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1.) Bio – és Megújuló energiafelhasználás Projekt (Kazán 2.2 program) 
Az önkormányzati fenntartású Egységes Óvoda – Bölcsőde és a Napközi – Konyha intézmények 
fűtéskorszerűsítése végett pályáztunk 2 db. 100 kW-os Apríték Kazánra. A fűtés korszerűsítése, 
átalakítása hosszútávon költségcsökkenést eredményez. A beüzemeléshez a meglévő rendszert át 
kell alakítani, és szerelt kémény beszerzése is szükségessé vált. A pályázat keretein belül egy 
Aprítékoló gép is beszerzésre kerül, mellyel a kazán működtetéséhez szükséges apríték előállítása 
is megoldódik, illetve egy 110 m2-es tároló hely is kialakításra kerül. A programban 2 fő 
segédmunkást foglalkoztatunk. A projekt teljes bekerülési költsége (bér + járulék + közvetlen 
költségek): kb. 18.095.245 Forint, melyből a pályázat 16.895.245 Forintot támogat, melyhez az 
Önkormányzatnak kb. 1.200.000 Forint önerőt szükséges mellé tenni (rendszer átalakítás és 
szerelt kémény megépítése, mely plusz költségként merült fel).  

2.) Egyéb Értékmegőrző Projekt 
Településünk önkormányzata a tulajdonában lévő úgynevezett „KOLÓ Iskola” (alapterülete: 
349,5 m2) felújítását és átalakítását tervezi. A felújítással és átalakítással önkormányzatunk azt a 
célt fogja elérni, hogy a Derecske-Létavértes Kistérség által már megvalósított „Betonelem-
gyártó” start munkának illetve a beadott Mezőgazdasági föld-termelési start munkának 
úgynevezett telephelyet biztosít, és így a létrehozott munkahelyeket tovább foglalkoztatás címén 
meg tudja tartani. A telephelyen a felújítás során kialakításra kerülnek a vizesblokkok, és a 
zuhanyzási lehetőségek is, valamint öltözők a munkavégzők számára. Külön tároló – és 
raktárhelyiségek kerülnek kialakításra elősegítve ezzel is a megtermelt zöldségek, és a már 
megszerzett szerszámok, és anyagok biztonságos tárolását. A munkálatokhoz 2 fő szakmunkást, 
25 fő segédmunkást és 1 fő adminisztrátort foglalkoztatunk. A projekt teljes bekerülési költsége 
(bér + járulék + közvetlen költségek): 31.318.382 Forint, melyet a pályázat 100 %-ban támogat. 

3.) Mezőgazdasági Projekt 
A projekt célja, hogy önkormányzati tulajdonú földterületen (Koló Iskola kertjében), a település, 
mezőgazdaság iránt érdeklődő, hátrányos helyzetű munkavállalóinak segítségével, olyan 
piacképes, élelmiszer jellegű mezőgazdasági terményeket állítsanak elő, melyeket a termelési ciklus 
végén az önkormányzat 100% -os tulajdonában lévő, profilja szerint gyermek-és közétkeztetést 
végző főzőkonyháján kerüljön feldolgozásra. A tervezés során a rendelkezésre álló területre olyan 
mennyiségben és fajta számban kerültek megtervezésre növények, hogy az mind a termelési, mind 
a későbbi felhasználás során sokféleségüknél fogva teljes palettát nyújtsanak, és azt a 
közétkeztetésben fel tudjuk használni. A munkálatokhoz 4 fő segédmunkást foglalkoztatunk. A 
projekt teljes bekerülési költsége (bér + járulék + közvetlen költségek): 4.900.593 Forint, melyet a 
pályázat 100 %-ban támogat. 
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