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1. Főtér: BFT Településfejlesztési beruházások támogatása felhívásra pályáztunk  

A „Főtér” arculatának megváltoztatása a mai kornak megfelelőnek lett  tervezve és került
kivitelezésre. A projekt többféle társadalmi igény kielégítéséhez is hozzájárul. A település
helyi közösségének érdeke olyan közösségi célú felületek kialakítása, amely alkalmas akár
spontán találkozások, beszélgetések vagy szervezett rendezvények megtartására. Mindezek
segítik  a  helyi  emberek  egymással  való  kapcsolatának  erősítését,  az  összetartozástudat
elmélyítését,  melynek  döntő  szerepe  van  a  népességmegtartásban,  a  helyi  közösségek
egészséges fejlődésében. 
20  év  után  újult  meg  a  település  központja.  6.349  forint  összköltségen  5  millió  forint
támogatás mellett 1.349 ezer forint önerő vállalással. A munkaterület átadás: 2019. július 3.
a kivitelezés 2019. év végén fejeződött be. 

2. Leader  pályázat  keretében  az  „Együttműködésekkel  kiegészülő  termelés-,  
szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési, -bővítési fejlesztések, tevékenységek támogatása”
címen a közösségi terünk fejlesztése valósult meg.

Már előző években megépült fedett kiülők mellett a környezet szebbé tétele és egy fedett
fellépő  hely  kialakítása  került  kivitelezésre.  A  fejlesztés  célja  többfunkciós,  a  település
kültéri  rendezvényeinek  színvonalas  megrendezése,  a  lakosság  hasznos  szabadidő
eltöltésére,  Nivegy  völgyi  települések  közös  programjának  (szüreti  mulatságok)
megvalósítására,  és  nem  utolsó  sorban  a  turisztikai  funkció  (pihenőhely  kerékpáros  és
gyalogos  turistáknak)  betöltését  szolgálja.  A  kialakításnál  figyelembe  vettük,  hogy  a
mozgáskorlátozottak és a babakocsival érkezők is biztonsággal tudják használni a helyszínt.
6.463 ezer forintba került a felújítás melyből 5 millió forint támogatásban részesültünk. 
A munkaterület átadás: 2020. május 18. a beruházás vége 2020. 07.31. 



3. A Magyar Falu  Program keretében meghirdetett  „Falu és  tanyagondnoki szolgálat  
támogatása” című pályázaton egy új falugondnoki buszt vettünk.

2016.  július  1-től  működő falugondoki  szolgálat  teljeskörű  ellátása  érdekében  egy Opel
Movano Combi kisbuszra nyújtottuk be pályázatunkat, melyet a Belügyminisztérium 14.953
ezer forint 100% intenzitású támogatásban részesítette önkormányzatunkat 2019.12.18-án.
Sajnos  a  vírus  helyzet  a  jármű  beszerzést  is  késleltette,  hiszen  az  autógyártás
Németországban is időlegesen leállt. Újraindítást követően 2020. november 4-én vehettük át
az új buszunkat, mely a pályázatban előírt minden igénynek megfelel.  4 évig egy Suzuki
Ignis személygépkocsival láttuk el a feladatot. Az új busz átvételét követően szélesebb körű
ellátást  tudunk biztosítani  a  szociálisan  rászorulóknak  és  a  falu  lakóinak.  Helyben  nem
elérhető  (köz)szolgáltatások  elérhetőségét  tudjuk  biztosítani.  A  nagy  bevásárlásokat,  a
betegek  szállítását  orvoshoz,  kivizsgálásra,  rendelőintézetekbe.  Az  elmúlt  években  nem
tudtuk úgy segíteni az iskolai és óvodai szállítást ahogyan azt szerettük volna, de most már
az új buszunknak köszönhetően mi is ki tudjuk venni a részünket a feladatok ellátásában. 



4. Mobilgarázs:  

A kisbuszunk állagának megóvása érdekében építettünk egy nagy méretű  mobil  garázst,
melynek  környezetét  füvesítettük,  cserjéket  és  fákat  ültettünk.  A  kivitelezést  az
önkormányzat finanszírozta 2.152 ezer forint értékben. 

5. Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban lévő út-  
hídépítés/felújítás” pályázattal 5 utat tudtunk felújítani Tagyonban. 

2020-ban pályázatot nyújtottunk be, a Belügyminisztérium felé, mely kiírásban 27.655 ezer
forint 100%-os támogatásban részesült településünk. 
Településünk számára nagyon fontos volt, hogy az elavult, kátyús útjainkat mely a lakosság
¾-ét  érinti  felújítsuk,  fejlesszük.  A pályázat  által  a  Petőfi,  Muskátli,  Akácfa  utca  teljes
felületén  és  a  Kossuth utcán  az Akácfa  utca  csatlakozásától  a  temetőig  új  felület  került
kialakításra. Külterületen a 032/14es önkormányzati út kialakítását is bitumenréteggel való



ellátását tudtunk megvalósítani. A munkaterület 2020. 09.22. átadtuk, 2020.10.27.-re pedig
elkészültek az utak.



2020 évi fejlesztés településünk életében óriási mérföldkő volt, hiszen ekkora mértékű beruházás és
fejlesztés az önkormányzatiság óta még nem volt kis falunkban. 

Elnyert támogatási összeg: 52. 610 ezer forint
Önkormányzati önerő: 4.962 ezer forint
Össz fejlesztés: 57.572 ezer forint 

A képviselő testület  és a lakosság nevében köszönjük,  hogy dr.  Kontrát  Károly Államtitkár  Úr
szívügyének tekinti a településünk fejlődését, bízunk a további közös jó együttműködésben.

Továbbá köszönjük az áldozatos munkájukat a Szentantalfai kirendeltség minden munkatársának,
Jegyző asszonynak. A pályázatelőkészítés projektmenedzsereknek: Ferenczy Gábor és Henn Zsolt
uraknak.



A  kivitelezőknek:  Via  Vomito  Kft.  Dénes  Zoltán  úrnak  az  útfelújítás,  gyors  és  precíz
végrehajtásáért;  Vektorbau  Invest  Kft.  Sós  Attila  és  Sós  Norbert  ügyvezetőknek  a  Főtér  és
pihenőpark kialakítását.
És nem utolsósorban Németh Balázs főépítész úrnak, aki az előkészítésektől a befejezésig tervezői
és műszaki ellenőri tevékenységével segítette a projektek sikeres lebonyolítását.

Tagyon, 2021.01.27. Tagyon Község képviselőtestülete


