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A program eddigi tapasztalatai 

Alsómocsolád Község Önkormányzata a Képviselő-testület 56/2013. (III. 20.) számú határozata 
alapján indította útjára 2013-ban a Magunk Kenyerén elnevezést viselő Helyi Gazdaságfejlesztési 
Programot (a továbbiakban: Program), mely Alsómocsolád község mikro gazdaságának 
újraélesztését helyi szolgáltatások bevezetését és fejlesztését tűzte ki célul. 

 
A Program elindításának célja az volt, hogy a község a következő évtizedekben is megmaradjon, 
teremtett értékeit megőrizze, létrehozott erőforrásaival jól gazdálkodhasson. Szükségesnek 
tartotta az önkormányzat, hogy az itt élők újra kihasználják a környezet – meglévő kiskertek, 
gazdasági épületek és eszközök, erdők mezők – biztosította gazdálkodási lehetőségeket, 
visszatanulják a régi falusi mesterségeket. 
 
Az önkormányzat úgy ítélte meg, hogy fel kell fedezni és ki kell használni a településben rejlő 
meglévő szolgáltatási lehetőségek potenciálját. Be kell építeni a mindennapi életbe. Össze kell 
fogni, hogy Alsómocsolád jobb és élhetőbb településsé váljon! 
 
Ennek érdekében, az önkormányzat saját költségvetéséből jelenős, 10.000.000 Ft forrást 
biztosított a program beindítására, illetve a programban részvevők támogatására azáltal, hogy a 
kezdő tőkét a programban részvevők számára megelőlegezte. 
 
A Program segítésére szakembereket alkalmazott (állatorvos, mezőgazdász). A helyi kereskedelem 
és szolgáltatás igénybevételek megkönnyítésére a hivatalos fizetőeszközt (forint) helyettesítő, helyi 
fizetőeszközt vezetett be, ez a „rigac”. Rigachoz egyrészt valamennyi alsómocsoládi lakóhellyel 
rendelkező polgár – bizonyos mértékig (1600 rigac) – évente több alkalommal is alanyi jogon 
juthat hozzá, másrészt a helyben megtermelt áruit rigacért adhatja el, és a helyi szolgáltatásokat 
rigacért veheti igénybe. A Program elemei: 
 

1. A mezőgazdasági termelést és állattartást élénkítő program: 
 

Alsómocsoládon a múlt század közepéig hagyománya volt az állattartásnak. Az 1960-as éveket 
követően, a termelőszövetkezetek nagyüzemi állattartása történő áttérés következményeként a 
községben nevelt állatok száma évről évre csökkent. Sok portán azonban még mindig használható 
állapotban vannak a volt állattartó épületek, melyek alapos takarítást követően továbbra is 
alkalmasak eredeti funkciójuk betöltésére. A Programban, igényeik szerint, állattartási lehetőséget 
biztosítunk azoknak a családoknak/polgároknak, akik az állattartáshoz szükséges megfelelő 
műszaki állapotú épülettel rendelkeznek, vagy ilyen épületre vonatkozóan bármely jogcímen 
használati joggal bírnak.  
 
A Program – hitel nyújtásával - biztosítja az állatokat és az állatok felneveléséhez szükséges 
takarmányt. A hitelkeret, mely maximum 300.000,- Ft nagyságú lehet, helyi fizető eszközben 
nyílik meg a program ezen elemében közreműködők számára. A forint rigacra történő átszámítása 
1:1 arányban történik.  
 
