Tápiószőlős

Államtitkári köszöntő
Hazánk európai uniós tagsága állandó viták kereszttüzében áll.
A két szélsôség álláspontja egyszerû: egyfelôl az uniós tagság csodaszer a felemelkedéshez, másfelôl a tagság a függetlenség feladásával egyenlô.
A valóságban nyilván jóval árnyaltabb a kép, hisz semmi
nem fekete-fehér a politikában sem.
Amikor az unió Bizottsága kidolgozta a „Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében”
/a francia elnevezés kezdôbetûibôl: LEADER/ megnevezésû
programját, az volt a cél, hogy a vidékfejlesztésre szánt források 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 programba, 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 változtak, a vidék népességmegtartó ereje növekedett.
Csak remélni tudjuk, hogy ez a folyamat nem áll le, hogy a vidék további felemelkedésének részese lesz a helyi akciócsoport.
Változások várhatók a szervezetek életében, de bízunk abban, hogy ez az elônyükre válik.
A források elosztásának fontos láncszemei lesznek, s ezek a források remélhetôleg 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

Elnöki köszöntő
A Homok-hátság felsô része és a Tápió-vidék a közép-magyarországi régió legizgalmasabb, ugyanakkor legkevésbé 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 támogatások a 2007-2013-as európai uniós költségvetési
idôszakban a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretén belül voltak elérhetôek.
2008-ban települési önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások részvételével alakult meg a HAJT-A Csapat Egyesület, amely vidéki térségünk eredményes fejlesztését és az európai uniós támogatások, a LEADER-program helyi koordinálását tûzte ki céljául. A 2012-ben kibôvült egyesületet immár 26 település
alkotja: Bénye, Farmos, Gomba, Káva, Kóka, Mende, Monor külterülete, Monorierdô, Nagykáta külterület, Nyáregyháza, Pánd, Péteri, Pilis külterülete, Sülysáp, 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, környezetbarát 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 munkanapján 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
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Polgármesteri köszöntő
Kedves Olvasó!
Tisztelettel köszöntök minden kedves olvasót, aki a Hajt-A Csapat által támogatott kiadványt olvassa. Remélem, segítségére leszünk abban,
hogy megismerkedjen településünk
történelmével, jelképeivel, nevezetességeivel. Bízom abban is, hogy sok
hasznos információt talál, az oldalak nézegetése, olvasása közben.
Tápiószôlôs község a közép-magyarországi
régióban, a Tápió mente déli csücskén, Ceglédtôl 15 km-re, Tápiószelétôl 6 km-re található. Lakosainak száma 3180 fô. Községünk 1947.
október 1-jén alakult önállóvá, Tápióhalesz néven, mely 1948. április
15-én Tápiószôlôsre változott. A megeôzô idôben Tápiószele külterületi
része volt. Településünk ﬁatalnak mondható, de megtalálható minden
olyan intézmény, amely egy ilyen lélekszámú település mûködéséhez
szükséges. Az önkormányzat gazdasági programját elkészítve olyan
fejlesztéseket terveztünk megvalósítani, amelyek gyarapítják az önkormányzat vagyonát, elôre viszik községünk fejlôdését. Olyan értékeket,
alapokat helyezünk el, amelyek az elkövetkezendô 20-25 esztendôre
meghatározzák a tápiószôlôsi lakosok életkörülményeit.
Örömmel mondhatom el, hogy ma már látható jelei vannak az elkezdett
munkáknak.

Dr. Szoboszlay Árpád
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polgármester

