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Algyő Nagyközség Önkormányzat 

Algyői záportározó rehabilitációja (III. tengely 2. kör - Vidéki örökség megőrzése)  

Támogatási összeg: 1 724 409 Ft  

A projekt keretében a záportározó körül bozót- 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 Gyeviép NKft. végezte. 

Projektlátogatáson tapasztaltak: A tó egy 1 Mrd forintos iskola beruházás mellett terül el, a 

tó egyik partján a mindennel felszerelt gyönyörű iskola a másik partján a beruházásoknak 

köszönhetően folyamatosan gyarapodó kertvárosi házak fekszenek. A tó mögött egy másik 

projektből „streetfittnesz” park került kialakításra, ezzel is elősegítve a tökéletes kertvárosi 

élet kialakulását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algyő Nagyközség Önkormányzat 

Lovassport és oktatás alapfeltételeinek megvalósítása Algyőn (LEADER 2. kör Helyi 

Civil és polgárőr)  

Támogatási összeg: 6 975 788 Ft  

Algyő Nagyközség Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja az Algyői Lovas Klub működésének 

segítését, ezért a fejlesztés érdekében egy önkormányzati tulajdonú területen 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. 

Elfogadott kiadási tételek: 

 

 

Projektlátogatáson tapasztaltak: A beruházás keretében egy cseréptetős, szélmentesített ló 

beálló épület került kialakításra, valamint a területet körbevevő kerítés és belső karámrendszer 

épült meg. A telken 15 cm vastagságban a homokterítés is elkészült. A fejlesztés komplexnek 

mondható, mivel a lovas pálya mellett épült a település önerejéből egy nagyobb szálláshely, 

valamint található itt egy katonai kiállítás is. A jövőben pedig kialakításra kerül a szálláshely 

mögött a Tisza folyónál egy pontom kikötő így elősegítve a vízi turizmus elterjedését 

Hivatkozási 
azonosító 

Kód Megnevezés Elszámolható nettó 

kiadás (Ft) 
Intenzitás (%) Támogatás 

összege (Ft) 
IMegjegyzés 

0101 21 Irtás, föld- és sziklamunka 3 213 739 100 3 213 739 4818 m2 terület tereprendezése 

0101 23 Síkalapozás 61 261 100 61 261 5x 10m Ló beálló kialakítása 

0101 34 Fém- és könnyű 

épületszerkezetek 

szerelése 

101 906 100 101 906  

0101 35 Ácsmunka 1 267 305 100 1 267 305 

5x 10m Ló beálló kialakítása, telket körülvevő 

kerítés 2,5 méteres akácfaoszlop elhelyezése. 

0101 41 Tetőfedés 228 130 100 228 130 
 

0101 43 Bádogozás 36 783 100 36 783 
 

0101 
45 

Lakatos-szerkezetek 
elhelyezése 

1 230 264 
100 

1 230 264 Ló beálló, lakatosszerkezetek 

0101 47 Felületképzés (festés, 

mázolás, tapétázás, 

korrózióvédelem) 

278 200 100 278 200  

0101 90 | Takarítási munkák 558 200 100 558 200  



 

 

 

 

 



Algyő Nagyközség Önkormányzat 

Borászati bemutató pince és klubhelyiség kialakítása (III. tengely 3. kör Falumegújítás- 

és fejlesztés) 

Támogatási összeg: 5.869.935 Ft  

 

A fejlesztés célja a Tájházhoz kapcsolódó borpince és borászati eszköz bemutató helyiség 

kialakítása volt. A használaton kívüli épületrész teljesen új funkciót nyert: az alföld tájjellegű 

borait, borkultúrát hivatott bemutatni, valamint alkalmas kisebb rendezvények, borkóstolással 

egybekötött baráti összejövetelek helyszínéül szolgál.  