A Programban résztvevők hitelüket, a velük kötendő szerződésben foglaltaknak megfelelően 
visszafizethetik rigacban vagy természetben, az általuk felnevelendő állat bizonyos számban 
történő visszaadásával. Aki a vállalt hiteltörlesztési kötelezettségének teljesítésével késedelembe 
esik, mindaddig kizárja magát a program további kedvezményeiből, amíg hiteltörlesztési 
kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget. A program ezen a területen azt kívánja elérni, 
hogy az állattartás során keletkezett többlet-termék helyben, lehetőleg helyi fizetőeszköz 
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ellenében kerüljön értékesítésre illetve megvételre. Ezzel egyrészt jó minőségű élelmiszerhez 
jutnak a vásárlók, másrészt az előállító kiegészítő jövedelemhez jut, mely által az életminősége is 
javul. 
 

2. A helyi szolgáltatások beindulását serkentő program: 
 

A Program ösztönözni kívánja, hogy a helyben lakók egymás, illetve az egész közösség számára 
nyújtsanak olyan, a mindennapi élethez szükséges vagy az életminőséget javító szolgáltatásokat, 
amelyekre lenne igény, de pénz hiányában lemondanak róla az emberek. Az önkormányzat bízik 
abban, hogy a kiegészítő tevékenység során szerzett többletjövedelem és az adott szolgáltatás 
helyben igénybe vehető volta feléleszti az emberekben a szolgáltatás igénybevétele iránti igényt.  
 
Minden helyben lakónak lehetősége van, arra, hogy valamilyen szolgáltatást nyújtson a közösség 
tagjainak (Pl. kertművelés, bevásárlás, takarítás, mosás, vasalás) vagy községi rendezvényeken 
történő, a szolgáltatást vállaló által készített termékek (Pl. palacsinta, lángos, főtt kukorica) 
értékesítése révén. A program a szolgáltatásra vállalkozókat is segíti, egyrészt a szükséges 
munkaeszköz megvásárlásával, másrészt azzal, hogy a szolgáltatás nyújtásához szükséges 
képzettség megszerzésének költségeihez hozzájárul.  
 

3. Lehetőség az önkormányzat szolgáltatásainak helyi fizetőeszközzel történő 
igénybevételére: 
 

A Programnak célja az is, hogy a hivatalos fizetőeszközt (forint) kímélve helyi fizetőeszközzel 
lehessen igénybe venni az önkormányzat által nyújtott különféle szolgáltatásokat. Ezek közé 
tartoznak többek között az önkormányzat által végzendő talajművelési szolgáltatások, a 
személyszállítási szolgáltatások, a házi szociális gondozás, a teleház szolgáltatásai, vagy a 
szabadidő hasznos eltöltését segítő eszközök (kajak, kerékpár) bérlése, családi rendezvények 
megtartásához helyiségek bérlése illetve szolgáltatások (főzés) igénybevétele.  
 
Ezeket a szolgáltatásokat természetesen forintért is igénybe lehet venni, de a helyi fizetőeszközzel 
történő igénybevétel kíméli a hivatalos fizetőeszközt, és megteremtheti vagy serkentheti a 
szolgáltatások igénybevétele iránti igényeket. Az önkormányzat úgy ítéli meg, hogy a 
mezőgazdasági programrész - melyet az Alsómocsoládi Falugazda Szociális Szövetkezet bonyolít, 
és az önkormányzat felügyel – három év alatt képes önfenntartóvá válni, ezért a program 
évenként csökkenő mértékű támogatását három évre tervezi. A helyi szolgáltatások ösztönzése, az 
önkormányzat szolgáltatásinak helyi fizetőeszközben történő igénybevételre való átállítása 
egyrészt forintkímélő, másrészt a helyi szolgáltatások felélesztését szolgáló intézkedés. 
 

4. A település népesség megtartó képességének fokozása: 
 

A Program ezen része a már meglévő rendszert szélesíti ki, azzal, hogy az önkormányzat a 
„Magunk Kenyerén” helyi gazdaság fejlesztési program keretében részben támogatást, részben 
kamatmentes kölcsönt nyújt azoknak az alsómocsoládi lakóhellyel rendelkező állampolgároknak, 
akik olyan lakóházat kívánnak felújítani a községben, melynek legalább fele részben tulajdonosai, 
vagy ilyen lakóházhoz gazdasági épületet kívánnak építeni.  
 
