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ZALASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
KÜLTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE ÉS ÖNKORMÁNYZATI UTAK KEZELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ERŐÉS MUNKAGÉPEK BESZERZÉSE ZALASZENTGYÖRGYÖN

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség
Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága által kiírt „Külterületi helyi
közutak fejlesztés, Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése” tárgyú felhívásra benyújtott VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú
pályázattal 44.891.917 Ft támogatásban részesült.

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 program keretében a külterületi utak
közlekedési feltételeinek minőségi javulását szeretnék elérni, illetve útkarbantartó gépparkot kívánnak
beszerezni.
A projekt keretében Zalaszentgyörgy a felújítás során azokat a külterületi utakat részesítette előnyben,
amelyek a település életében leginkább fontosak (hrsz.: 028, 029, 033), az úthálózat jelentős részén indokolt
a korszerűsítés és az állagmegóvási munkálatok elvégzése. Tervezik az esetlegesen megjelenő csapadékvíz
elvezetését is. A következő erő- és munkagépek beszerzésére kerül sor: fülkés traktor, hótolólap, gyűjtős
szárzúzó, tömörítőhenger és szállítóboksz. A tervezett beavatkozás összhangban van az Önkormányzat
településrendezési tervével. Az útkarbantartó gépek segítségével lehetségessé válik a frissen fejlesztett utak
és a teljes úthálózat folyamatos karbantartása, ami hosszútávon az úthálózat minőségének javulásához,
megőrzéséhez vezet.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
1.4.1-15-ZA1-2016-00004
ÓVODA FEJLESZTÉSE ZALASZENTGYÖRGYÖN

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési
Operatív Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív program (TOP)
keretén belül kiírt, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhívásra benyújtott 1.4.1-15-ZA1-2016-00004
kódszámú pályázattal 31 816 905 Ft 100%-os támogatásban részesült.
A projekt átfogó célja Zalaszentgyörgy településen működő óvoda felújítása, korszerűsítése. A projekt keretén
belül hőszigetelést, megújuló energiahasznosító berendezések beépítését és eszközbeszerzést (óvodai szék,
óvodai asztal és kültéri játékelemek) tervezünk.
A program megvalósítása során megvásárolt eszközök, kültéri játékelemek a projekt időszaka után is az
óvodai nevelés szolgálatában állnak majd. A projekt hatására nő az épületben tartózkodók
megelégedettségének, komfortérzetének, környezettudatosságának növekedése, a fejlesztéssel megvalósuló
hőszigetelésnek és megújuló energiahasznosító berendezések beépítésnek köszönhetően csökkennek a
fűtési költségek. Várhatóan az óvoda fűtéséhez így kevesebb energiahordozót kell felhasználni, ezzel együtt
a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentése is megvalósul, összhangban a fenntartható
fejlődéssel.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00003

Közösségfejlesztés Zalaszentgyörgy, Kávás, Zalaboldogfa és Zalacséb településeken
Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata a Pénzügyminisztérium Regionális
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága
által a Terület- és
Településfejlesztési Operatív program (TOP) keretén belül kiírt „A helyi identitás és
kohézió erősítése” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00003
kódszámú Helyi identitás és kohézió erősítése Közösségfejlesztés Zalaszentgyörgy,
Kávás, Zalaboldogfa és Zalacséb településeken című pályázattal 54 876 700,- Ft 100%os támogatásban részesült.
A konzorcium vezető: Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata, Konzorciumi tag:
Kávás Község Önkormányzata, Zalaboldogfa Község Önkormányzata és Zalacséb Község Önkormányzata.
A projekt célterülete Zalaszentgyörgy,Kávás, Zalaboldogfa és Zalacséb községek területe, állandó lakossága
2015-ben összesen 1610 fő volt. A pályázók rendelkeznek a jelen projekt megvalósításához szükséges
pályázati és szakmai tapasztalatokkal.
A projekt legfőbb céljai összefoglalva: • alulról építkező kezdeményezések megvalósítása, önkéntesség
erősítése • közös cselekvés a társadalom kohéziós erejének fokozása érdekében • közösségfejlesztő
szakember alkalmazása a folyamatok célirányos koordinálására (szakmai vezető) • helyi kötődés és
identitástudat erősítése • lakosság képessé tétele arra, hogy nagyobb beleszólásuk legyen az életüket
befolyásoló döntéshozatali folyamatokba • állandó rendezvények folytatása, programok gazdagítása (pl:
kompetenciafejlesztés) • a helyi civil társadalom megerősödésének segítése
A pályázó települések honlapjának infokommunikációs akadálymentesítését a pályázatból tervezzük
finanszírozni. A projekt vidéki térségben valósul meg, így segít a területi különbségek kiegyenlítésében,
jelentős esélyegyenlőségi hatása van.
A projekt elvárható eredménye, hogy olyan programok, rendezvények, akciók és tevékenységek valósuljanak
meg, amelyek a helyi identitás és kohézió erősítésén keresztül biztosítják a fenntarthatóságot. A projektben
megvalósítani tervezett beavatkozások lehetővé teszik a társadalmi kohézió és a helyi identitás erősödését.
Mivel a tevékenységek eredményei hosszú távon jelentkeznek, a projekt a hosszú távú stratégiát és tervezést,
valamint a módszerek és eszközök folyamatos megújítását igényli a pályázóktól. A program eredményeinek
hasznosulása érdekében rendszeres szakmai konzultációkat tartunk, adatokat gyűjtünk és statisztikákat
vezetünk, amelyek segítenek alakítani, formálni a következő évek programjait. Így biztosítjuk a visszacsatolást,
amely hozzájárul a felhívás céljainak hosszútávú megvalósulásához. Nyertes pályázat esetén a pályázók
vállalják, hogy a projektet és eredményeit a felhívásban meghatározott időszak alatt fenntartja. A szakmai
tartalom hosszú távú hasznosulása mellett a pénzügyi fentarthatóságot is biztosítjuk a költségvetésünk által
nyújtott források erejéig, illetve egyéb támogatásból. A támogatást igénylők vállalják, hogy a projekt fizikai
befejezését követő legalább 3 évig az alábbi szolgáltatásokat fenntartjuk: • a célcsoport számára biztosított
tevékenységek, programok részletes bemutatását tartalmazó szakmai anyagok saját vagy fenntartója
honlapján online elérhetővé tétele a társintézmények, társszervezetek részére, • a támogatással megvalósított
projekt általánosítható tapasztalatainak bemutatását tartalmazó tanulmány készítése, a saját és – adott
esetben a bevont települések honlapján – online hozzáférhetővé tétele a társintézmények, társszervezetek és

a lakosság részére, • a projekt keretében elkészült tájékoztató
anyagok ingyenes, online elérhetőségének biztosítása.
A projekt várható befejezése: 2022.03.31.
További információ:
Zalaszentgyörgy, Kávás, Zalaboldogfa, Zalacséb Község Önkormányzata
Telefon: +3692460040
E-mail: zalaszentgyorgy@gmail.com