Elfogadott kiadási tételek: 

Projektlátogatáson tapasztaltak: A fejlesztéssel kialakított teraszrész alkalmas 30-50 fős 

rendezvények lebonyolítására a teraszrészről nyíló borospince különleges hangulatot ad a 

helynek, valamint az épületbe belépve egy kb 40 fős szépen kialakított konferenciaterem is 

rendelkezésre áll. A fejlesztés szomszédságában egy másik fejlesztésből tájház is kialakításra 

került, így a településre látogatóknak ez a fejlesztés együttes egy programként is szolgál. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzat 

Algyői rendőrség és lövész klub homlokzatának felújítása (LEADER 3. kör)  

Támogatási összeg: 4 178 924 Ft (+27% áfával 5.307.233 Ft) 

 

A projekt keretében a hagyományos építési móddal épült ingatlan elavult külső nyílászáróit 

cserélték ki, valamint a homlokzati felületek kerültek kijavításra, illetve felújításra. Az 

ereszdeszkázat új festést kapott, az ereszcsatornák cseréje történt meg, valamint a lábazat 

kijavításra, kiegészítésre került.  

Elfogadott kiadási tételek: 

 

 

 

A Projektlátogatáson tapasztaltak: A fejlesztés tárgya a település központjában az 

Önkormányzat közelében helyezkedik el, a felújítással az épület kellemes falusi hangulatot 

kelt, valamint a fejlesztéssel egy telken egy másik fejlesztés a borászati bemutató pince 

kialakításával egységes tájjellegű homlokzatot kapott az épület a felújítást követően. 

 

 

Hivatkozási 
azonosító 

Kód Megnevezés Mennyiség (db, 

m2, stb.) 

' 
Elszámolható nettó 

kiadás (Ft) 

Intenzitás (%) Támogatás 

összege (Ft) 
Megjelgyzés 

101 
 

Marketing tevékenység 2,00 210 000 100 210 000 Projekt átadó rendezvény 

101 
33 Falazás és egyéb kőműves 

munkák 

 

106 008 100 106 008 
 

1 0 1  3 6  Vakolás és rabicoiás 
 

84 478 100 84478 
 

101 

42 

Aljzatkészítés, hideg- és 

melegburkolatok készítése 

 125 668 

100 

125 668  

101 43 Bádogozás 
 

247 653 100 247 653 
 

101 
44 

Asztalosszerkezetek 
elhelyezése 

 1 738 969 
100 

1 738 969 Nyílászárók cseréje 

101 
45 

Lakatos-szerkezetek 
elhelyezése 

'  34 500 
100 

34 500  

101 47 Felületképzés (festés, 

mázolás, tapétázás, 

korrózióvédelem) 

 1 628 891 100 1 628 891 Homlokzatfelújítás ereszdeszkázat 

festés 

101 90 Takarítási munkák  
2 757 100 2 757  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzat 

Brikettáló rendszer kialakítása Algyőn (LEADER 2. kör Innovatív megoldások támogatása)  

Összköltség (a támogatási határozat alapján): 11.064.600 Ft (+27% áfával 14.052.042 Ft) 

Támogatási összeg: 6 638 760 Ft 

A beruházás során beszerzésre került brikettáló gép segítségével a mezőgazdasági 

melléktermék hulladékot, papír hulladékot dolgozzák fel brikett, illetve pellet előállításával. A 

projekt megvalósítása hatékonyabbá teszi a természeti erőforrásokkal és energiával való 

gazdálkodást. A látogatás időpontjában a település mellett húzódó 47-es számú főút 

kiszélesítésének munkálataiból származó faaprítékot dolgozta fel a brikettáló rendszer. 

Elfogadott kiadási tételek: 

1 
Kiadási tétel Hivatkozási 

azonosító j azonosító 

Megnevezés Mennyiség (db, 

m2, stb.) 

Elszámolható nettó 

kiadás (Ft) 
Intenzitás (%) Támogatás 

összege (Ft) 
Indokolás 

Z1 i 0101 Brikettáló gép 1,00 6 129 600 60 3 677 760 
 

Z2 I 0101 Utóaprító kihordó csigával 1,00 1 800 000 60 1 080 000 
 

Z3 ! 0101 Faapríték száritó 1,00 3 135 000 60 1 881 000 
 

 

A projektlátogatáson tapasztaltak: A látogatás időpontjában a település mellett húzódó 47-

es számú főút kiszélesítésének munkálataiból származó fahulladékot dolgozta fel a brikettáló 

rendszer. 



 