A munkák elvégzésének segítésére, az igénylő által benyújtott költségvetés nagyságához képest,- 
ha a költségvetés a 400.000,- Ft-ot eléri - legfeljebb 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyújt az önkormányzat. Az igénylő által benyújtott költségvetés nagyságához viszonyítottan, a 
vissza nem térítendő támogatáson felül további vissza nem térítendő támogatást nyújt az 
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önkormányzat helyi fizetőeszközökben. A támogatás maximális mértéke 100.000 rigac. Az 
önkormányzat a benyújtott költségvetése nagyságához viszonyítottan, a vissza nem térítendő 
támogatásokon felül, további maximum 200.000 Ft kamatmentes kölcsönt nyújthat, melyet az 
adósnak 5.000,- Ft/hó részletekben kell visszafizetnie 
 
A 2013-ban elindított Program megvalósítását szolgálja a vagyonkezelésbe kapott ingatlan is. Az 
Önkormányzat a jó gazda gondosságával hasznosítja a vagyonkezelésbe vett ingatlant, az ingatlan 
hasznosításával kapcsolatban keletkezett bevételeit és kiadásait elkülönítetve tartja nyilván. Az 
ingatlant a művelési ágának megfelelően hasznosítja, az ingatlan hasznait a helyi 
gazdaságfejlesztési programban résztvevő személyek és az önkormányzat használja fel, az állatok 
takarmányozására.  
 
A program együtt működik a „Gazdálkodj, segítünk” programmal. A két programban 2013 évben 
14, 2014. évben 12, 2015. évben 15 család vett részt. A programok lebonyolítását a Falugazda 
Szociális Szövetkezet segítette. A program szakszerűségét mezőgazdasági szakember és állatorvos 
segítette. 
 
A Program következtében nőtt az állattartási kedv, rég kihasználatlan állattartó épületeket 
újítottak fel. Az önkormányzat is példát mutat az állattartásban, nem csak sertést, de baromfit is 
nevel, lovat és szarvasmarhát is tart.  
 
Sikeresnek mondható a programnak az az eleme, mely lakás-, vagy állattartó épület felújításához 
nyújt támogatást, részben a Program segítésére bevezetett helyi fizetőeszközben, rigacban. 
A programban 2013 évben 23, 2014. évben 16, 2015. évben 4 család vett részt. 
 
Az egyes program-elemek számszerűsített adatait a melléklet tartalmazza. 
 

5. Rigac bevezetése: 
 

A rigac bevezetésekor nem volt központi jogi szabályozás az ún. helyi pénz forgalomba 
hozatalára vonatkozóan. 
 
2014. január 1-jén lépett hatályba a hitelintézetekről és a Pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. 
évi. CCXXXVII. törvény és az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény, 
mely szerint a rigac forgatható utalványnak minősül. 
 
A szabályozás szerint  azdasági at nem bocsáthat ki forgatható utalványt,  azd  azdasági 
társaság. 
 
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a jelenleg forgalomban levő utalványokat ki kell vonni a 
forgalomból, és a rigac kibocsátását és forgalmazását teljesen új alapokra kell helyezni. 
 
A fentiek miatt szükséges a Program módosítása a rigac kibocsátását és forgalmazását illetően.  

 
A program tartalmaz ugyan rendelkezéseket az induló vállalkozások segítésére, de a vállalkozási 
kedv nem igazán változott az elmúlt évek során. 
 
A Programban erőteljesebben szükséges megjeleníteni a vállalkozóbarát környezet kialakításra 
vonatkozó törekvést. Rendeletben kell szabályozni a vállalkozások élénkítését szolgáló 
támogatásokat. 
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A Program tehát változik a rigac forgalmazása tekintetében, és kegészül a vállalkozóbarát 
környezet kialakítását szolgáló intézkedésekkel, valmint a Mese-projektre és ehhez kapcsolódóan 
az egyes prták rendezettségének javítására vonatkozó elképzelésekkel.. 
 