Egyesületünkről
A HAJT-A Csapat Akciócsoport 26 települése aktívan részt vett a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban. Önkormányzatok, nonproﬁt szervezetek, egyházi személyek, vállalkozások és
természetes személyek pályázati fejlesztései gazdagították a térséget.
A 2007-2013-as európai uniós költségvetési idôszak pályázati fordulóiban összesen 419 támogatási kérelem érkezett be, és ebbôl 263 támogatásban 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, mikrovállalkozások 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 innovatív 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 kovácsolja össze. Más térségek jó gyakorlatainak átvétele, a közös gondolkodás
segíti a vidék megerôsödését.
A HAJT-A Csapat Egyesület Munkaszervezete a jövôben is várja a vidékfejlesztésben 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
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Fejlesztések
Tápiószôlôs életében soha nem látott nagyságrendû összegû fejlesztések
mentek és mennek végbe, errôl szeretnénk egy kis tájékoztatást adni.
Nem egyszerûegy települést úgy vezetni, hogy a fejlesztések, intézkedések mindenkinek a tetszését elnyerjék, senkinek az érdekét ne sértsék.
2007-ben az Önkormányzati Fejlesztések Támogatása
(CÉDE) pályázaton nyertünk új ravatalozó építésére.
Teljes bekerülés költsége: 24 377 653 Ft
Támogatás összege: 19 502 122 Ft
Önrész: 4 875 531 Ft
Az új ravatalozó épülete 2008-ban átadásra került.
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2008-ban akadálymentesítésre benyújtott EU-s pályázaton
a polgármesteri hivatal akadálymentesítésére nyertünk.
Teljes bekerülési költség: 10 930 060 Ft
Támogatás összege: 9 826 124 Ft
Önrész: 1 103 936 Ft
A pályázati siker nagy jelentôségû, mivel az akadálymentesítésre vonatkozó elôírásoknak, saját erôbôl kellett volna eleget tenni.
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Általános Mûvelôdési Központ Óvodájának felújítása 2009ben az Önkormányzati Fejlesztések Támogatása (CÉDE) pályázaton nyertünk az óvoda belsô felújítására (ablakok,
vizesblokkok, elektromos hálózat cseréje, akadálymentesítése). Udvari játékok vásárlására (EU-s elôírásnak megfelelô).
Teljes bekerülési költség: 25 459 171 Ft
Támogatás összege: 17 821 419 Ft
Önrész: 7 637 752 Ft
A felújított óvoda tágas, igényes elhelyezést biztosít a kicsinyek, valamint
az itt dolgozó óvónôk és dadusok számára. Gyermekeink szabadban történô mozgása az óvodához tartozó, ízlésesen kialakított játszótéren oldódik meg.
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XXI. század iskolája 2008-ban a Nemzeti Iskola Felújítási
Program keretében „Esélyteremtés Pest megye délkeleti perifériáján”. A Tápiószôlôsi Általános Iskola felújítása és IKT
eszközfejlesztése címmel pályázatot nyertünk.
Teljes bekerülési költség: 268 067 863 Ft
Támogatás összege: 241 261 077 Ft
Önrész: 26 806 766 Ft
2009. nyarán megkezdôdött a felújítás, és 2009/2010-es tanévben már
a megújult intézményben kezdôdött meg az oktatás. Különösen nagy
öröm ez a falu számára, hiszen az iskolában idôszerû volt a nyílászárók,
vizesblokkok cseréje, a fûtés és az elektromos hálózat korszerûsítése.
Energiatakarékosság szempontjából napkollektorok lettek felszerelve. A
tápiószôlôsi diákok és tanáraik modern és színvonalas intézményben
tanulhatnak, taníthatnak. 2009/2010-es tanévtôl kompetenciaalapú oktatás folyik iskolánkban.
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Arany János–Zalka Máté–Árpád utcák felújítására nyertünk
az Önkormányzati Fejlesztések Támogatása (TEUT) pályázaton.
Teljes bekerülési költség: 27 586 207 Ft
Támogatás összege: 16 000 000 Ft
Önrész: 11 586 207 Ft
Cél az egységes utcakép kialakítása, mely a község arculatát javítja.
Tápiószôlôs község faluképének javítására nyertünk:
Teljes bekerülési költség: 3 750 000 Ft
Támogatás összege: 3 000 000 Ft
Önrész: 750 000 Ft
Felújítottuk a buszfordulót, parkot építettünk a Kossuth L. utca és Erkel F.
utca sarkán, a Felszabadulás út és Kertész P. utcasarkon. Padokat, szemeteskukákat helyeztünk ki. Több helyen, fásítást végeztünk.
Tápiószôlôs község virágosabbá, zöldebbé, élhetôbbé tétele címû pályázaton ismét nyertünk:
Teljes bekerülési költség: 3 750 000 Ft
Támogatás összege: 3 000 000 Ft
Önrész: 750 000 Ft
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Idôsek gondozási központjának infrastrukturális fejlesztésére és bôvítésére benyújtott pályázaton az idôsek gondozási központjának új szárnnyal történô bôvítése, teljes körû
akadálymentesítése, akadálymentes parkoló kialakítása
valósul meg.
Teljes bekerülési költség: 47 432 145 Ft
Támogatás összege: 37 964 689 Ft
Önrész: 9 467 456 Ft
A megvalósuló beruházás célja az épület bôvítésén túl a késôbbikben
nappali ellátásban részesülôk számára, az eddig kevésbé használt helyiségek átalakítása. Ha a pénzeket összeadjuk, akkor az összesítésben
a következô eredményre jutunk:
Teljes bekerülési költség: 469 319 099 Ft
Támogatás összege: 397 495 030 Ft
Önrész: 71 824 068 Ft
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Az Európai Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER-fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások
(IV. tengely) közül az alábbiakra pályáztunk: A helyi sportépület felújítása, korszerûsítése. Célterület megnevezése: Sportlétesítmények felújítása,
korszerûsítése, kialakítása. Helyi kulturális értékek támogatása.
Célterület megnevezése: A Tápió-vidék kulturális és egészségmegôrzô rendezvényeinek támogatása. Kerékpártárolókat helyeztünk
ki, virágosítást végeztünk községünkben, szelektív gyûjtô szigeteket alakítottunk
ki, szelektív hulladékgyûjtô edényeket vásároltunk, helyeztünk ki.
Közösségi busz beszerzésére pályáztunk az Európai Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA), melyet megnyertünk.
Teljes bekerülési költség: 9 070 000 Ft
Támogatás összege: 7 558 000 Ft
Önrész: 1 512 000 Ft
Régi vágyunk teljesült, amikor a közösségi buszt megnyertük. A busszal
16 fôt tudunk szállítani.
Tápiószôlôs szennyvízelvezetésének és tisztításának megoldása EU-s pályázatból.
Teljes bekerülési költség: 48 896 000 Ft
Támogatás összege: 41 561 600 Ft
Önrész: 7 334 400 Ft
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Ez a KEOP-os pályázat kétfordulós, az elsô fordulóban nyertük az elôzô
oldalon feltüntetett összeget. A második része a megvalósítás, melynek
pályázati beadása folyamatban van.
Néhány beruházás még nem készült el, vagy csak részben, de községünk szebbé és értékesebbé tételében jó úton haladunk.
A nyert pályázatok mellett azért akad olyan pályázat is, amelyik nem nyert:
- a 311 út Tápiószôlôs–Újszilvás elágazásánál busz átszálló kiépítése.
- községünkben a Felszabadulás-Kossuth L.–Bicskei út mentén kerékpárút építése.
2006-tól kezdôdôen községünkben a kulturális élet is fellendült.
Minden évben rendszeresen megrendezzük:
-

