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Előszó

Algyő Nagyközség a 2004. évben alakult Déli Napfény Akciócsoport alapító tagja. A 
magyarországi LEADER szerveződés 2004-2007-es ciklusban az AVOP keretein belül 
működött, így a Dél-Alföldön is. Az első években egy fontos tanulási folyamat részeként 
kisebb összegű fejlesztésekre volt lehetőség, amely alapot teremtett egy következő, 
kiterjedtebb munkához.

A 2007-13-as programozási ciklusban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
forrásai elérését a 1698/2005/Ek tanácsi rendelet szabályozta. E tanácsi rendelet 
alapján épültek ki Magyarországon a LEADER szervezetek, ahogyan a Déli Napfény Ak-
ciócsoport is.  A szervezet önálló, egyedül a tagállami szinteken szerveződő Irányító 
Hatóság felügyeli a szakmai munkát. Ezért is van kiemelt jelentősége a helyi alapon, 
helyi közreműködőkből álló szervezet döntéseinek.  E helyi szervezet ugyanis a helyi 
vidékfejlesztési stratégia megalkotásától kezdve a pályázatok kiírásán át egészen azok 
kezelését és a rangsorállítást is felvállalja, azaz egy egész helyi vidékfejlesztési stratégi-
át alkot és valósít meg.

A megalkotott stratégia sikeressége jóval később, utólag derül majd ki. Nem kis fele-
lősség ez tehát mind a szakmának, a helyi fejlesztések tervezőinek, döntéshozóinak és 
persze a fejlesztések megvalósítóinak. Az uniós vidékfejlesztési források ugyanis nem 
örökre szólnak; akkor és odáig tartanak ameddig objektív indikátorok alapján egy adott 
régió eléri majd az uniós átlag szintjét. Így aztán igyekeznünk kell, hogy valódi, hasz-
nos-értelmes és a közösség egésze számára valós fejlesztések bontakozhassanak ki, és 
elinduljon a terület szerves fejlődése.

Ez a kiadvány az Algyő településen megvalósult/folyamatban lévő fejlesztéseket tekinti 
át, ahol összegyűjtve mutatjuk meg a 2007-13-as ciklusban a község területére elnyert 
fejlesztéseket, néhányat részletesen is illusztrálva. A közös tervezői és értékelői munkát 
fotókkal dokumentáltuk.

Az eddigiekhez hasonlóan további sikeres munkát kívánunk Algyőnek a 2014-20-as 
programozási ciklusban is.

A Déli Napfény Akciócsoport munkaszervezete
www.delinapfeny-hacs.hu
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Algyő fejlesztések

S.sz Pályázó neve Projekt címe Tengely/célterület Támogatási 
összeg Megjegyzés

1 GyEVIÉP Nkft.
Közösségi élet 
feltételeinek javítása 
Algyőn

III. tengely 1. kör 
Falumegújítás 9 521 767 Ft A pályázat megvalósult. 

Lezárt.

2
Algyő 
Nagyközség 
Önkormányzat

Faluközpont épületei-
nek felújítása

III. tengely 1. kör 
Falumegújítás 12 534 606 Ft A pályázat megvalósult. 

Lezárt.

3
Algyő 
Nagyközség 
Önkormányzat

Az algyői záportározó 
rehabilitációja

III. tengely 2. kör 
Vidéki örökség 1 724 409 Ft A pályázat megvalósult. 

Lezárt.

4
Algyő 
Nagyközség 
Önkormányzat

Homlokzati nyílászáró 
csere és külső-belső 
festés

LEADER 1. kör 
Szellemi és tárgyi ér-
tékeink megőrzése 

1 294 989 Ft A pályázat megvalósult. 
Lezárt.

5
Algyő 
Nagyközség 
Önkormányzat

Borbála Fürdőben 
tusoló és szabadtéri 
tornapálya kialakítása

LEADER 1. kör 
Sportlétesítmények 
kialakítása, meglé-
vőek fejlesztése

1 453 598 Ft A pályázat megvalósult. 
Lezárt.

6
Algyő 
Nagyközség 
Önkormányzat

Lovassport és oktatás 
alapfeltételeinek meg-
valósítása Algyőn

LEADER 2. kör Civil 
és polgárőr szolgál-
tatások fejlesztése

6 975 788 Ft A pályázat megvalósult. 
Lezárt.

7
Algyő 
Nagyközség 
Önkormányzat

Kiutak a válságból 
komplex médiakam-
pány. Az Algyői Hírmon-
dó és kistérségi helyi 
lapok médiakampány

LEADER 2. kör 
Települési média 
fejlesztése

2 411 314 Ft A projekt megvalósítása 
folyamatban van.