I. 
 

Rigac forgalmazása 
 

A rigac kibocsátására 2016. március 15-ei hatállyal az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2103. évi. 
CCXXXV. törvény 3. § 11. pontjában valamint a Pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi. 
CCXXXVII. törvény rendelkezései szerint kerül sor. 
 
A rigac forgatható utalvány, mely készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek és értékpapírnak nem 
minősülő, átruházható és többször felhasználható, papír alapú fizetési eszköz, amely áruk vagy 
szolgáltatások ellenértékének a kiegyenlítésére szolgál. 
 
Kibocsátója és forgalmazója a Mocsoládi Cognitív Mentor Közhasznú Nonprofit Kft.  
 
A gyártást az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének 
biztonsági szabályairól szóló 98/1995.(VIII.24.) Korm. rendelet 3.§-ában foglaltaknak 
megfelelően belföldön bejegyzett, engedéllyel rendelkező értékpapír nyomda végzi, mely 
megfelelő gyártási technológiával, zártrendszerű, a szigorú elszámolást lehetővé tévő technológiai-
szervezeti rendszerrel és az azt szabályozó biztonsági szabályzattal, a szükséges belső ellenőrzési 
apparátussal, őrző biztonsági személyzettel és technikai berendezésekkel, valamint a selejt- és 
hulladék-anyagok zártrendszerű megsemmisítéséhez szükséges berendezéssel és eljárási renddel 
rendelkezik. 
 
A Rigacnak a magyar hivatalos fizetőeszközhöz (HUF) való viszonya 1:1, tehát 1 Rigac értéke 1 
HUF értékének felel meg. 
A Rigac a már megszokott megjelenési formában, 5.000.000,- HUF, azaz ötmillió forint 
névértékben az alábbi címlet szerinti elosztásban kerül forgalomba: 

 

Darabszám Címlet, névérték/ HUF Összérték (HUF) 

300 5000 1.500.000 

500 2000 1.000.000 

1700 1000 1.700.000 

1370 500 685.000 

1000 100 100.000 

300 50 15.000 

5.170  5.000.000,- 

 
Változás, hogy az új rigac 50-es címletben is kibocsátásra kerül. 
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Az utalványkibocsátó a forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenysége megkezdését a 
fent hivatkozott jogszabályok előírásának megfelelően a Magyar Nemzeti Banknál  előzetesen 
bejelentette. 

II. 
 

Vállalkozóbarát környezet kialakítása 
 
Alsómocsolád község népességmegtartó képességének javítása érdekében elengedhetetlen, hogy a 
község megfelelő környezetet teremtsen mikró- és kisvállalkozások létrejöttéhez, betelepüléséhez. 
Nem cél, nagy üzemek idevonzása, mert az megbonthatná az ökológiai egyensúlyt. 
 
Olyan mikró-, és kisvállalkozások idevonzása célszerű, mely, nem terheli a környezetet, nem 
igényel jelentős tőkebefektetést, a piacon pedig versenyképes.. 
 
A mikró-, és kisvállalkozások helyzetét döntően meghatározó négy fő tényezőcsoport a 
Szabályozási környezet, Finanszírozás, Tudás (vállalkozói tudás, humánerőforrás) és a Vállalkozói 
infrastruktúra fejlettsége.  
 
