
Tápióbicske



Hazánk európai uniós tagsága állandó viták kereszttüzé-
ben áll. 
A két szélsôség álláspontja egyszerû: egyfelôl az uniós tag-
ság csodaszer a felemelkedéshez, másfelôl a tagság a füg-
getlenség feladásával egyenlô. 
A valóságban nyilván jóval árnyaltabb a kép, hisz semmi 
nem fekete-fehér a politikában sem. 
Amikor az unió Bizottsága kidolgozta a „Közösségi kezde-
ményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében”
/a francia elnevezés kezdôbetûibôl: LEADER/ megnevezésû 
programját, az volt a cél, hogy a vidékfejlesztésre szánt for-

rások ne egymástól elkülönült területeken és ne a helyi társadalom megkérdezése 
nélkül legyenek felhasználva, hanem integráltan, s a helyi politikai, gazdasági és 
civil szereplôk bevonásával. 
Magyarország csatlakozása után a magyar vidék is bekapcsolódott ebbe a prog-
ramba, s jelentôs uniós források léptek be a vidéki települések fejlesztésébe. 
Ezért akárhány vélemény hangzik el az uniós tagság megítélése kapcsán, mindig 
figyelemmel kell(ene) lenni e nem jelentéktelen körülményre. 
Arra, hogy megújultak a településközpontok, az értéket hordozó épületek, hogy 
a vállalkozások sora lendült fel, hogy a vidéki életkörülmények folyamatosan vál-
toztak, a vidék népességmegtartó ereje növekedett. 
Csak remélni tudjuk, hogy ez a folyamat nem áll le, hogy a vidék további felemel-
kedésének részese lesz a helyi akciócsoport. 
Változások várhatók a szervezetek életében, de bízunk abban, hogy ez az elô-
nyükre válik. 
A források elosztásának fontos láncszemei lesznek, s ezek a források remélhetô-
leg jól hasznosulnak.
Rengeteg múlik a helyi szervezeteken, a kezdeményezôkészségen, a körültekintô  
tervezésen.
            
S ha találkozik a helyi szándék a nagypolitikai akarattal, az minden sikernek 
forrása lehet. 
Magyarország kormánya mindent megtesz annak érdekében, hogy ez így legyen.

Czerván György
agrárgazdaságért felelôs államtitkár

Államtitkári köszöntő



A Homok-hátság felsô része és a Tápió-vidék a közép-ma-
gyarországi régió legizgalmasabb, ugyanakkor legke-
vésbé felfedezett tájai közé tartozik, a természetbúvárok, 
természetjáró turisták kedvelt paradicsoma. E térség lakói 
híven ôrzik hagyományaikat, megoldást keresnek korunk 
társadalmi és gazdasági kihívásaira a vonzó emberi 
környezet megteremtéséért és fenntartásáért. Az Európai 
Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó tá-
mogatások a 2007-2013-as európai uniós költségvetési 
idôszakban a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program (ÚMVP) keretén belül voltak elérhetôek. 

2008-ban települési önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások részvé-
telével alakult meg a HAJT-A Csapat Egyesület, amely vidéki térségünk eredmé-
nyes fejlesztését és az európai uniós támogatások, a LEADER-program helyi ko-
ordinálását tûzte ki céljául. A 2012-ben kibôvült egyesületet immár 26 település 
alkotja: Bénye, Farmos, Gomba, Káva, Kóka, Mende, Monor külterülete, Mono-
rierdô, Nagykáta külterület, Nyáregyháza, Pánd, Péteri, Pilis külterülete, Süly-
sáp, Szentlôrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, 
Tápiószecsô, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószôlôs, Tóalmás, Újszilvás és 
Úri. Egyesületünk az ÚMVP Irányító Hatóságától kapott jogosultságával Helyi 
vidékfejlesztési Stratégiát alkotott, majd igyekezett azt megvalósítani, ezáltal 
térségünk az említett idôszakban 2 milliárd 240 millió forint fejlesztési forrást 
tudott mozgósítani. Megújult közterek, középületek, templomok, játszóterek, 
színvonalas kulturális, hagyományôrzô és egészségtudatos rendezvények, kör-
nyezetbarát fejlesztések, gyarapodó vállalkozások, szolgáltatások, turisztikai 
attrakciók jelzik azt, hogy vidékünk élni tudott a lehetôségekkel. Egyesületünk 
a 2014-2020-as európai uniós programozási idôszakban új Helyi Fejlesztési 
Stratégiát alkotva segíti a LEADER-program helyi lebonyolítását. Bízunk abban, 
hogy a Homok-hátság felsô részén és a Tápió-vidéken élô emberek szorgalma a 
fiatalokat is helyben tartó, élhetô vidéket teremt. Egyesületünk munkaszervezete 
a Tápiószelén található Civil Szolgáltató Központban a hét minden munkanap-
ján ügyfeleink rendelkezésére áll. Alapvetô érdekünk helyi értékeink felkutatása, 
fejlesztése, a jó ötletek megvalósítása. A jövô sikereihez is összefogásokon 
keresztül vezet az út. Kérjük, legyen ebben partnerünk, és forduljon hozzánk 
bizalommal!

