
2020-2021. évi fejlesztések, beruházások, pályázatok 

 

 

 

2020. év: 

 

 

Magyar Falu Program – Falu- és tanyagondnoki 

szolgálat támogatása című pályázat: 14.999.998 Ft  
- Falubusz beszerzése 

 

 

Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar és 

közterületi játszótér fejlesztése-2020 című pályázat: 4.942.393 Ft  

- Új közterületi játszótér kialakítása 

 

 

Vis Maior pályázat   

- Alacska Miklósvári Kastély épület tetőhéjalás javítási 

  munkái, belső festés 

A benyújtott pályázat 2020.12.31-ig elbírálás alatt volt. 

 

 

Települési önkormányzatok 2020. évi szociális 

célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatása:  1.706.880 Ft 

(szállítás költsége: 480.060 Ft) 

 

Járási startmunka mintaprogram keretében megvalósult 

közfoglalkoztatás: 

- Mezőgazdaság programelem: 

  (önkormányzati tulajdonú földterületeken 

  zöldségfélék termesztése; külterületen 

  található földek karbantartása) 

  2020.03.01 – 2021.02.28.   8 fő 

  Támogatási összeg: 14.304.032 Ft 

   ebből bérköltség támogatás: 9.304.404 Ft 

    beruházási és dologi költség támogatás: 4.999.628 Ft 



Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás közvetlen költség 

támogatással: 

- Miklósvári Kastély tömbépület lépcsőjének, Kultúrotthon 

  épületrész lépcsőjének burkolása; Tagóvoda déli oldal 

  felőli előtető héjazat cseréje; önkormányzati bérlakás 

  nyugati homlokzatának vakolása, színezése, lépcső 

  burkolása: 

  2020.04.01 – 2020.09.30. 5 fő  

  Támogatási összeg: 3.191.903 Ft 

   ebből bérköltség támogatás: 2.659.920 Ft 

    dologi költség támogatás: 531.983 Ft 

 

- Alacska, Kossuth u. 54. sz. alatti önkormányzati épület 

  felújítása: 

  2020.10.01 – 2021.02.28. 5 fő  

  Támogatási összeg: 2.652.093 Ft 

   ebből bérköltség támogatás: 2.196.225 Ft 

    dologi költség támogatás: 455.868 Ft 

 

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-képzés 

(bérköltség támogatás): 

 - 2020.09.29 – 2020.10.31. 1 fő 95.835 Ft 

 

 

„Nyári diákmunka” program 

(bérköltség támogatás): 

- 2020.07.15 – 2020.08.13. 3 fő 415.800 Ft 

 



2021. év: 

 

 

Vis Maior pályázat (2020. év): 1.925.000 Ft   

- Alacska Miklósvári Kastély épület tetőhéjalás javítási 

  munkái, belső festés 

 

 

Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar és 

közterületi játszótér fejlesztése-2020 című pályázat:  

- Új közterületi játszótér kialakításának megvalósítása 

 

 

Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban 

lévő ingatlanok fejlesztése-2021 című pályázat: 6.282.774 Ft  
- Orvosi rendelő felújítása (tetőcsere) 

 

 

Települési önkormányzatok 2021. évi szociális 

célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatása:  1.361.440 Ft 

(szállítás költsége: 425.450 Ft) 

 

Kistelepülési önkormányzati rendezvények 

támogatása pályázat: 1.000.000 Ft 

 

 

Járási startmunka mintaprogram keretében megvalósult 

közfoglalkoztatás: 

- Mezőgazdaság programelem: 

  (önkormányzati tulajdonú földterületeken 

  zöldségfélék termesztése; külterületen 

  található földek karbantartása) 

  2021.03.01 – 2022.02.28.   8 fő 

  Támogatási összeg: 12.222.710 Ft 

   ebből bérköltség támogatás: 8.862.768 Ft 

    beruházási és dologi költség támogatás: 3.359.942 Ft 

 



Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

(bérköltség támogatás): 

 - 2021.03.01 – 2022.02.28. 5 fő 5.972.844 Ft 

  

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-képzés 

(bérköltség támogatás): 

 - 2021.10.15 – 2021.11.20. 2 fő 204.958 Ft 

 - 2021.10.26 – 2022.01.20. 1 fő 242.857 Ft 

 

 

„Nyári diákmunka” program 

(bérköltség támogatás): 

- 2021.07.01 – 2021.07.31. 4 fő 502.200 Ft 

- 2021.08.01 – 2021.08.31. 1 fő 125.550 Ft 

 

 

 