a községi falunapot
a nyugdíjasnapokat
az adventi napokat
a községi fenyôfánál a fénygyújtást
segítséget nyújtunk a Tápiószôlôsön megrendezett lovas napokhoz,
valamint, nyugdíjas-találkozókhoz.
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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 egyesület tevékenységét segíti. Létszáma az egyesület feladataihoz igazodóan változat, jelenleg 6 fô. A munkaszervezet a Vidékfejlesztési Minisztériummal (VM), valamint a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) együttmûködve a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiában (HVS) megfogalmazott célok megvalósítását hivatott segíteni az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében benyújtott pályázatokon keresztül. Feladatai közé tartozik a rendszeres tájékoztatás a VM által alkotott rendeletek keretében 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)
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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 Önkormányzata • Tápióbicske Község Önkormányzata • Szentmártonkáta Nagyközség
Önkormányzata • Szentlôrinckáta Község Önkormányzata • Tápiógyörgye Község Önkormányzata • Tápióság Község Önkormányzata • Tápiószele Város Önkormányzata
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata • Tápiószôlôs Község Önkormányzata
Újszilvás Község Önkormányzata • Tóalmás Község Önkormányzata • Nagykáta Város Önkormányzata • Bénye Község Önkormányzata • Gomba Község Önkormányzata • 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 • Tápiógyörgyei Horgász Egyesület • Tápióságért Alapítvány • Blaskovich Múzeum Baráti Köre
Egyesület • Szivárvány Alapítvány • Tápiószôlôsért Alapítvány • Tóalmási Vállalkozók
Egyesülete • Bényei Polgárôr Egyesület • Gombai Dalárda Egyesület • Káva Közösségért Közhasznú Egyesület • Szép tiszta Mendéért Közhasznú Egyesület • Monor Környéki Strázsa Borrend Egyesület • Monorierdôi Polgárôr Egyesület • Nyáregyházi Faluvédôk 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 • Boglárka Virág KVB • KORMOS FARM BT. • Juhász-Bene Méhészet • Mays Farm Bt. • Vona
Ferenc egyéni vállalkozó • Aranyszarvas Termelô- és Szolgáltató Szövetkezet NYÍRIGRIFF 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 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

A kiadványt a
Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
támogatásával a
HAJT-A Csapat Egyesület
munkaszervezete adja ki.