Kovács Ferenc
A HAJT-A Csapat Egyesület

elnöke

Elnöki köszöntő
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Polgármesteri köszöntő
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Kedves Olvasó!

Engedje meg, hogy néhány szóval bemutassam településünket.
Tápióbicske Pest megye keleti területén, Budapesttôl 60 km-re fekszik,      
a Közép-Magyarország régió, valamint a Tápió-vidék egyik települése.

Tápióbicske területén a domb- és síkvidék találkozása, a természetes 
vízfolyások és a jó talajadottságok mindig kedvezô feltételeket teremtet-
tek az emberi letelepedéshez. A kiásott régészeti leletek szerint már az 
ôskorban is éltek itt emberek.

A mai falu a 12. században keletkezhetett. A település elsô okleveles 
említése 1275-bôl való. 

A Bicskey család a 19. század közepéig meghatározó birtokosa volt     
a községnek. 

Az 1848-49-es szabadságharc egyik gyôztes csatája a falu határában 
zajlott 1849. április 4-én, melynek emlékét számos emlékmû és hagyo-
mány ôrzi.

Tápióbicske természeti szépségben, növény-
tani, kultúrtörténeti értékekben bôvelkedik, 
fô vonzerejét elônyös, szép természeti adott-
ságai, kedvezô környezeti állapota adja. 

Látogasson el Ön is hozzánk! Szeretettel 
várjuk Tápióbicskén!

Kanyó Sándor
polgármester



Egyesületünkről
A HAJT-A Csapat Akciócsoport 26 települése aktívan részt vett a Dará-
nyi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban. Önkor-
mányzatok, nonprofit szervezetek, egyházi személyek, vállalkozások és 
természetes személyek pályázati fejlesztései gazdagították a térséget.

A 2007-2013-as európai uniós költségvetési idôszak pályázati fordu-
lóiban összesen 419 támogatási kérelem érkezett be, és ebbôl 263 tá-
mogatásban is részesült. Az odaítélt, teljes támogatás elérte a 2 milliárd 
240 millió forintot. Falumegújítás és – fejlesztésben 28, vidéki örökség 
megôrzésében 3, turisztikai tevékenységek ösztönzésében 16, mikrovál-
lalkozások létrehozásában és fejlesztésében 8, míg LEADER jogcímben 
208 pályázati nyertes kihirdetésére került sor.

A legsikeresebb uniós vidékfejlesztési kezdeményezésnek tekinthetô     
LEADER program célja a térségi belsô erôforrások fenntartható és in-
novatív felhasználása, az aktív vidéki szereplôk közötti együttmûködés 
megalapozása és a fenntartható helyi fejlesztési stratégiák elôkészítése, 
megvalósítása. A hazai és a nemzetközi régiók, térségek és települések 
közötti együttmûködések különbözô formáinak támogatása a hasonló 
adottságú és a hasonló problémákkal szembenézô területeket kovácsol-
ja össze. Más térségek jó gyakorlatainak átvétele, a közös gondolkodás 
segíti a vidék megerôsödését.
 
A HAJT-A Csapat Egyesület Munkaszervezete a jövôben is várja a vidék-
fejlesztésben érdekelt szereplôket, az érdeklôdôket!
 
            Faragó Júlia
            munkaszervezet-vezetô

A HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezetének elérhetôségei

Cím: 2766 Tápiószele, Bartók Béla út 20.
Telefonszám: 06-53-787-908, 06-53-787-909 • Fax: 06-53-787-912
e-mail: hajtacsapat.egyesulet@upcmail.hu • web: www.hajtacsapat.hu 5



Fejlesztések 2010-2014
Régiónkban nem volt pályázati lehetôség az egészségügyi alapellátás infra-
struktúrájának fejlesztésére.
Mindkét háziorvosi és a fogászati rendelés is lassan, a feladat ellátására alkal-
matlan épületben folyt.

