Szentmártonkáta

Hajt-a csapat a Tápió-vidéken
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Elnöki köszöntõ
A Tápió-vidék a közép-magyarországi régió legizgalmasabb, ugyanakkor legkevésbé felfedezett tájai közé tartozik, a természetbúvárok, természetjáró turisták kedvelt paradicsoma.
A HAJT-A Csapat Egyesület feladata az európai uniós támogatások koordinálása.
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó támogatások az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül 4 intézkedéscsoport (tengely) mentén kerülnek felosztásra. A 2007–2013-as európai uniós költségvetési időszakban mintegy
5 milliárd euró, azaz közel 1300 milliárd Ft uniós forrás áll rendelkezésre a mezőgazdaság,
a vidéki környezet és a vidéki térségek fejlesztésére. Az ÚMVP célja a versenyképes, a fenntartható fejlődést és gazdálkodást megalapozó mezőgazdaság megteremtése, a vállalkozások
sokszínűségének fenntartása, életképes birtokszerkezet és racionális földhasználat ösztönzése,
piaci szemlélet erősítése és a képzettségi szint emelése.
A program regisztrációs időszaka 2007. október 10-én zárult le. A helyi közösségek – melyek a
települési önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek részvételével jöttek létre – közül 96
kapott a FVM Irányító Hatósága által előzetes elismerést. Ez azt jelentette, hogy jogosultságot
kaptak a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) megalkotására, a térség egyedi adottságai alapján.

Polgármesteri köszöntõ
Köszöntöm Önöket az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program negyedik évében! Hosszú volt
az út idáig. Nehéz, munkával teli éveket tudhatunk magunk mögött. Az eltelt évek alatt igyekeztünk minden lehetőséget megragadni annak érdekében, hogy településünk gyarapodjon, fejlődjön. Fejlesztéseink egyrészt önerőből, másrészt pályázati pénzekből valósultak meg.
Köztudott azonban, hogy anyagi helyzetünk szűkös, ami nem teszi lehetővé, hogy önerőből nagyobb fejlesztéseket eszközöljünk.
Ezért örömmel üdvözöltük az ÚMVP III. és IV. tengelyei által kínált pályázási lehetőségeket,
melyekkel éltünk is. A Leader-programba való bekapcsolódás növelte mind a község, mind
pedig a civil és vállalkozói szféra esélyeit.
Most, egy olyan állomáshoz érkeztünk, ahol már látszódnak az elért eredmények:

Önerőből történt fejlesztéseink:
• Bővítettük az Újtelepi iskola tálalókonyháját
• Felújítottuk a szolgálati lakásokat
• Kialakítottuk a régi gyógyszertár helyén a gyermekorvosi rendelőt, majd megszerveztük a
gyermekorvosi ellátást
• Vasúton túli lakosok részére járdát építettünk

Pályázati pénzből, önerővel megvalósuló fejlesztéseink:

günkben zajló Leader-fejlesztésekben közreműködünk. Munkaszervezetünk tápiógyörgyei

• Megtörtént az I. sz. orvosi rendelő, az Arany János Általános Iskola, a Napköziotthonos
Óvoda és a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése
• Elkészült a Rákóczi út–Bacsó Béla úti szakaszon a kerékpárút
• A 31-es út mentén elhelyezésre kerültek a sebességmérő-készülékek
• Megvalósult a vasútállomásnál a kamerával őrzött P+R gépkocsiparkoló és kerékpártároló
• Elkészült a ravatalozó előtető-szerkezete, valamint térburkolata
• Kiépítésre került a Béke, Liget, Határ, Sport, valamint a Vízműtelepi út belvízelvezetése
• Belterületi földutak, Rudnay u., Arany J. u. és József Attila köz szilárd burkolattal történő ellátása
• A sportpálya kisöltözőjének felújítása

irodája Leader-pályázati információs központként a hét minden munkanapján az ügyfelek

Folyamatban lévő beruházásaink:

A HAJT-A Csapat Egyesület 14 Tápió menti településből áll: Farmos, Kóka, Nagykáta külterülete, Pánd, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele,
Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás és Újszilvás. Egyesületünket az akcióterületünk 14 településének önkormányzatai, civilszervezetei és vállalkozásai alapították 2008-ban.
Feladatunk, elsősorban a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett Leader-program
helyi koordinálása. Megalkottuk a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát, melynek mentén a térsé-

rendelkezésére áll!
Egyesületünk célja, hogy a mostoha gazdasági helyzet ellenére a Tápió-vidéken élő emberek szorgalmával, a hátrányokat előnnyé változtassa. A LEADER-program segítségével újjáéleszthetőek régi mesterségek, falusi szokások, hagyományok.
Hisszük, hogy vidékfejlesztési törekvéseinknek összefogásokon, kell alapulniuk. Részt kívánunk venni értékeink felkutatásában, fejlesztésében. Utakat keresünk a jó ötletek megvalósításához. Kérem, legyen ebben partnerünk, és forduljon hozzánk bizalommal.

Kovács Ferenc
HAJT-A Csapat Egyesület elnöke
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• Önerőből végezzük a II. sz. orvosi rendelő bővítését és felújítását
• Pályázat útján kerül felújításra az Újtelepi Óvoda épülete, ahol nyílászárók, burkolatok
cseréjére, a vizesblokk teljes felújítására, festésre, parkettacsiszolásra kerül sor
• Reményeink szerint a közeljövőben megvalósul a faluközpont felújítása
Bízom abban, hogy a Leader-program, illetve más pályázati lehetőségek, kiegészülve
az önkormányzatok önerő-finanszírozásával és a teljesen önerőből megvalósuló beruházásokkal egy olyan fejlődési perspektívát kínálnak a településeknek a jövőre nézve,
amely biztosítja az infrastruktúra és a szolgáltatások teljes körű kiépítését a lakosság
megelégedése érdekében.

						

Fodor Zoltán
polgármester
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Településünk bemutatása
„A község emelkedett szép róna, egymással
szemközt álló két, tornyos templomával, szőlőkkel, azután a határ déli részében terülő tölgyés homokerdőkkel környezett igen kellemes
helyen fekszik.”
Így mutatja be kis falunkat Galgóczy Károly egyik
monográfiájában.

Községünk általános helyzete,
adottságai
Településünk a 31-es főút mellett, Budapesttől
50 km-re található. Területe 5219,5 ha. A település népessége 5065 fő.
Közlekedési adottságai kedvezőnek mondhatók,
mivel egyrészt a Budapest–Nagykáta–Szolnok
vasútvonalon közvetlen megállóval rendelkezik,
másrészt autóbuszjárat köti össze Budapesttel.
A község határán a Tápió-patak, területén pedig a Csincsa-patak folyik. Több, a Tápió-Hajta
Vidéke Tájvédelmi Körzet részét képező terület
is található településünkön. Ilyen tájvédelmi
körzet része a Gyulai-erdő és halastó, valamint
a vasúton túli Gicei-hegy és az északra húzódó Székesrekeszi-legelő, ahol védett növények,
madár- és állatfajok találhatók.
A település talajának termőképessége terüle
tenként változó. A jobb minőségű termőföldeken
elsősorban gabonaféléket termesztenek. A gyengébb talajok főként gyümölcsösök, illetve erdő
telepítésére alkalmasak.
Községünkben az utóbbi időben többször végeztek
kőolajfúrásokat. Évekkel ezelőtt termálvizet is találtak településünk vasúton túli területén, de sajnos
annak hasznosítása ez ideig nem valósult meg.
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Intézményrendszerünk
A polgármesteri hivatal 12 köztisztviselője ügyfélbarát szolgáltatást nyújt, gyors, zavartalan és
szakszerű ügyintézést biztosít a lakosság számára.
Településünkön a legkisebbek nevelését, oktatását a napközi otthonos óvoda végzi. Két, egymástól távol eső, telephelyen működik. Az Iskola
úti óvoda épülete új, korszerűen felszerelt, míg az
Úttörők úti épület felújítása folyamatban van.
Községünknek két általános iskolája van. Az Arany
János Általános Iskola önkormányzati, míg a Székely
József Általános Iskola egyházi tulajdonú. Mindkét
intézményben kiemelt feladat az oktatás színvonalának, a tanulók neveltségi szintjének növelése.
Településünkön sajnos nincs művelődési ház, így
a közművelődési feladatokat a községi könyvtár
és teleház látja el, amely az elmúlt évben vette
fel Szabó Magda nevét. A könyvtár szervezésében
valósulnak meg a különféle rendezvények. Gyakoriak az író-olvasó találkozók, különböző fórumok,
kiállítások (festészet, tűzzománc, bőrész, életmű)
melyek feledhetetlen élményekkel gazdagítják az
odalátogatókat. Ebben az évben nevezetes esemény színhelye lesz az intézmény. Most ünnepli
fennállásának 60. születésnapját, melyre különféle rendezvénysorozattal készülnek.
A teleház 9 számítógéppel, internethasználattal
áll a falu lakosságának rendelkezésére.
A lakosság egészségügyi ellátását két háziorvos, egy
gyermekorvos és két védőnő végzi, akik munkájukkal,
hozzáállásukkal színvonalas ellátást biztosítanak.
Községünkben két műemlék templom, református és katolikus, és egy imaház található.
Településünkön három alapítvány, egy községi sportegyesület és öt civil szervezet működik.
A vállalkozások száma 252, ezek közül sok a kisebb egyéni vállalkozó. Sajnos, kevés az
olyan vállalkozás, mely nagyobb alkalmazotti létszámot foglalkoztat.