Támogató szabályozási környezet megléte a mikró-, és kisvállalkozások fejlődését, 
versenyképességét jelentősen befolyásolja a vállalkozások működési környezete: az adminisztratív 
terhek nagysága, a gazdálkodási és jogbiztonság szintje, a vállalkozásokat érintő közterhek 
nagysága, a vállalkozások információhoz jutása és a piaci verseny jellemzői.  
Az önkormányzat azzal teremt kedvező szabályozási környezetet, hogy 2,5 millió forint 
árbevételig nem kell iparűzési adót fizetnie a község területén telephellyel rendelkező 
vállalkozásoknak 
 
Finanszírozási források bővülése A mikró-, és kisvállalkozások egy részének a növekedését 
jelentős mértékben akadályozza, hogy nem elég gyors a belső forrásaik akkumulációja, és nem 
jutnak külső finanszírozási forráshoz, például abból adódóan, hogy a bankok a magas tranzakciós 
költségek, vagy a biztosítékok elégtelensége miatt nem finanszírozzák őket, emiatt nem tudják 
kihasználni a növekedési lehetőségek egy részét. 
 
Az önkormányzat segítséget nyújthatna az induláskor, a tervezett projekt 50%-ának erejéig de 
maximum 1.000.000,- Ft hitel és 200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás formájában.. 
A vállalkozónak üzleti tervet kell benyújtania, és a tervezett költség legalább 50%-ával 
rendelkeznie kell. A más forrásból biztosított hitel is önerőnek számít. 
 
Vállalkozói tudás fejlődése A vállalkozások hosszú távú fejlődése szempontjából a vállalkozói 
ismereteknek, tudásnak, készségnek döntő jelentősége van. A vállalkozói készség fejlesztése 
érdekében szükség van a vállalkozásindításhoz szükséges ismeretek terjesztésére, az innovatív, 
társadalom- és környezettudatos attitűd fejlesztésére, a műszaki képzés üzleti ismeretek 
oktatásával való kiegészítésére. 
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Az önkormányzat két módon is segíthet ebben: Például tanácsadó tevékenységgel, irodai 
adminisztratív szolgáltatás biztosításával, de biztosíthat egyéb közvetített szolgáltatást is, mely 
során az induló vállalkozót összehozza a megfelelő segítő szakemberekkel. 
 
A mikró-, és kisvállalkozások sikeres működésének alapvető feltétele az információhoz való 
hozzájutás lehetősége, valamint az információ hatékony felhasználásának képessége. Az 
információ hatékony felhasználásának esélyét növeli az oktatási, képzési rendszerek és az 
információszolgáltatás szoros kapcsolata.  
 
A mikró-, és kisvállalkozások információellátásában két feladatot kell megoldani. Egyrészt a 
vállalkozásokat érdeklő, működésükhöz közvetlenül kapcsolódó információkat elérhetővé kell 
tenni. Másrészt a vállalkozókat segíteni kell abban, hogy eljusson hozzájuk az információ.  
 
A mikró-, és kisvállalkozások versenyképességét nagymértékben befolyásolja, hogy menynyire 
használják ki az informatikai eszközök által nyújtott lehetőségeket, milyen a közszolgáltatások 
színvonala, illetve milyen emberierőforrás-fejlesztési szolgáltatásokat (oktatás, képzés, tanácsadás) 
tudnak igénybe venni, hiszen az ilyen kapacitásokat kevésbé tudják házon belül kiépíteni, mint a 
nagyvállalatok.  
 
Ezek az oktatási programok a gyakorlati, üzleti ismeretek, a vállalkozások indításának kezdeti 
adminisztratív költségeiből és operatív teendőiből, a piaci lehetőségek és kockázatok ismereteiből, 
valamint a vállalkozás működtetéséből (adózás, számvitel, adatszolgáltatás és munkaügyek), a 
vállalkozói menedzsment elemi ismereteiből állnának, továbbá alapvető jogi ismeretek (például 
egyszerűsített vállalkozási, és egyéb szerződések tartalmi megfelelőségének megítéléséhez 
szükséges ismeretek) elsajátítását tennék lehetővé. Az oktatási lehetőségek felkutatásában, 
ajánlásában esetleg helyben történő megszervezéséhez tud az önkormányzat segítséget nyújtani. 
 