Önerôbôl, bruttó 17 782 505  Ft-os beruházással, a volt gyógy-
szertár és lakás hasznosításával,  két háziorvosi és a fogorvosi 
rendelô került kialakításra. Ezáltal méltó körülményeket biztosí-
tunk településünk orvosainak és lakosainak a számára.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program 
támogatási rendszeréhez benyújtott, „ A jövô generációjáért“ - gyer-
mekjóléti és családsegítô szolgálat kialakítása komplex aka-
dálymentesítéssel“ címû KMOP pályázatot 12.379.966 Ft összegû tá-
mogatásra érdemesnek ítélték. A korábban magánorvosi rendelôként üzemelô, 
ezáltal funkcióját vesztett épület hasznosításával megoldódott a szolgálat elhe-
lyezése.

A 135/2008(X.18.) FVM rendelet alapján, „Falumegújításra és -fejlesz-
tésre igénybe vehetô támogatás“ jogcímre nyújtott be Tápióbicske Község      
Önkormányzata támogatási kérelmet, amelyet meg is ítéltek. 
Az EMVA 20 258 283  Ft támogatása révén a következô oldalakon felsorolt 
fejlesztések kerültek megvalósításra.
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Szent István park 

Az EU-szabványoknak megfelelô eszközökkel felszerelt új játszótér épült,            
a mozgáskorlátozottak által is használható eszköz elhelyezésével. 

Arany János út

175 m2-es területen parki elemek elhelyezése és az EU-szabványoknak megfe-
lelô eszközökkel felszerelt játszótér építése.
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Fô tér

Meglévô park felújítása, új parki elemek elhelyezése, füvesítés.
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Tápióbicske Község Önkormányzata

A Közép-Magyarországi Operatív Program 4.5.3-10-11 kódszámú, az „Egyen-
lô esélyû hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” címû pályázati felhívására pá-
lyázatot nyert a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére. A célokat és a 
mûszaki tartalmat egyeztették a Mozgáskorlátozottak Tápiómenti Szervezeté-
vel, a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével, 
valamint a HARKE Nagyothallók Egyesületével.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regioná-
lis Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. mint közremûködô szervezet támo-
gatásban részesítette a projektet, és a beruházás bekerülési költségéhez, mely 
15.750.112  Ft, 94,999953% támogatást ítélt meg 14.962.599  Ft 
összegben.
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Tápióbicske Község Önkormányzata 

2012-ben KMOP Uniós pályázatot nyert a Napközi Otthonos Óvoda 
(2013-tól Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda) kibôvítésére  95%-os támogatás-
sal, 118 160 896 Ft összegben. A beruházás révén az óvoda részére tetôtér 
került kiépítésre, napelemeket helyeztek el az új épületrész tetejére, és a fûtés-
korszerûsítés kérdése is megoldódott.
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Az ÚMVP III. tengely
„Falumegújítás és fejlesztés“ címû pályázatán a
Tápióbicskei Római Katolikus Plébánia 16 588 998 Ft támogatást 
nyert el a plébánia felújítására, amely révén a régi épületet sikerült korszerûsí-
teni, szebbé varázsolni.

11

A parókia épülete 
felújítás elôtt és utána



Tápióbicske Barátainak Köre

a LEADER program pályázatán nyert „Irodaeszköz beszerzésére“ 
1 837 500 Ft összegben támogatást, melybôl a Községi Könyvtár épületébe 
(mely egyben a Baráti Kör bejegyzett címe) egy modern fénymásoló/scanner/
nyomtató multifunkciós készüléket szerzett.

Tápióbicske Barátainak Körének

2012-ben szintén a LEADER pályázatán 1 735 000 Ft támogatást ítéltek 
meg a minden évben megrendezésre kerülô, nagyszabású április 4-i ünnepély 
„Élô Történelemórájának” megtartásához.

A Tápióbicskei Hagyományôrzô Honvédtüzér Alapítvány 

két alkalommal nyert a LEADER keretein belül támogatást, „Kulturális értékeink 
fenntartása, hagyományôrzés“ célterületen,  hagyományôrzô ruhák készítteté-
sére. Elsô alkalommal 900 000 Ft, második alkalommal pedig 2 979 494 
Ft összegben nyertek támogatást.
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LEADER 

„Kistérségi civil szervezetek mûködési feltételeinek javítása“ célterületre Tápió-
bicske Községért Közalapítvány adott be támogatási kérelmet, tájékoztató 
kiadvány elkészítéséhez, amellyel hozzájárulni kívánt szûkebb környezetünk 
megismertetéséhez, népszerûsítéséhez. A pályázatot elfogadták  és megítéltek 
568 750 Ft EMVA támogatást. Az összeg felhasználásra került és egy iga-
zán színvonalas, sok területre kiterjedô kiadványt sikerült elkészíttetni.