5

Tisztelt Lakosság!
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”
(Tamási Áron)

Nekünk, szentmártonkátaiaknak, ez a település az otthonunk. Itt érezzük jól magunkat,
hisz ez a szülőfalunk. Itt szeretnénk élhetőbb körülményeket teremteni gyermekeinknek,
unokáinknak. Nekünk ezt a települést kell mindenki számára otthonossá tenni!
A községünkben ez ideig végbement beruházásokkal, valamint a jövőben tervezett
fejlesztésekkel, azt szeretnénk elérni, hogy Szentmártonkáta is mielőbb zárkózzon fel
a fejlődő települések közé. Intézményrendszerünk (óvoda, iskola, könyvtár és teleház,
háziorvos, gyermekorvos, védőnőszolgálat, családsegítő szolgálat), infrastruktúra-hálózatunk, közbiztonságunk feleljen meg a XXI. század elvárásainak.
Községünk lakosai, fiataljai, munkavállalói soha ne érezzék magukat hátrányos helyzetűnek szülőfalujuk elmaradottsága miatt! Menjen végbe a lakosok körében egy szemléletváltás, melynek következtében érvényesüljön a környezettudatos magatartás. Falunkat ne az illegális szemétlerakó helyek, hanem a parkosított, virágos utcák, terek
jellemezzék! Tudjunk élni azokkal a lehetőségekkel, melyek hozzájárulnak a levegő, a
föld, a víz tisztaságának megóvásához. Ne szennyezzük a körülöttünk lévő világot, ne
romboljuk természeti örökségünket! Védjük környezetünket, mert ezzel egészségünket
védjük!
Egészségünk védelme érdekében mozogjunk többet, s változtassuk meg táplálkozási
szokásainkat!
Hisszük, hogy településünk fejlődésének egyik kulcsa az életerős, egészséges lakosság
erejében, tenni akarásában, összefogásában van.
A másik kulcs a lehetőségeké. Nem mindegy, hogy egy település ölbe tett kézzel nézi,
hogy körülötte gyarapodnak a fejlődő falvak, vagy meg tudja ragadni a lehetőségeket,
s tud kezdeményező, önszerveződő, összefogó közösségként tervezni, szervezni, s a kitűzött célt megvalósítani.
Erre nyújtottak lehetőséget az ÚMVP III. és IV. intézkedéscsoportjai (tengelyei). Ezek
az intézkedések azonban csupán esélyt adtak a települések számára, melyekkel élni is
kellett. Ehhez kidolgozott stratégia, határozott elképzelések, pénzügyileg és szakmailag
egyaránt megalapozott tervek is kellettek.
Az ÚMVP támogatási tengelyei között szerepelt a Leader-program, mely a 2007–2013-ig
szóló időszakban kiemelkedő fontosságú a kistelepülések fejlődése érdekében.
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A médiákból, és az egyéb tájékoztatási fórumokon kapott információkból világossá vált
számunkra, hogy segítségével a települések meghatározhatják térségük hosszú távú
fejlesztési prioritásait, javíthatják életminőségüket. Ennek feltétele, hogy térben ös�szefüggő települések alkossanak egy csoportot, vagy kapcsolódjanak egy már meglévőhöz. Kitétele még, hogy helyi partnerségen alapuljon, melynek komponensei: közszféra, vállalkozói szféra, civil szféra képviselői.
Képviselő-testületünk 2007-ben úgy gondolta, hogy a Leader-programhoz való csatlakozás óriási kitörési pont lehet Szentmártonkáta fejlődésében. A Leader célkitűzései
megegyeztek az önkormányzat képviselő-testületének céljaival, ezért 2007. augusztusi
testületi ülésen döntöttünk, hogy önkormányzatunk csatlakozik a már sikeresen tevékenykedő, nagy eredményeket felmutató HAJT-A Csapat Akciócsoporthoz. Megválasztottuk a közszféra, a vállalkozói és civil szféra képviselőit is. Az önkormányzatot Fodor
Zoltán polgármester, a vállalkozói szférát Fehér Ferencné vállalkozó, majd Gulyás Zoltán
vállalkozó, míg a civil szférát Kele Sándorné, mint a Könyvtárért Közalapítvány kuratóriumának tagja képviselte.
Örvendetes volt, hogy a Tápió-vidék településeinek szinte mindegyike a HAJT-A Csapat
Akciócsoportjához csatlakozott. Képviselő-testületünk kitartott azon elképzelései mellett, melyeket célkitűzésként megjelölt. A tervezői munka során valamennyit lehetőségként kezeltük, s amely feltételnek megfelelt községünk, arra pályázatot nyújtottunk be.
Településünk három komponense (önkormányzat, civil szervezet, vállalkozás) az alábbi célokat jelölte meg:

