
Fejlesztés címe és tartalma A fejlesztés költsége (e Ft) Megvalósulás éve

 „Nyúl-unk a Munkáért” program - 2012

 „Minden Gyerek Lakjon Jól” 

program
- 2012

Szakmai eszközfejlesztés, 

korszerűsítés támogatása 

Monostorpályi Községi Könyvtárban

1.409

(Bútorzatvásárlást támogató 

pályázat)

Bio –és megújuló 

energiafelhasználás startmunka 

mintaprogram támogatása

16.629 2013

Operatív Program neve, száma: Projekt címe és tartalma Költségvetés (e Ft)
Kezdés 

éve
Befejezés

TIOP-1.2.3-11/1-12-0429 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése 7.912 2013 2014

„Értől az Óceánig” 

Közösségi Közlekedés fejlesztése

Mezőgazdasági Projekt startmunka mintaprogram 4.900 2013 2013

Mezőgazdasági utak rendbetétele startmunka mintaprogram 90.762 2013 2013

Egyéb értékmegőrző Projekt startmunka mintaprogram 31.318 2013 2013

Illegális hulladéklerakók felszámolása startmunka mintaprogram 15.205 2013 2013

ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0018 Nevelési intézmények fejlesztése 126.312 2012 Elutasítva

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0113 Építő közösségek 23.597 2012 Elutasítva

Forráshiány miatt 

elutasított

(ebr42)

Forráshiány miatt 

elutasított

(ebr42)

2013-ban újra 

beadva- Elbírálás 

alatt

TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0181 Óvoda eszközfejlesztési pályázat 34.000 2012 Elbírálás alatt

TIOP-3.4.2.11/1-2012-0209 Monostorpályi Gondozási Központjának felújítása 15.999 2012 Elutasítva

ÉÁOP-4.1.2/A-12-2013-0069 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Monostorpályiban 59.999 2012 Elbírálás alatt

KEOP-4.10.0/A/12
Intézményi napelemek (GKP, Napközi konyha, Polgármesteri 

hivatal)
60.000 2013 Elbírálás alatt

A fenti fejlesztéseken kívül lakossági és önkormányzati pályázati koordinációs tevékenységek: Erzsébet program, Nyúlunk a munkáért, Minden gyerek lakjon jól, Ivóvíz minőség javító program, szennyvíz, napelempark, 

buszváró stb.

A fenti fejlesztésekkel 2012 január 1. óta a Község közel 209 millió forint értékkel gyarapodott, melyből 62 millió forintra tehető az  eszközökben, felújításokban lévő fejlesztések. Ezek mellett a Polgárőrségnek 1,9 millió forint 

támogatást (működés alapú támogatás, HBMO támogatás, MPSZ, OPSZ támogatás, Önkormányzat és vállalkozási támogatás) sikerült nyerni és elszámolni. A Sportegyesületnek 1,35 millió forint támogatást (működés alapú 

támogatás, 2 HBMO támogatás,  Önkormányzat és vállalkozási támogatás) sikerült nyerni és elszámolni. Ezen felül 1 db 500 ezer forint értékű fűnyíró traktort, a hozzá kapcsolódó heti üzemanyag mennyiséget, az embereket 

illetve a sportpálya térítés mentes használatát biztosítja az Önkormányzat. Továbbá folyamatban van 6,5 millió forint TAO-s pénz folyósításához kapcsolódó vállakozások felkutatása.

Az orvosi rendelő, a védőnői épület és a gyógyszertár külső és belső  

korszerűsítésére pályáztunk, valamint egy új fogorvosi rendelőt 

kívántuk létrehozni, mely forrás hiány miatt egyenlőre tartalék 

listára került.

Az iskola, óvoda, polgármesteri hivatal, konyha, öno, polgárőr iroda, 

sporttelep, művelődési ház épületeinek tetejére pályáztunk 

nepelemek felszerelésére, null szaldós elszámolással, ami azt jelent, 

hogy amennyiben a fejlesztés megvalósul, ezen épületekben nem, 

vagy csak minimális áram számlát kell finanszírozni. 

Megtakarításaink ezáltal évente milliós nagyságra tehetők.

Az újonnan kialakított könyvtárba 1.4 M forint értékbe új bútorok 

kerültek beszerzésre

1 db buszforulóval, 5 db buszöböllel, 5 db buszváróval fog 

gyarapodni a Község. 

