
 



 

2 

 

 

 

Tartalomjegyzék 

 

 

I.  Vezetői összefoglaló 

I.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 

I.2. Főbb célkitűzések  

I.3. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja 

I.4.A HVS felülvizsgálata során alkalmazott nyilvánossági intézkedések, résztvevők 

I.5. A HVS felülvizsgálat során elfogadott módosítások 

II. Helyzetelemzés 

II.1. A LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett terület ismertetése 

II.1.1. A térség általános jellemzői 

II.1.2. A térség környezeti állapota, földrajzi jellemzői, földhasználati módok 

II.1.3. Demográfiai helyzet 

II.1.4. A térség gazdasági környezete 

II.1.5. Társadalmi környezet 

II.2. A HACS és a helyi partnerség 

II.3. A LEADER megvalósítás során elért eredmények 

II.4. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának indokoltsága 

II.5. SWOT elemzés  

III. A Helyi Vidékfejelsztési Stratégia jövőképe  

III.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kapcsolódása a térség szükségleteihez  

III.2.A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia fő célkitűzései 



 

3 

 

III.3. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia intézkedései 
 
III.4. A HVS-ben megjelenő környezeti, gazdasági és társadalmi szempontok 
 

III.4.1. A HVS-ben megjelenő környezeti szempontok 

 III.4.2. A HVS-ben megjelenő gazdasági szempontok 
 
 III.4.3. A HVS-ben megjelenő társadalmi szempontok, kritériumok 

III.5. Forrásallokáció 

IV. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiával kapcsolatos intézkedések 
 

IV.1. Nyilvánossági intézkedések, projektötlet gyűjtés 

IV.2. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása 

V. HVS mellékletek 

1. A HVS LEADER terv mellékletei 
 

1.1 A HVS felülvizsgálat során végzett tevékenységek 

1.2 Térkép 

1.3 Táblázatok 

1.4 A térségre vonatkozó egyéb stratégiák listája 

1.5 Fenntarthatósági alapelvek 

2. A HVS LEADER Terv megvalósítására vonatkozó fejezete, a LEADER Intézkedési Terv 
 

2.1 LEADER Intézkedési Terv 

2.2 Projekt adatlap 

2.3 Kitöltési útmutató a projekt adatlaphoz 

 
 
 
 
 
 



 

4 

 

 
 
 
 

A HAJT-A Csapat Egyesület 
 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 
 

2013. április 10. 
 
 
 

 
 



 

5 

 

 
I. Vezetői összefoglaló 

 
I.1. A helyi vidékfejlesztési stratégia jövőképe 
 

„Fenntartható gazdasági, társadalmi és kulturális együttműködés a 
HAJT-A Csapat Akciócsoport területén” 

 
A HAJT-A Csapat Egyesület illetékességi területén helyi erőforrásainkra támaszkodva, 
térségünk szereplőinek igényeit és szükségleteit figyelembe véve prosperáló társadalmi, 
gazdasági és kulturális környezetet hozunk létre. A helyi, a fenntartható és környezettudatos 
ipari és mezőgazdasági termelés növekedése, a szolgáltatások minőségének javulása, valamint 
a turisztikai beruházások bővülése növeli területünk vonzerejét. Közösségi fejlesztéseink 
élhetőbbé, biztonságossá, népességmegtartóvá varázsolják térségünket, a fiatal családok 
szívesen telepednek le itt. Hazai és nemzetközi kapcsolataink jól fejlődnek, új tapasztalatokat 
szerzünk további, eredményes vidékfejlesztésünkhöz. 
 
 
I.2. Főbb célkitűzések 
 

„A HAJT-A Csapat Akciócsoport helyi gazdaságának, versenyképességének 
növelése vállalkozások támogatásával” 
 
„Fenntartható turizmusfejlesztés a HAJT-A Csapat Akciócsoport területén” 
 
„A HAJT-A Csapat Akciócsoport helyi társadalmi szerepvállalásának erősítése” 
 
„A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén lévő települések biztonságának 
növelése” 
 
„A HAJT-A Csapat Akciócsoport településeinek nemzeti és nemzetiségi 
identitástudatának fejlesztése, civil közösségek támogatása, hagyományőrzés” 
 
„A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén élő lakosság életminőségének 
javítása, a térségi egészségmegőrzés elősegítése” 

 
 
I.3. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja 
 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló 
vidékfejlesztési program Irányító Hatósága 2012. szeptember 20-i határozatának értelmében a 
HAJT-A Csapat Egyesület, mint LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területe 
megnövekedett, ezért Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánkat mindenképpen felül kellett 
vizsgálnunk. Nagyobb illetékességi területünkre tekintettel számba kellett vegyük helyi 
erőforrásainkat, esetleges új helyi igényeinket, szükségleteinket a térségünket is érintő 
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gazdasági, társadalmi változásokra figyelemmel. Természetesen a 2007-2013-as programozási 
időszak LEADER harmadik körének megnyitását várva a pályázati lebonyolítást érintő 
jogszabályi módosításoknak is meg kellett felelnünk. 
 