1. Önkormányzati célkitűzés
• A falu arculatának kialakítása
• Faluüdvözlő és egyéb információs táblák, utcanévtáblák elhelyezése
• Faluközpont kialakítása, parkosítás, fásítás
• Az életminőség javítása, lakókörnyezet élhetőbbé tétele

2. Civil szervezetek
Folyamatosan tájékoztattam a civil szervezetek képviselőit a tervezési folyamat soron
következő feladatairól, a lehetőségekről. Ennek megfelelően alakították ki célkitűzései
ket, melyek a következők:
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Községtörténeti Baráti Kör céljai
• Hagyományápolás, helyi identitástudat fejlesztése
• Parkosítás, virágosítás
• Játszótér-felújítás

Szentmártonkáta Könyvtárért Alapítvány céljai
• A közösségi színtér berendezéseinek kicserélése, felújítása
• Állományvédelem a könyvtár lapos tetejű épületének szigetelésével
• Udvari közösségi színtér kialakítása a könyvtár udvarán
Tápió mente Mozgáskorlátozottak Egyesülete céljai
• Az egyesületi székhely felújítása
• A helyiségek berendezéseinek kicserélése
• Esélyegyenlőségi nap sportrendezvényének támogatása
Szentmártonkáta SE cél megjelölése
• Lelátó kiépítése
• A sportpálya és helyiségeinek világítás-korszerűsítése
• Tetőtér-beépítés több funkciós használatra
Postagalamb Szövetség helyi szervezete
• Galambröptető-hely kialakítása
• Az egyesület közösségi színterének kialakítása, korszerűsítése
• A helyiségek berendezéseinek beszerzése, pótlása

