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Kedvezményezett neve:   Bálványos Községi Önkormányzat 

Kedvezményezett címe:   8614 Bálványos, Kossuth u. 68. 

MFP azonosító:    1003451388 

Támogatási konstrukció:  MFP-NHI/2019  

("A nemzeti és helyi identitástudat erősítése”) 

Projekt címe:  Bálványosi közösségi tér és szolgáltatások fejlesztése 

Támogatói okirat azonosító:   3012946825 

A szerződött támogatás összege: 19 714 672 Ft 

Projekt megvalósítás kezdete:   2019.11.11. 

Projekt megvalósítás befejezése: 2020.12.28. 
 

Projekt tartalmának bemutatása: 

 

A projekt fő célkitűzését a bálványosi Közösségi Ház felújítása jelentette, mint építési tevékenység.  

 

Az önkormányzat a felújításhoz a kivitelezésre elszámolható 14 771 031 Ft összegen felül 4 228 932 Ft 

önrészt biztosított saját költségvetéséből. 

 

Felújítás műszaki-szakmai tartalma: külső homlokzati hőszigetelő rendszer készítése 15 cm vastag 

grafitos EPS 80 polisztirol lemezzel. Meglévő kőburkolat díszítések bontása. külső nyílászárók cseréje, 

3 rétegű üvegezett, 80 mm tokszerkezetűre. Fűtés korszerűsítés: meglévő kazán cseréje levegő-víz 

működtetésű hőszivattyús kazánra, H tarifás mérőhely, 8 KW-os napelemes rendszer kiépítése. 

 

A projektben szereplő beltéri és kapcsolódó kültéri programok szervezése a COVID-19 járvány miatt 

nem valósult meg. 

 

Projekt keretében beszerzett eszközök: a beszerzendő eszközök a Waldorf iskola javaslatára 

kerültek a projektbe, melyek az intézmény működéséhez használatra átadásra kerültek: 

- mobil színpad 

- térelválasztó paravánok 

- asztalok, székek 

- sörpad garnitúrák 

- projektor állvánnyal, vászonnal 

- hangtechnika 

- fénytechnika 

- kerti pavilonok 

- térelválasztó függöny 

- függönykarnis. 

 
Eredménymutató:  

- 289 m2 alapterületű ingatlan felújítása 

- 97 db beszerzett eszköz 

 

A fejlesztés indokoltsága:   

 

Bálványos zsáktelepülés, a fiatalok helyben maradását, a lakosság fogyását csak fejlesztésekkel tudja a 

település megállítani, mérsékelni. Ehhez saját forrása nem áll rendelkezésre, így ezen komplex pályázat 

biztosított lehetőséget az önkormányzatnak céljai elérésére. 

 

 



 

 

A településen 2019 szeptemberében megnyílt a Waldorf iskola, mely új színt vitt a lakosság életébe. A 

társadalom kohéziójának erősítése, a helyi iskolai és közösségi szolgáltatások minőségi fejlesztése vált 

szükségessé, mivel új gyermekes családok jelentek meg a településen, akár le is telepedve Bálványoson.  
 

A megvalósított projekt további fejlesztést indukált: a közösségi színtér és intézmény fejlesztése hatással 

van az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek számának növekedésére, a helyben működő óvoda 

fenntarthatóságára. 
 

A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek. 

A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet fotódokumentáció 

igazol. Az önkormányzat honlapján – önálló honlap hiányában a közös önkormányzati hivatal által 

biztosított felületen – a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, az arculati elemek használatával 

feltöltésre került.  

 

A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.  

 

 

Bálványos, 2020. december  

 

        Sebestyén Gyula 

          polgármester    

 