8 GyEVIÉP Nkft. Terméktér kialakítása 
Algyőn

LEADER 2. kör 
Terméktér 4 160 000 Ft A pályázat megvalósult. 

Lezárt.

9
Algyő
Nagyközség 
Önkormányzat

Brikettáló rendszer 
kialakítása Algyőn

LEADER 2. kör Inno-
vatív megoldások 6 638 760 Ft A pályázat megvalósult. 

Lezárt.

10
Algyő 
Nagyközség 
Önkormányzat

Hétfő-péntek táborok LEADER 2. kör Ren-
dezvény 702 000 Ft A pályázat megvalósult. 

Lezárt.

11
Algyő 
Nagyközség 
Önkormányzat

Borászati bemutató 
pince és klubhelyiség 
kialakítása Algyőn

III. Tengely 3. kör 
Falumegújítás és 
fejlesztés

5 869 935 Ft A projekt megvalósítása 
folyamatban van.

12
Algyő 
Nagyközség 
Önkormányzat

Algyői rendőrség 
(körzeti megbízott 
iroda) és lövész klub 
homlokzatának 
felújítása

LEADER 3. kör 4 178 924 Ft A projekt megvalósítása 
folyamatban van. 

13
Algyő 
Nagyközség 
Önkormányzat

Csónak és kishajó kikötő 
fejlesztése Algyőn a vizi 
turizmus elősegítése 
érdekében

LEADER 3. kör 8 325 488 Ft

A projekt megvalósítása 
folyamatban van.  Az 1. 
kifizetési kérelem beadá-
sa: 2014. május hó

Összesen 65 791 578 Ft



4

ALGYŐ 

GYEVIÉP Nonprofit Kft.
Közösségi élet feltételeinek javítása Algyőn
III. tengely 1. kör Falumegújítás 9.521.767 Ft

Algyő Nagyközségben a Főtéren és a mellette található Bartók Béla utcán közösségi 
létesítmények kialakítása, fejlesztése valósult meg egy díszkút létesítése, valamint ját-
szóterek felújítása formájában. A fejlesztésnek köszönhetően lehetőség nyílt arra, hogy 
a gyerekek, fiatalok biztonságosan, egészségesen töltsék el szabadidejüket.
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Algyő Nagyközség Önkormányzat
Faluközpont épületeinek felújítása 
III. tengely 1. kör Falumegújítás 12.534.606 Ft

A fejlesztés célja az egységes település-
központ kialakítása volt. A beruházás ke-
retében a Polgármesteri Hivatal, a Tájház, 
valamint az ezekkel közvetlenül szemben 
található – a projektnek köszönhetően ké-
sőbb szolgáltatóházként funkcionáló - pol-
gári ház külső felújítása valósult meg. 

Algyő Nagyközség Önkormányzat
Algyői záportározó rehabilitációja
III. tengely Vidéki örökség megőrzése 1 724 409 Ft  

A projekt keretében a záportározó körül bo-
zót- és cserjeirtás, tuskózás történt, valamint 
a füvesítés előkészítéseként tereprendezési 
munkákat végeztek. Az önkormányzat saját 
forrásból elvégeztette a mederkotrást, ezután 
kezdődhetett meg a tó körüli sétány kiépítése. 
A kivitelezési munkákat a Délút Kft. és a Gye-
viép NKft. végezte.
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Algyő Nagyközség Önkormányzat
Borbála Fürdőben tusoló és szabadtéri tornapálya kialakítása
LEADER 1. kör Sportlétesítmények kialakítása, meglévőek fejlesztése 1 453 598 Ft

A Borbála Fürdő sportolási lehetőségeit bővítve szabadtéri tornapálya kialakítása tör-
tént meg a projekt keretében. Ezen felül kihelyezésre került egy duplakabinos sportöl-
töző, valamint a fürdő udvari kijárata közelében 2-2 db kültéri zuhanyzó is. 