3. Vállalkozói szféra
Több alkalommal is összehívtuk a vállalkozókat, több-kevesebb sikerrel. A megjelentek között ismertettük a III. és IV. tengely pályázati lehetőségeit. Sajnos, kevés olyan vállalkozó
volt, aki igazán érdeklődött a lehetőségek iránt. Többen megriadtak a túlzott adminisztrációs terhektől, vagy a szükséges pénzösszeg hitelezésétől. A jövőben mindenképpen szükséges
e pályázati rendszer hatékonyabb, szélesebb körű ismertetése, a vállalkozók pályázási kedvének ösztönzése. A fenti nehézségek ellenére volt sikeres vállalkozói pályázat.
Vállalkozói célként szerepeltek
• Helyi vállalkozások fejlesztése
• Piachoz jutás feltételeinek javítása
• Energiatakarékos eszközök és technológiák bevezetése, alkalmazása
• Ipari területek kialakítása
• Munkahelyteremtés elősegítése
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Mit jelentett a III. tengely?
Sikeres pályázatok megvalósulását!
Önkormányzati szinten
• Ízléses, fából készült faluüdvözlő tábla fogadja a községbe érkezőket és távozókat.
• A település forgalmasabb helyein: vasútállomásnál, polgármesteri hivatalnál, templomnál lévő útkereszteződésnél, Tölgyes csárdánál, a falu térképét is tartalmazó, információs tábla segíti a tájékozódni vágyókat.
• Minden utcában elhelyezésre kerültek az utcanévtáblák, valamint a település több
pontján tájékoztató tábla jelzi a jobb eligazodást.
• Sikeres volt az a pályázatunk, mely a település képének, lakókörnyezetének és a közösségi terek, közterületek állapotának javítását, parkosítását, virágosítást, díszburkolatos sétaút építését foglalja magába. Megvalósítása folyamatban van.
Vállalkozói szinten
Eredményes pályázat valósul meg Bartucz Zoltán vállalkozó üzleti tevékenységében.
Vállalkozásfejlesztésének célja: kereskedelmi és szolgáltató egység bővítése és fejlesztése, új szolgáltatások bevezetése.

Milyen pályázási lehetőséget jelentett településünknek a Leader?
Civil szervezetek
Községtörténeti Baráti Kör: A település első polgármesterének emlékhely-kialakítása
Szentmártonkáta SE: sportöltöző épületének felújítása
Vállalkozói szféra: Vállalkozásfejlesztés
Ezek a beadott pályázatok jelenleg elbírálás alatt állnak. A pontozások megtörténtek, s
most már csak reménykedhetünk, hogy sikeres döntés születik.

Mit jelentett nekünk a gyakorlatban a Leader?
A 13 Tápió-vidéki településből megalakult közösség, (mely 39 tagot jelentett), közösen pályázott egy olyan helyi vidékfejlesztési terv kidolgozásával, melynek célkitűzései
tükrözték a települések által megjelölt célokat (lásd a fentieket), a térséghez jól illeszkedtek, megtalálható volt benne a térségi kapcsolat, a partnerség, a fenntarthatóság, az alulról jövő kezdeményezés, az esélyegyenlőség. Az akciócsoport tagjaival, a
tervezőcsoporttal éveken keresztül, együtt dolgoztunk, s így bepillantást nyerhettünk
településük életébe, megismerhettük sikereiket, problémáikat.
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Összességében elmondhatjuk, hogy a LEADER
– bár nem felelt meg teljes egészében elvárásainknak – mégis sok pozitívumot jelentett településünk életében. Némi türelmetlenség, elégedetlenség mutatkozott vele szemben, mely annak
tudható be, hogy a várakozás sokkal nagyobb
volt, mint az elért eredmény.

