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I. A mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlőség 

  
Utak, járdák 
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a épülő 

projektek 
támogatása  
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Folyamatos 
2018.12.31. 

Nő a 
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Hazai és 
Európai Uniós 
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támogatás 

függvényébe 
fenntartható  



  

Faluképet 
romboló 
épületek 
felújítása 

Vállalkozások 
támogatása, 

foglalkoztatásr
a épülő 

projektek 
támogatása  

Foglalkoztatás 
növelése 

Költségvetés
i koncepció, 

gazdasági 
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Vállalkozás
ok 
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a, 
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épülő 
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a 

Jegyző, 
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2018.12.31. 

Nő a 
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Pályázati 
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Híd, töltés 
felújítása 
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ellátására 

végzettségnek 
megfelelő 
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ter 
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2018.12.31. 
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helyzetűek 
életszínvon

ala 
emelkedik 

Hazai és 
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lehívások 

Pályázati 
támogatás 

függvényébe 
fenntartható  
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rekonstrukció

ja 
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fejlesztések 
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fejlesztés 
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i 
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Hazai és 
Európai Uniós 
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támogatás 

függvényébe 
fenntartható  

  

Szertartási 
helyiség 

kialakítása 
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helyiség 

kialakítása 
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függvényébe 
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felújítása, 
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e 
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fejlesztések, 
korszerűsítés 
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Költségvetés
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és 
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Szolgáltatás
ok 
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lehívások 
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támogatás 

függvényébe 
fenntartható  
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rendelő 

eszköz és 
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korszerűsítés
e 

Eszköz 
berendezés 

korszerűsítése 

Helyi szintű 
szolgáltatás 
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Gazdasági 
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Szolgáltatás
ok 

Hazai és 
Európai Uniós 

lehívások 

Pályázati 
támogatás 

függvényébe 
fenntartható  

II. A gyermekek esélyegyenlősége 
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attrakció 
fejlesztés 

(sportlétesít
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szabadtéri 
színpad)  

Sportlétesítmé
ny szabadtéri 
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kialakítása 

Településfejle
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Gazdasági 
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Jegyző, 
polgármes

ter 

Folyamatos 
2018.12.31. 
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száma, 
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száma 

Hazai és 
Európai Uniós 

lehívások 

Pályázati 
támogatás 

függvényébe 
fenntartható  

 