A pályázat benyújtásával a Község iskolájának tornatermének 

felújítása és új eszközök beszerzése valósult volna meg.

A pályázat benyújtásával a Községben térfigyelő kamerák ( 23 db) 

elhelyezése valósulhat meg, mely a közbiztonság növelését szolgálja 

és a polgárőrség munkáját segíti.

Az óvoda külső és belső eszközeinek korszerűsítésére pályáztunk, 

mely forrás hiány miatt egyenlőre tartalék listára került.

23 család részére biztosított a program haszonállatokat és 

vetőmagvakat

2 db 100 W-os kazánnal gyarapodott a meglévő napközi konyha, 

melyek segítségével mind a konyha, mind az óvoda gázzal való 

fűtése teljes mértékben ki lett váltva. Ez a megtakarítás havi szinten 

350 ezer forintot jelent a téli hónapokban.

5.9 M forint értékben korszerű informatikai eszközökkel 

gyarapodott az újonnan kialakított könyvtár épülete. Továbbá 1.4 M 

forint értékben át lett alakítva az épület.

A projekt 27 fő részére biztosít 9 hónapon keresztül munkát, mellyel 

a régi, romos "koló iskola" épülete kűlső belső újításon esik át 8,5 M 

forint értékű anyag felhasználásával. Megjegyezni kívánjuk, hogy az 

épület felújításán túl a közfoglalkoztatottak az ÖNO, az óvoda, a 

konyha, a polgárőr iroda, a könyvtár épületeinek felújításában is 

részt vettek, és az ehhez szükséges alapanyagok nagy részét is 

összegek átcsoportosításával hajtottuk végre.

A projekt 14 fő részére biztosít 9,5 hónapon keresztül munkát, 

mellyel a Község bel és külterületén a  szemét összegyűjtését, 

parlagfű írtását, illegális hulladéklerakók felszámolását hajtják 

végre. A programmal összesen 1,5 M forint kisértékű kézi 

szerszámot szerztünk be. Megjegyezni kívánjuk, hogy a program 

keretében betervezett szemétszállítási költséget (2,5 M forint 

értékben) más pályázati forrásból (Magyar Közútkezelő Hálózat 

segítségével) oldottuk meg, így az ez által megspórolt összeget át 

tudtuk tervezni gépi földmunkára és üzemanyagra. 

A pályázat benyújtásra került, majd elutasították, mivel a kapacitás 

bővítés tekintetében gyereklétszámot nem tudtunk növelni.

A pályázatot úgy nyújtottuk be, hogy saját kútfőből kidolgozott 

tematika felhasználása mellett a művelődési ház belső felújítását, 

illetve különböző programok szervezését céloztuk meg. A különböző 

programokkal a benne részt vevő személyek díjazásban 

részesülhettek volna  az eddig elvégzett közösségépítő 

tevékenységeikért.

A projekt 4 fő részére biztosít 10 hónapon keresztül munkát, mellyel 

5 kert művelése valósult meg. A kertekben termelt zöldségfélék 

teljes mennyiségben a napközi konyha alapanyag felhasználásának 

kiadásait csökkenti. Eszközök tekintetében 675 ezer forinttal 

gyarapodott a Község (pl. rotációs kapa, szívattyúk, ládák, 

permetezők, ásók, kapák, stb.)

A projekt 84 fő részére biztosít 9,5 hónapon keresztül munkát, 

mellyel a Község útjainak, árkainak és közterületeinek 

rendbetételével valósult meg. Eszközök tekintetében 1 M forint 

kisértékű eszközzel (pl. kéziszerszámok, laptop, stb) és 17,3 M forint 

nagyértékű eszközzel (pl. Mtz, pótkocsi, ágaprító, homlokrakodó, 

árokásó, stb.) került beszerzésre. A munkálatokhoz 7,3 M forint 

összegben biztosít a program üzemanyag ellátást.

Projekt megvalósításával a Község vagyonát gyarapító eszközök 

listája, értéke

20 család részére biztosított a program nyulakat és ketreceket

4/2012 (III.1) BM rendelet
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése, felújítása 

(Tornaterem felújítás)
24.999 2012

4/2012 (III.1) BM rendelet
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 

(Térfigyelő rendszer kiépítése)
12.499 2012

2012

ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0001 40.681. 2013 2014