Folyamatban lévô projektek:

Szintén a LEADER EMVA pályázatán az Április 4. Motoros Klub a „Cross-
pálya vízhálózat kialakítása“ megnevezésû projektje 6 649 285 Ft támoga-
tásban részesült. A projekt megvalósításával tovább fejleszthetik a Tápióbics-
ke-Tápióság útvonalon található, színvonalas pályát.

A Tápióbicskei Április 4. Mgtsz Sportkör Egyesület  NVH pályáza-
ton, „Sportlétesítmények felújítása, korszerûsítése, kialakítása“ célterületre                    
7 954 307 Ft támogatást nyert a jelenlegi, rossz állapotú öltözô új épülettel 
való helyettesítésére, hogy a hazai és idelátogató játékosok, bírók méltó körül-
mények közt tudjanak felkészülni a meccsekre.
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A HAJT-A Csapat Egyesület szervei

Közgyûlés: Az egyesület legfôbb döntéshozó szerve, melyet 79 tag alkot.
Elnökség: Az egyesület tagjaiból választott döntéshozó szerv, amely 24 fôbôl áll.
Felügyelôbizottság: Az egyesület mûködésének és gazdálkodásának ellenôrzésére 
létrehozott szerv, melynek feladatait 3 fô látja el.
Munkaszervezet: Az egyesület ügyviteli, adminisztratív szervezete, amely az egyesü-
let tevékenységét segíti. Létszáma az egyesület feladataihoz igazodóan változat, jelen-
leg 6 fô. A munkaszervezet a Vidékfejlesztési Minisztériummal (VM), valamint a Mezô-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) együttmûködve a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiában (HVS) megfogalmazott célok megvalósítását hivatott segíteni az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében benyújtott pályázatokon keresz-
tül. Feladatai közé tartozik a rendszeres tájékoztatás a VM által alkotott rendeletek kere-
tében meghirdetésre kerülô támogatásokról és pályázati kiírásokról. Ezen pályázatokat 
és támogatási kérelmeket értékeli, szükség esetén hiánypótoltatja a dokumentumokat, 
valamint elvégzi az elnökség támogatási döntésének elôkészítô munkálatait. Kötelezô 
szakmai és pénzügyi beszámolót készít a VM és az MVH számára, továbbá szakmai 
rendezvényeken továbbképzéseken vesz részt a hatékony ügyintézés érdekében.

Elnökség (24 fô)
Balatoni József (civil szervezet, Bénye) 
Béres Károly (vállalkozó, Tápióság)
Fodor Zoltán (polgármester, Szentmártonkáta)
Horinka László (polgármester, Sülysáp)
Józsa László (képviselô, Tápiógyörgye)
Juhász Ildikó (polgármester, Kóka)
Kanizsár István (civil szervezet, Tápiószecsô)
Kaszanyi József (civil szervezet, Mende)
Kovács Ferenc (polgármester, Tápiószele)
Kovács Magdolna (polgármester, Tóalmás)
Kökényesi József (civil szervezet, Tápióbicske)
Lehota Vilmos (polgármester, Gomba)
Lôrincz Tibor (civil szervezet, Pánd)
Ludmán Csaba (vállalkozó, Pilis)
Mészáros Sándor (polgármester, Nyáregyháza)
Nagy Gábor (vállalkozó, Tápiószentmárton)
Nagy István (vállalkozó, Szentlôrinckáta) 
Nyíri Mihály (vállalkozó, Tápiószôlôs)
Petôné Vizi Valéria (vállalkozó, Péteri)
Rádi Sándorné (civil szervezet, Káva)
Dr. Szabó Teréz (polgármester, Úri)
Sziráki Károly (civil szervezet, Újszilvás)
Tarkó Gábor (civil szervezet, Farmos)
Tóth László (vállalkozó, Monorierdô)

Felügyelôbizottság ( 3 fô)
Dr. Petrányi Csaba 
(polgármester, Újszilvás)
Juhász Ildikó 
(vállalkozó, Tápiógyörgye)
Kele Sándorné 
(civil szervezet, Szentmártonkáta)

Az egyesület vezetô tisztségei
Az egyesület elnöke:
Kovács Ferenc 
(Tápiószele Város polgármestere)