Gátolta sikerességünket:
• A pályázatok bonyolultsága
• A bürokratikus intézkedések
• A pályázati kiírás és a települési cél egységének hiánya

Jövőnk és a Leader kapcsolata
Településünkön jelentős várakozás tapasztalható az európai szintű fejlesztések irá-

A Leader pozitívumaként értékeljük azonban,
hogy:

nyában. Várják, hogy végre kézzel fogható eredményekben is mutatkozzon meg az uni-

• településünk

környezet kialakítására. Ezért nyitottnak kell lenni a – fejlődésünket elősegítő – pályá-

arculata
a fejlődés irányában,

javult,

elindultunk

• nőtt a civil szervezetek pályázási kedve a

konk r ét célok megvalósításában,

ós csatlakozás előnye. Évek óta igényünk van a sokoldalú fejlődésre, a szebb, tisztább
zati lehetőségek megragadására.
Ehhez:
• Fontos a Leader-gondolkodás kialakulása

• vállalkozásfejlesztés megvalósulása,

• Elvünk továbbra is: partnerség, tervezés, korrekt megvalósítás

• kitekintést kaphattunk a Tápió vidékére, mely

• A helyi közélet élénkítése több síkon, több irányban, változatos eszközökkel

a Leader nélkül nem lett volna ilyen széles
körű,
• kapcsolatot, partnerséget építettünk az ott lévő

• Nélkülözhetetlen a felelős, aktív és a közösségekben is tevékeny emberek jelenléte
• Vállalkozások ösztönzése, támogatása
• Civil szervezetek segítsége

településekkel, emberekkel,

„Nem elég a jóra vágyni:

• közösségeket alakítottunk a sok önzetlen,

A jót akarni kell!

odaadó munkával,

És nem elég akarni:

• tapasztalatokat cserélhettünk, ötleteket adhat-

De tenni, tenni kell!”

tunk egymásnak.
Erősítenünk kell a jövőben:
• a propagandamunkát, a szélesebb körű, mindenre kiterjedő felvilágosító tevékenységet,
• a pályázatok megírását segítő tájékoztatást,
• a határozottabb célmegjelölést,
• a lakosság fogadókészségének erősítését.
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(Váci Mihály)

Nem szabad hát megállnunk, használjuk ki a 2013-ig tartó Leader-időszakban adódó,
számunkra kedvező, lehetőségeket! Tegyünk meg mindent településünk boldogulásáért! Ehhez hívunk minden aktív, tenni akaró lakost!

Fodor Zoltán

Kele Sándorné

polgármester

alpolgármester
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Az egyesület
A HAJT-A Csapat Egyesület szervei:
Közgyűlés:		Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve, melyet a 42 alapító tag alkot.
Elnökség:		Az egyesület tagjaiból választott döntéshozó szerv, amely 13 főből áll.
Felügyelőbizottság:		Az egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére létrehozott szerv, a feladatot 3 fő látja el.
Munkaszervezet:		Az egyesület ügyviteli, adminisztratív szervezete, mely az egyesület tevékenységét segíti, létszáma az egyesület faladataihoz igazodóan változhat, jelenleg 5 fő. A munkaszervezet a Vidékfejlesztési
Minisztériummal (VM), valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatallal (MVH) együttműködve a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában (HVS) megfogalmazott célok megvalósítását hivatott segíteni,
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében benyújtott pályázatokon keresztül. Faladatunk többek között a tájékoztatás, a VM által alkotott rendeletek keretében meghirdetésre
kerülő támogatásokról és pályázati kiírásokról. Ezen pályázatok és
támogatási kérelmek értékelése, szükség esetén a dokumentumok
hiánypótoltatása, a támogatói döntés előkészítése az elnökség részére. Kötelező szakmai és pénzügyi beszámolót készítünk a VM és
az MVH számára kéthavonta, továbbá szakmai rendezvényeken továbbképzéseken veszünk részt, a hatékony ügyintézés érdekében.
Elnökség (13 fő)

Nagy István

(vállalkozó, Szentlőrinckáta)

Nyíri Mihály

(vállalkozó, Tápiószőlős)

Póczné Fehér Mária

(polgármester, Tápiógyörgye)

Béres Károly

(vállalkozó, Tápióság)

Fodor Zoltán

(polgármester,

Sziráki Károly

(civil szervezet, Újszilvás)

Szentmártonkáta)

Tarkó Gábor

(civil szervezet, Farmos)

Juhász Ildikó

(polgármester, Kóka)

Kovács Ferenc

(polgármester, Tápiószele)

Kovács Magdolna

(polgármester, Tóalmás)