Vállalkozói infrastruktúra fejlődése A hazai vállalkozói infrastruktúrára különösen a kis 
településeken az alacsony fejlettségű. Ezzel szemben Alsómocsolád infrastruktúrája teljesen 
kiépített, ami a mikró-, és kisvállalkozások fejlődésének komoly segítő tényezője lehet. Az 
önkormányzat a mikró-, és kisvállalkozások infrastruktúrához való hozzáférést kedvező 
feltételekkel biztosíthatja.  

III. 
„Az egyszer volt hol nem volt hely” 

 
Mocsoládia az Egyszer volt, Hol nem volt hely, ahol a lehetetlen nem létezik, ahol minden 
megtörténhet. A program elindult. Megvásároltuk a Kossuth Lajos utca 128. számú házat, mely 
nem csak a mese, hanem hagyományaink, féltve őrzött tárgyi emlékeink otthonává válhat 
felújítást követően. A felújításhoz pályázati forrásokat kívánunk igénybe venni. A pályázatot 
benyújtottuk. 
 
A ház befogadja és gondosan őrzi majd az őseink által használt tárgyakat, eszközöket, bemutatva 
ezzel gyökereinket, népi kultúránkat. Minden felajánlást örömmel fogadunk. A házban könyvtár, 
foglalkoztatók és színházi előadások, valamint kézműves foglalkozások megtartására alkalmas 
hely is lesz. Ebben az épületben kap helyet a fogadóközpont is. Elkezdődött mesés helyeink 
számba vétele. Az első alkalommal húsz olyan helyet fedeztünk fel, mely alkalmas arra, hogy 
megszólítson, elvarázsoljon. Szükséges, hogy elsősorban létrejöjjön az egységes arculat, mely 
magába foglalja nem csak az információs táblákat, az utcanév táblákat és a házszámtáblákat, 
hanem jellemző lesz minden olyan, bármely formában megjelenő díszítőelemre, mely összefügg a 
projekttel.   
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Az arculat megteremtése a 2016-os évnek a feladata. Ha nyer a pályázatunk, a jövő évben 
elkezdődhet a „meseközpont”, és ütemezetten a már megjelölt mesés helyek kialakítása. 2016. év 
őszén megjelenik Mocsoládia meséje. Szeretnénk, ha még ebben az évben egyre több helyi lakos 
választana mesét. A mesét választókat 5.000,- Rigac juttatásával is ösztönöznénk, és az ingatlanuk 
előtti közterületen jelenítenénk meg a választott mesét, az érintettekkel egyeztetett, és a 
véglegesített arculathoz illeszkedő módon, az önkormányzat költségén. 
 
Azok, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy a mese megjelenítését a kerítéshez, vagy a ház falához 
illesztve vagy az udvarban helyezhessük el, az előre megbeszéltek szerint – meghatározott ideig – 
havi bérleti díjat kapnának, Rigacban.     
 
2017. évtől kezdődően minden évben a költségvetésben szükséges – a tárgyévre tervezett 
feladatok ellátásához – megfelelő forrás rendelése. 
 
A Képviselő-testület a program megvalósulását továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri. A 
polgármester a program teljesüléséről szükség szerint, de legalább negyedévente tájékoztatja a 
képviselő-testületet. 

IV. 
A mesebeli porta 

 
Egy porta akkor is lehet mesebeli, ha tiszta rendezett, virágosított. A szép porták emelik a 
faluképet. Hogy a porták szép virágosak, vagy akár kerti veteménnyel beültetve tiszták, 
rendezettek legyenek, célszerű ösztönözni a lakosságot. Az ösztönzés több módon is történhet, 
tavasszal virágpalántát adunk térítésmentesen, a szépen rendben tartott rendszeresen locsolt 
kiskertek tulajdonai által fizetendő vízdíj, egy részének megfelelő összeget az önkormányzat 
átvállal. Negyedévente a porták szemrevételezését követően a legszebb három-öt porta 
jutalomban részesül, amit Rigacban fizet ki az önkormányzat. 
 