Az egyesület alelnöke:
Kovács Magdolna 
(Tóalmás Község polgármestere)

Munkaszervezet-vezetô:
Faragó Júlia 
(Tápiógyörgye)

A munkaszervezet 
munkatársai:
Munkaszervezet-vezetô, A2 ügyintézô:
Faragó Júlia
Ügykezelô:
Faragó Csaba
Ügykezelô:
Kovács Dániel
A1 ügyintézô:
Tóth Gábor
A2 ügyintézô:
Kamuti Attila



HAJT-A Csapat Egyesület tagjai

Önkormányzatok:

Farmos Község Önkormányzata • Kóka Község Önkormányzata • Pánd Község Ön-
kormányzata • Tápióbicske Község Önkormányzata • Szentmártonkáta Nagyközség 
Önkormányzata • Szentlôrinckáta Község Önkormányzata • Tápiógyörgye Község Ön-
kormányzata • Tápióság Község Önkormányzata • Tápiószele Város Önkormányzata 
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata • Tápiószôlôs Község Önkormányzata 
Újszilvás Község Önkormányzata • Tóalmás Község Önkormányzata • Nagykáta Vá-
ros Önkormányzata • Bénye Község Önkormányzata • Gomba Község Önkormányza-
ta • Káva Község Önkormányzata • Mende Község Önkormányzata • Monor Város 
Önkormányzata • Monorierdô Község Önkormányzata • Nyáregyháza Nagyközség 
Önkormányzata • Péteri Község Önkormányzata • Sülysáp Város Önkormányzata                         
Tápiószecsô Nagyközség Önkormányzata • Úri Község Önkormányzata • Pilis Város 
Önkormányzata

Civil szervezetek:

Farmos Önkéntes Tûzoltó Egyesület • Tóth László Sportegyesület Újszilvás • Kókai 
Önkéntes Tûzoltó Egyesület • Pándi Községi Sportkör • Szentmártonkátai Könyvtárért 
Alapítvány • Csibészke Alapítvány • Tápióbicske Barátainak Köre Egyesület • Tápió-
györgyei Horgász Egyesület • Tápióságért Alapítvány • Blaskovich Múzeum Baráti Köre 
Egyesület • Szivárvány Alapítvány • Tápiószôlôsért Alapítvány • Tóalmási Vállalkozók 
Egyesülete • Bényei Polgárôr Egyesület • Gombai Dalárda Egyesület • Káva Közössé-
gért Közhasznú Egyesület • Szép tiszta Mendéért Közhasznú Egyesület • Monor Kör-
nyéki Strázsa Borrend Egyesület • Monorierdôi Polgárôr Egyesület • Nyáregyházi Fa-
luvédôk és Önkéntes Tûzoltók Közhasznú Egyesülete • Péteri Borbarátok Kör Egyesület     
Összefogás Sülysápért Egyesület • Tápiómenti Tömegsport Alapítvány • Úri Községért 
Közalapítvány

Vállalkozók:

KÁTA-KAMION KFT. • AN-AD-AN KFT • Gál János mezôgazdasági vállalkozó • Bog-
lárka Virág KVB • KORMOS FARM BT. • Juhász-Bene Méhészet • Mays Farm Bt. • Vona 
Ferenc egyéni vállalkozó • Aranyszarvas Termelô- és Szolgáltató Szövetkezet NYÍRI-
GRIFF KFT. • Hegyi és Társa Bt. • Bertók-Méhészet Ker. és Szolg. Bt. • POLI-GRAN 
2004 Kft. • Oldal István egyéni vállalkozó • Poppy Seed Fft. • Kenyó Lajosné egyéni 
vállalkozó • Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet • Racskó Mátyás családi gazda    
Fetti Kft. • Malatinszki Krisztián egyéni vállalkozó • Bata 2001 Kft. • Elycon Tanácsadó 
és szolgáltató Kft. • Kerbor Kft. • Epres Trans Kft. Hali-Vali Bt. • ECOSYS-TEAM Kft.         
BBB Bútorász Kft. • Varió Bútor Kft. • Sipitó Park Kft. • FÖLDFÉM Kft.



A kiadványt a
Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

támogatásával a
HAJT-A Csapat Egyesület

 munkaszervezete adja ki.

A HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezetének elérhetôségei

Cím: 2766 Tápiószele, Bartók Béla út 20.
Telefonszám: 06-53-787-908, 06-53-787-909 • Fax: 06-53-787-912
e-mail: hajtacsapat.egyesulet@upcmail.hu • web: www.hajtacsapat.hu