Dr. Petrányi Csaba

(polgármester, Újszilvás)

Kökényesi József

(civil szervezet, Tápióbicske)

Juhász Ildikó

(vállalkozó, Tápiógyörgye)

Lőrincz Tibor

(civil szervezet, Pánd)

Kele Sándorné

(civil szervezet,

Nagy Gábor

(vállalkozó, Tápiószentmárton)
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Felügyelőbizottság (3 fő)

Szentmártonkáta)

Az egyesület vezető tisztségei
Az egyesület elnöke:
Kovács Ferenc
(Tápiószele város
polgármestere)

Az egyesület alelnöke:
Kovács Magdolna (Tóalmás község

10. Tápiószentmárton Nagyközség
		 Önkormányzata
11. Tápiószőlős Község Önkormányzata
12. Újszilvás Község Önkormányzata
13. Tóalmás Község Önkormányzata

Civil szervezetek:
1. Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2. Tóth László Sportegyesület Újszilvás
3. Kókai Önkéntes Tűzoltó Egyesület
A munkaszervezet munkatársai
4. Pándi Községi Sportkör
Munkaszervezet5. Szentmártonkátai Könyvtárért
		 Alapítvány
vezető:
Faragó Júlia
6. Csibészke Alapítvány
Ügyintéző:
Tóthné Vágó Helga
7. Tápióbicske Barátainak Köre Egyesület
A1 ügyintéző:
Tóth Gábor
A2 ügyintéző:
Petényi Nándor Csaba 8. Tapiógyörgyei Horgász Egyesület
9. Tápióságért Alapítvány
A3 ügyintéző:
Kamuti Attila
10. Blaskovich Múzeum Baráti Köre
		 Egyesület
A HAJT-A Csapat Egyesület
11. Szivárvány Alapítvány
munkaszervezetének elérhetőségei:
12. Tápiószőlősért Alapítvány
Cím:
2767 Tápiógyörgye,
13. Tóalmási Vállalkozók Egyesülete
	Deák Ferenc út 2-4.
Postacím: 2767 Tápiógyörgye, Pf. 25
Vállalkozók:
Tel.:
06-53-583-550
1. KÁTA-KAMION KFT.
Fax:
06-53-383-010
E-mail: hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu 2. AN-AD-AN KFT.
3. Gál János mezőgazdasági vállalkozó
Web:
www.hajtacsapat.hu
4. Boglárka Virág KVB
5. KORMOS FARM BT.
HAJT-A Csapat Egyesület tagjai
6. Juhász–Bene Méhészet
Önkormányzatok:
7. Mays Farm Bt.
 	1. Farmos Község Önkormányzata
8. Vona Ferenc egyéni vállalkozó
 	2. Kóka Község Önkormányzata
9. Aranyszarvas Termelő- és Szolgáltató
 	3. Pánd Község Önkormányzata
		 Szövetkezet
 	4. Tápióbicske Község Önkormányzata
10. NYÍRI-GRIFF KFT.
 	5. Szentmártonkáta Község
11. Hegyi és Társa Bt.
		 Önkormányzata
12. Bertók Méhészet Ker. és Szolg. Bt.
 	6. Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 13. POLI-GRAN 2004 Kft.
 	7. Tápiógyörgye Község Önkormányzata
14. Oldal István egyéni vállalkozó
 	8. Tápióság Község Önkormányzata
15. Poppy Seed Kft.
 	9. Tápiószele Város Önkormányzata
16. Kenyó Lajosné egyéni vállalkozó
polgármestere)

Munkaszervezet-vezető:
Faragó Júlia
(Tápiógyörgye)
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Pályázatok
ÚMVP III. tengely 4 jogcímére 2008. 10. 19. és 2009. 01. 10. között benyújtott támogatási

További lehetőségek

kérelmek közül 28 nyertes pályázó van. Jogcímenként az alábbi megoszlásban:

A 2011-es évben lehetőség nyílik új pályázatok benyújtására az alábbi célterületeken:

Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása: 8 db

Közösségi célú fejlesztés jogcímen belül az alábbi célterületekre:

Turisztikai tevékenységek ösztönzése: 11 db

• Kulturális értékeink fenntartása, hagyományőrzés célterület

Falumegújítás és –fejlesztés: 6 db

• Sportlétesítmények felújítása, korszerűsítése, kialakítása

Vidéki örökség megőrzése: 3 db

• Kistérségi civil szervezetek működési feltételeinek javítása

Az első körös pályáztatás után Falumegújítás és –fejlesztés jogcím keretén belül ma-

• Táborok kialakításának, fejlesztésének támogatása

radt felhasználható forrás, így az ÚMVP III. tengely második körös pályázatainak ké-

• HAJT-A Csapat Akciócsoport arculatának fejlesztése

relembenyújtási időszakában 2009. 11. 16. és 2009. 12. 20. között 7 db kérelem érke-

• Árpád-kori település nyomainak feltárása, bemutatása

zett a HAJT-A Csapat Egyesület irodájába. Ebben a jogcímben csak önkormányzatok

• Tápiószele arculatának fejlesztése

és civil szféra képviselői indulhattak, ennek megfelelően önkormányzatok közül
6 db, civil pályázó 1 db volt. A kérelmek ügyintézése jelenleg folyamatban van.

„A beérkezett pályázatok bemutatása”

Vállalkozás alapú fejlesztés jogcímen belül az alábbi célterületekre:
• Családi napközik fejlesztésének támogatása
• Helyi terméket előállító, forgalmazó, helyi szolgáltatást végző vállalkozások támogatása

A LEADER első körös beadási határidőt követően 2009. október 1. és november 16. kö-

• Zöldhulladék-kezelő, -feldolgozó felületek kialakítása

zött, rekordmennyiségű pályázat érkezett irodánkba, ez 91 db támogatási kérelmet je-

• Turisztikai vonzerő növeléséhez szükséges eszközbeszerzés

lent. A vállalkozói szférától 24 db, önkormányzatoktól 24 db, egyháztól 1 db, míg a civil

• Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

szféra képviselőitől 42 db pályázat érkezett. A négy jogcímre lebontva: közösségi célú

Rendezvény jogcímen belül az alábbi célterületekre:

fejlesztésre 48 db, vállalkozási alapú fejlesztésre 24 db, rendezvényre 15 db, térségek

• A Tápió-vidék kulturális és egészségmegőrző rendezvényeinek támogatása

közötti és nemzetközi együttműködésre 3 db, képzésre 1 db érkezett.

• TÁPIÓ-EXPO

A LEADER első körös pályázatainak beadását követően megkezdődött a HAJT-A Csapat
Egyesület munkaszervezeti irodájában a támogatási kérelmek ügyintézése. A pályázatok ügyintézéséhez hozzátartozott az előzetes helyszíni szemlék lefolytatása, melyek
a hiánypótoltatás mellett párhuzamosan elvégezhetőek voltak. A LEADER-pályázatok

• „Olimpici” sportrendezvény

esetében ez 38 szemlét jelentett
az elmúlt időszakban. A véglegesített rangsorállítás után a
döntéshozó testület hozza meg
a rendelkezésre álló forrás és a
pontszámok alapján a támogatható pályázatok listáját.
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Fejlesztési források összesen
a 14 településen 2007–2013 időszakra
ÚMVP III. tengely
3 241 982 €
864 636 600 Ft

ÚMVP IV. tengely
1 375 829 €
366 933 594 Ft

Térségek közötti és nemzetközi együttműködés jogcímen belül az alábbi célterületre:
• Térségek közötti és nemzetközi együttműködések támogatása
Képzés jogcímen belül az alábbi célterületre:
• A Tápió-vidék bemutatását elősegítő képzések támogatása
A pályázási feltételekről és lehetőségekről több információt a honlapunkon találnak:
www.hajtacsapat.hu
Kiadja: Hajt-a Csapat Egyesület Munkaszervezete.
Megjelent: a Patkós Stúdió gondozásában 2010-ben.
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A térképen szereplő túrák és túraútvonalak letölthetők a www.tgytrack.fw.hu oldalról.

16

