Tápiószele

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.
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, civil szervezetei és vállalkozásai alapították 2008-ban.

Polgármesteri köszöntõ
Kedves Olvasó!
Tápiószele alig egyéves kisváros a Dél-Tápió-vidéken. Ebben a
kiadványban bemutatjuk milyen változásokon, fejlesztéseken,
pályázatokon keresztül jutottunk el idáig.
Településünk életéből e néhány dolgot felvillantva szeretnénk
bemutatni miért érdemes hozzánk ellátogatni. Az itt élők számára pedig azt, hogy mi változott e néhány év alatt, amióta (2006) a
Leader adta lehetőségeket is igyekszik kihasználni Tápiószele.
A városi címet 2009. július 1-jével elnyerő településünk a DélTápió-vidék központja szeretne lenni. Fejlesztéseinket ennek a
célnak szenteltük. Településünk mind a 6300 lakója büszkén tekint
vissza több mint 790 éves múltunkra. Büszkék vagyunk 3 templomunkra, az ország egyetlen kúriamúzeumára, az intézményeinkre, a kulturális és sportéletünkre.
Polgármesterré választásom óta (2005) a képviselő-testülettel olyan fejlesztési terveket készítettünk, amelyek nemcsak a településünkön élők, de a környező települések
ellátásában is szerepet játszik.
Olyan irányt adtunk Tápiószelének, amelyen továbbhaladva, az itt élő emberek életkörülményei javulnak, szebb, európaibb kisvárossá fejlődhet településünk!

Kovács Ferenc
polgármester

Feladatunk, elsősorban a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett Leader-program
helyi koordinálása. Megalkottuk a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát, melynek mentén a térségünkben zajló Leader-fejlesztésekben közreműködünk. Munkaszervezetünk tápiógyörgyei
irodája Leader-pályázati információs központként a hét minden munkanapján az ügyfelek
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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Fejlesztések
1. Városi címet kapott
Tápiószele!
2009. július 1-jével Sólyom
László köztársasági elnök úr városi címet adományozott településünknek.

2. Elkészült Blaskovich János
Általános Iskola felső tago
zatos új épülete. A 300 millió
Ft-os állami támogatás mellett,
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Tápiószele életét a fejlesztések,
beruházások határozták meg. Elért
eredményeinkről, büszkeségeinkről
szeretnék tájékoztatást adni e kiadványban.

1219–2009

500 millió Ft-os önkormányzati
kötvénykibocsátás fedezte az
építkezés költségeit.

790 éves településünk várossá nyilvánítására

Az épület és a beépített infra
struktúra a XXI. századi képzésre
nyújt lehetősége.

3. Több lépésben teljesen meg
újult a Csicserke Óvodánk!
Új nyílászárókat, teljes világítás-felújítást, melegítőkonyhát,
a régi épület új tetőt és új homlokzatot kapott. Az udvari játékokat európai uniós szabványoknak megfelelővé cseréltük.
Támogatásként több mint 35,5
millió Ft-ot kaptunk.

4. 2,1 km hosszban elkészült
kerékpárutunkhoz majd
57 millió Ft-os pályázati támogatást kaptunk!
Gyermekeink és településünk
lakói biztonságban kerékpározhatnak a 311-es főút mentén is.
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5. Fontos feladatnak tekintet
tük az egészségügy infra
struktúrájának fejlesztését.
Több pályázat megnyerésével
felújítottuk az egészségügyi központot és központi orvosi ügyeletet hoztunk létre. 2008 őszén

7. Településünk központjában újjá
építettük a hatvanas években
lebontott artézi kutat.
Megépítettük a városi könyv

tárat.
A két beruházásra 49 millió Ft
támogatást kaptunk.

régi álmunk is teljesült, mentő
állomást

avattunk

Tápiószelén.

Összesen 71,1 millió Ft-os támogatást kaptunk e célra!

8. Civil szervezeteink, vállalkozóink és az önkormányzat közösen

méltó emlékművet avatott a
trianoni tragédia emlékére.
6. Az összefogás szép példája a
vállalkozók és az önkormányzat
összefogásával megépült uniós

normáknak megfelelő ját
szótér!
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9. A Blaskovich Múzeum és ba
ráti köre több pályázat meg-

Megváltozott településünk arculata!

nyerésével fejlesztette és se-

Tájékoztató táblákat, kiadvá-

gítette településünk gyöngy-

nyokat, térképeket készítettünk.

szemét, a kúriamúzeumot.

Buszvárók és járdaszigetek

Legújabb nyertes pályázatuk-

kerültek kiépítésre.

kal a múzeumkert megújítására

A VI. Tápió Expó Leader-támo

majd 70 millió Ft-ot nyertek.

gatással valósul meg településünkön október első napjaiban.

