
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
A Szociális alapellátás fejlesztése keretében befejeződött az Idősek Napközi 
Otthonának felújítása-átépítése Iliny községben, amely jelentős Európai 
Uniós támogatásból valósulhatott meg. 
 
2013. június 30. 
 
A tervezett határidőre, 2013 június végére befejeződött a Nógrád megyei, 
Iliny településen a „Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 
Iliny községben” című projekt (ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0030). A projekt az 
Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program keretében az Európai Unió 
támogatásával, az Új Széchenyi Terv keretében valósult meg.  
A projekt 89,3 millió forint vissza nem térítendő támogatásból, és 94 millió 
forint összköltségből valósult meg. 
 
Őrhalom Község Önkormányzata az „Őrhalom, Csitár, Iliny Községek Társult Idősek 
Klubja” társulás székhelye, mint gesztor pályázott, és lett - a pályázat nyertessége révén 
- a projekt kedvezményezettje, az egyébként fizikailag Iliny községben megvalósult 
projektnek. 
 
A fejlesztés célja volt Iliny település időskorú lakossága napközi ellátásának biztosítása 
színvonalas, méltó körülmények megteremtésével, a községben jelenleg is működő 
tagintézmény felújításával-bővítésével.  
 
A fejlesztéssel  

• megoldódott az épület teljes körű akadálymentesítése; 
• rendeződött az épület közvetlen környezete is, melynek révén lehetőség nyílik 

rendszeres, az idősekhez közel álló, őket érdeklő programok szervezésére; 
• jelentős energiamegtakarítás lesz elérhető, a korszerű, energiatakarékos kazán 

üzembehelyezésével, külső nyílászárók beépítésével és a homlokzat 
hőszigetelésével; 

• összességében javult a településkép és a helyi lakosság életkörülményei is; 
A megvalósult fejlesztés révén az intézmény kapacitása 50 fő egy idejű tartózkodását 
biztosítja kulturált környezetben, színvonalas szolgáltatásokkal. A korszerű 
konyhatechnológiai eszközök beszerzésével megoldódott az időskorúak nappali 
étkeztetése.  
A projekt keretében megvalósult az eredeti 201 m2 épületrész felújítása, valamint az 
épület bővítésével, átalakításával további 169 m2 szolgáltató terület jött létre olyan 
korábban hiányzó funkciójú helyiségeknek helyet adva, mint a pihenő szobák, 
mosókonyha, konyha, betegszoba. 
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 89 348 250 forint. A 
projekt összes költsége az önkormányzati önerővel együtt 94 050 789 forint. A 
fejlesztések műszaki átadása 2013. június 30-án megtörtént. 
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