 
A Képviselő-testület a Program kiegészítését  …./2016. (V. …) számú határozatával jóváhagyta.  
 
A kiegészítés a Képviselő-testület 56/2013. (III.20) számú határozatával jóváhagyott Magunk 
Kenyerén Helyi Gazdaságfejlesztési Programmal együtt érvényes.  
 
 
Alsómocsolád, 2016.május …. 
 
 
 
         Dicső László 

polgármester 
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Melléklet: a Magunk Kenyerén Helyi Gazdaságfejlesztési program kiegészítéséhez 

 
A Magunk Kenyerén Helyi Gazdaságfejlesztési program számszerűsíthető adatai  

Mezőgazdaság élénkítő programelem 

      

2013.       

  Családok száma  Hitelkeret rigac    

6 sertés kihelyezés 2 600 000    

5 nyúl kihelyezés 1 125 000    

30 tojótyúk kihelyezés 1 166 300    

20 tojótyúk kihelyezés 1 142 200    

2 sertés kihelyezés 13 1 400 000    

 Mindösszesen:  18 2 433 500    

2014.      

  Családok száma  Hitelkeret rigac    

6 sertés kihelyezés 1 300 000    

2 sertés kihelyezés 11 1 100 000    

 12 1 400 000    

      

2015.      

  Családok száma  Hitelkeret rigac    

6 sertés kihelyezés 1 300 000    

2 sertés kihelyezés 14 1 400 000    

 15 1 700 000    
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Házunk tája programelem 

      

2013.       

Családok száma 

Kapott támogatás 
Rigac 

Kapott támogatás 
Forint 

Kamatmentes 
kölcsön 

Saját erő 
Felújítás 
összköltsége 

23 2 250 000 2 250 000 4 500 000 4 607 668 13 577 668 

      

      

2014.      

Családok száma 

Kapott támogatás 
Rigac 

Kapott támogatás 
Forint 

Kamatmentes 
kölcsön 

Saját erő 
Felújítás 
összköltsége 

16 1 460 200 1 460 200 3 120 500 1 022 847 6 547 337 

      

      

2015.      

Családok száma 

Kapott támogatás 
Rigac 

Kapott támogatás 
Forint 

Kamatmentes 
kölcsön 

Saját erő 
Felújítás 
összköltsége 

4 261 300 261 300 521 500 382 230 1 426 330 

      

Szolgáltatás fejélesztési programelem 

      

2013.      

Kiadás rigac Bevétel rigac  
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Támogatás Jutalom Alkalmi munka 

Szolgáltatás 
(étkezés, 
fűnyírás, 
rotálás stb) 

Helyi áruk 
forgalmazása(élő 
állat, zöldség, 
gyümölcs,egyéb) 

 
1 286 200 1 545 500 2 824 500 939 200 928 200  
5 656 200 1 867 400  

      

      

2014.      

Kiadás rigac Bevétel rigac 

Támogatás Jutalom Alkalmi munka 

Szolgáltatás 
(étkezés, 
fűnyírás, 
rotálás stb) 

Helyi áruk 
forgalmazása(élő 
állat, zöldség, 
gyümölcs,egyéb) 

Adó 

1 672 000 1 938 200 1 083 500 1 901 295 1 348 100 159 200 

4 693 700 3 408 595 

      

2015.      

Kiadás rigac Bevétel rigac  

Támogatás Jutalom Alkalmi munka 

Szolgáltatás 
(étkezés, 
fűnyírás, 
rotálás stb) 

Helyi áruk 
forgalmazása(élő 
állat, zöldség, 
gyümölcs,egyéb) 

 
1 098 000 2 199 000 688 700 1 078 120 279 200  
3 985 700 1 357 320  

 