10. Erdősítésre, fásításra, zöldhulladék feldolgozásra 14,2 millió Ft-ot nyertünk.

11. Leader-pályázati forrásokra civil szervezeteink, vállalkozóink
és önkormányzatunk is több sikeres pályázatot készített.
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Kedves Olvasó!
A sok fényképpel ízelítőt akartunk
adni azokból a változásokból, amelyekkel előmozdítottuk településünket a várossá válás útján. Egy dinamikusan fejlődő és szépülő kisváros
lettünk itt a Dél-Tápió-vidéken!
Jöjjön el hozzánk, vagy éljen velünk
Tápiószelén!
A kiadvány a Hajt-A Csapat Egyesület támogatásával a Leader-közös
ségünknek köszönhetően jött létre.
Köszönet érte!
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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 to-

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

Az egyesület alelnöke:
Kovács Magdolna (Tóalmás község
polgármestere)

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
vezető:
Faragó Júlia
		 Alapítvány
Ügyintéző:
Tóthné Vágó Helga
6. Csibészke Alapítvány
A1 ügyintéző:
Tóth Gábor
7. Tápióbicske Barátainak Köre Egyesület
A2 ügyintéző:
Petényi Nándor Csaba 8. Tapiógyörgyei Horgász Egyesület
A3 ügyintéző:
Kamuti Attila
9. Tápióságért Alapítvány
10. Blaskovich Múzeum Baráti Köre
A HAJT-A Csapat Egyesület
		 Egyesület
munkaszervezetének elérhetőségei:
11. Szivárvány Alapítvány
Cím:
2767 Tápiógyörgye,
12. Tápiószőlősért Alapítvány
Deák Ferenc út 2-4.
13. Tóalmási Vállalkozók Egyesülete
Postacím: 2767 Tápiógyörgye, Pf. 25
Tel.:
06-53-583-550
Vállalkozók:
Fax:
06-53-383-010
1. KÁTA-KAMION KFT.
E-mail: hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu 2. AN-AD-AN KFT.
Web:
www.hajtacsapat.hu
3. Gál János mezőgazdasági vállalkozó
Munkaszervezet-vezető:
Faragó Júlia
(Tápiógyörgye)

vábbképzéseken veszünk részt, a hatékony ügyintézés érdekében.

HAJT-A Csapat Egyesület tagjai
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)

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

Önkormányzatok:
 	1. Farmos Község Önkormányzata
 	2. Kóka Község Önkormányzata
 	3. Pánd Község Önkormányzata
 	4. Tápióbicske Község Önkormányzata
 	5. Szentmártonkáta Község
		 Önkormányzata
 	6. Szentlőrinckáta Község Önkormányzata
 	7. Tápiógyörgye Község Önkormányzata
 	8. Tápióság Község Önkormányzata
 	9. Tápiószele Város Önkormányzata

4. Boglárka Virág KVB
5. KORMOS FARM BT.
6. Juhász–Bene Méhészet
7. Mays Farm Bt.
8. Vona Ferenc egyéni vállalkozó
9. Aranyszarvas Termelő- és Szolgáltató
		 Szövetkezet
10. NYÍRI-GRIFF KFT.
11. Hegyi és Társa Bt.
12. Bertók Méhészet Ker. és Szolg. Bt.
13. POLI-GRAN 2004 Kft.
14. Oldal István egyéni vállalkozó
15. Poppy Seed Kft.
16. Kenyó Lajosné egyéni vállalkozó
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Pályázatok
ÚMVP III. tengely 4 jogcímére 2008. 10. 19. és 2009. 01. 10. között benyújtott támogatási
kérelmek közül 28 nyertes pályázó van. Jogcímenként az alábbi megoszlásban:
Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása: 8 db
Turisztikai tevékenységek ösztönzése: 11 db
Falumegújítás és –fejlesztés: 6 db
Vidéki örökség megőrzése: 3 db
Az első körös pályáztatás után Falumegújítás és –fejlesztés jogcím keretén belül maradt felhasználható forrás, így az ÚMVP III. tengely második körös pályázatainak kérelembenyújtási időszakában 2009. 11. 16. és 2009. 12. 20. között 7 db kérelem érkezett a HAJT-A Csapat Egyesület irodájába. Ebben a jogcímben csak önkormányzatok
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”
A LEADER első körös beadási határidőt követően 2009. október 1. és november 16. között, rekordmennyiségű pályázat érkezett irodánkba, ez 91 db támogatási kérelmet jelent. A vállalkozói szférától 24 db, önkormányzatoktól 24 db, egyháztól 1 db, míg a civil
szféra képviselőitől 42 db pályázat érkezett. A négy jogcímre lebontva: közösségi célú
fejlesztésre 48 db, vállalkozási alapú fejlesztésre 24 db, rendezvényre 15 db, térségek
közötti és nemzetközi együttműködésre 3 db, képzésre 1 db érkezett.
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
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

További lehetőségek
A 2011-es évben lehetőség nyílik új pályázatok benyújtására az alábbi célterületeken:
Közösségi célú fejlesztés jogcímen belül az alábbi célterületekre:
• Kulturális értékeink fenntartása, hagyományőrzés célterület
• Sportlétesítmények felújítása, korszerűsítése, kialakítása
• Kistérségi civil szervezetek működési feltételeinek javítása
• Táborok kialakításának, fejlesztésének támogatása
• HAJT-A Csapat Akciócsoport arculatának fejlesztése
• Árpád-kori település nyomainak feltárása, bemutatása
• Tápiószele arculatának fejlesztése
Vállalkozás alapú fejlesztés jogcímen belül az alábbi célterületekre:
• Családi napközik fejlesztésének támogatása
• Helyi terméket előállító, forgalmazó, helyi szolgáltatást végző vállalkozások támogatása
• Zöldhulladék-kezelő, -feldolgozó felületek kialakítása
• Turisztikai vonzerő növeléséhez szükséges eszközbeszerzés
• Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
Rendezvény jogcímen belül az alábbi célterületekre:
• A Tápió-vidék kulturális és egészségmegőrző rendezvényeinek támogatása
• TÁPIÓ-EXPO
• „Olimpici” sportrendezvény
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.
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