Algyő Nagyközség Önkormányzat
Homlokzati nyílászáró csere és külső-belső festés
LEADER 1. kör Szellemi és tárgyi értékeink megőrzése 1 294 989 Ft

Az algyői községi könyvtár épületének utcafronti része került felújításra. A hőszigetelt 
nyílászárók beépítésének köszönhetően az épület fűtési költség csökken. Ezen felül a 
homlokzati rész, valamint az ablakcserével érintett épületrészek festése is megtörtént. 
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Algyő Nagyközség Önkormányzat
Lovassport és oktatás alapfeltételeinek megvalósítása Algyőn
LEADER 2. kör Civil és polgárőr szolgáltatások fejlesztése 6 975 788 Ft

Algyő Nagyközség Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja az Algyői Lovas Klub mű-
ködésének segítését, ezért a fejlesztés érdekében egy önkormányzati tulajdonú terüle-
ten biztosította a lovas oktatáshoz szükséges feltételeket. A beruházás keretében egy 
cseréptetős, szélmentesített lóbeálló épület került kialakításra, valamint a területet 
körbevevő kerítés és belső karámrendszer épült meg. A telken 15 cm vastagságban a 
homokterítés is elkészült.

Algyő Nagyközség Önkormányzat
„Kiutak a válságból” – komplex médiakampány
LEADER 2. kör Települési média fejlesztése 2 411 314 Ft

Algyő és a vele együttműködő 11 település komplex médiakampánya elsősorban az 
őstermelőket, kisvállalkozókat célozta meg, akik tájékoztatást kaptak a gazdasági világ-
válságról és annak helyi hatásairól, kivédési lehetőségeiről. Az öt részes előadássoro-
zat, valamint az azt feldolgozó, 12 település helyi újságjának mellékleteként megjelenő 
cikk-sorozat több mint 180 ezer emberhez jutott el. 
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GYEVIÉP Nonprofit Kft. 
Terméktér kialakítása Algyőn
LEADER 2. kör Helyi termékek forgalmazásához illő terméktér kialakítása 4 160 000 Ft

A projekt keretében beszerzésre került egy 20*20 méteres sátor, amely a településen 
megtartott rendezvényeken alkalmat teremtett a helyi termelőknek, vállalkozóknak 
arra, hogy egy megfelelő minőségű terméktérben termékeikkel megjelenhessenek, ez-
által pedig a piacra jutási lehetőségeiket növeljék.

Algyő Nagyközség Önkormányzat
Brikettáló rendszer kialakítása Algyőn
LEADER 2. kör Innovatív megoldások támogatása 6 638 760 Ft

A beruházás során beszerzésre került brikettáló gép segítségével a mezőgazdasági mel-
léktermék hulladékot, papír hulladékot dolgozzák fel brikett, illetve pellet előállításá-
val. A projekt megvalósítása hatékonyabbá teszi a természeti erőforrásokkal és energi-
ával való gazdálkodást. 

Algyő Nagyközség Önkormányzat
Hétfő-péntek táborok 
LEADER 2. kör Települési rendezvények és táborok támogatása 702 000 Ft

A projekt célja az algyői általános iskolás 
gyermekek nyári táboroztatása volt. A há-
romszor ötnapos, napközis jellegű tábor-
ban alkalmanként 15 gyermek vett részt. A 
tábor, tematikája szerint, minden nap más 
és más tevékenység köré szerveződött a 
sport, hagyományos kézműves technikák, 
helyi értékek megismertetése témában. 
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Algyő Nagyközség Önkormányzat
Borászati bemutató pince és klubhelyiség kialakítása
III. tengely Falumegújítás- és fejlesztés 2012

A fejlesztés célja a Tájházhoz kapcsolódó borpince és borászati eszköz bemutató helyi-
ség kialakítása volt. A használaton kívüli épületrész teljesen új funkciót nyert: az alföld 
tájjellegű borait, borkultúrát hivatott bemutatni, valamint alkalmas kisebb rendezvé-
nyek, borkóstolással egybekötött baráti összejövetelek helyszínéül szolgál.  

Algyő Nagyközség Önkormányzat
Algyői rendőrség és lövész klub homlokzatának felújítása
LEADER 3. kör 4 178 924 Ft

A projekt keretében a hagyományos építési móddal épült ingatlan elavult külső nyílás-
záróit cserélték ki, valamint a homlokzati felületek kerültek kijavításra, illetve felújítás-
ra. Az ereszdeszkázat új festést kapott, az ereszcsatornák cseréje történt meg, valamint 
a lábazat kijavításra, kiegészítésre került.
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Folyamatban lévő projekt:

Algyő Nagyközség Önkormányzat
Csónak és kishajó kikötő fejlesztése Algyőn 
LEADER 3. kör 8 325 488 Ft

Az algyői látogatóközponthoz csatlakozó úszóműves kishajó állomás bejárójának ki-
alakítását valósította meg a pályázó a nyertes projektnek köszönhetően. Ennek ered-
ményeképp a kishajó kikötő az árvízvédelmi töltéstől kiindulva minden körülmények 
között megközelíthetővé vált. 
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Egyeztetések:



www.delinapfeny-hacs.hu