 
I.4. A HVS felülvizsgálat során alkalmazott nyilvánossági intézkedések, 
résztvevők 
 
Nyilvánossági intézkedéseinket, a kötelező előírásoknak megfelelően, maradéktalanul 
megvalósítottuk. A HAJT-A Csapat Egyesület honlapján (hajtacsapat.hu) megjelentettük a 
HVS felülvizsgálatával kapcsolatos összes információt, dokumentumot. Térségünk aktív 
vállalkozó, civil és önkormányzati szereplőit elektronikus úton is tájékoztattuk, projektötletek 
benyújtására ösztönöztük őket, konzultációkat tartottunk, valamint fórumot szerveztünk. A 
térség célcsoportjai és egyéb szereplői részéről 95 projektötlet érkezett be hozzánk. 
 
 
I.5. A HVS felülvizsgálat során elfogadott módosítások 
 
Akciócsoportunk megnövekedett területének helyzetelemzése nem indokolta alapelveink, 
jövőképünk lényegi elemeinek megváltoztatását, így a HVS jelen felülvizsgálata során 
leginkább a formai struktúra megváltoztatására, az egyszerűsítésre, a hétköznapi 
használhatóság kialakítására, intézkedéseink átcsoportosított, tömörebb megfogalmazására 
törekedtünk. 
 
 

II. Helyzetelemzés 
 
II.1. A LEADER helyi akciócsoport által lefedett terület ismertetése 
 
II.1.1. A térség általános jellemzői 
 
A HAJT-A Csapat Egyesület területe egymástól lényegesen eltérő természetföldrajzi 
kistájakhoz tartozik, elsősorban történelmi, néprajzi kapcsolatok alapján lehatárolt. A 
közösség csatlakozott települései: Bénye, Farmos, Gomba, Káva, Kóka, Mende, Monor 
külterülete, Monorierdő, Nagykáta külterülete, Nyáregyháza, Pánd, Péteri, Pilis külterülete, 
Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Sülysáp, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, 
Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás, Újszilvás és Úri. 
 
Akciócsoportunk Budapesthez közelebb eső, nyugati része őrhely az ellátásban. Az 1900-as 
évekig ezen a részen haladtak át az Alföldre, az ország éléskamrájához vezető utak, a hajcsár-
utak. A Gödöllői-dombság vonulatai és erdői remek búvóhelyet adtak a rablóbandáknak, hogy 
Pest közelében lecsaphassanak a szállítmányokra.  
Ez a terület most is remek „búvóhelynek” számít az emberek számára. A főváros elérhető 
közelsége mellett az itt élők és a turisták egyaránt nyugalomra lelnek, amit kiegészítenek a 
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csalogató természeti és kulturális adottságok: horgásztavak, termálvíz, borászat, lovas-
hagyományok, gasztronómia. 
Nyugati területünk jó természeti potenciálokkal rendelkezik a falusi turizmus fejlesztéséhez, 
amelyhez kapcsolódnak a helyi hagyományos mezőgazdasági termékek és a belőlük készült 
gasztronómiai különlegességek (például vecsési savanyúságok, mangalica ételek, tájjellegű 
házi borok, kapusznyík). 
Emellett a modernizáció, a közlekedés jelenlegi rohamos bővülése nem csak további 
lehetőségeket, hanem környezeti terhelést is jelent. Akciócsoportunk nyugati része a 
Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér, az M0-ás és az M5-ös autópálya közelében fekszik, és két 
vasútvonal, illetve országút (4-es, 31-es) mentén helyezkedik el. Az M4-es gyorsforgalmi út 
megépülése mindenképpen további alapja lehet fejlődésünknek, azonban két tényről nem 
szabad megfeledkeznünk. Egyrészt az országútjaink leterheltsége nem fokozható, és hatalmas 
környezeti terhelést jelent. Másrészt a közlekedési főcsatornákon kívül eső, a Gödöllői-
dombság vonulatai között fekvő falvak, illetve a 4-es úttól délnyugatra lévő települések és 
tanyás külterületeinek elérhetősége rossz. A haránt irányú utak mind mennyiségükben, mind 
minőségükben hiányosak, továbbá kerékpárutakra lenne szükség. 

Természeti értékeink megmaradtak, azonban további megőrzésük kiemelt feladat. Térségünk 
munkavállalói jelentős részben a fővárosban vagy az agglomeráció településein dolgoznak, 
ám mint helybeli lakosok, kötődnek természetközeli lakókörnyezetükhöz. Akciócsoportunk 
nyugati részének lakossága nagyobb mértékben cserélődik, mint ahogy az a Közép-
Magyarországtól távolabbra eső területeken jellemző (ezer lakosra jutó vándorlási egyenleg: 
7,7). Ez rombolhatja az identitástudatot, a környezettudatos életvitelt, de további 
programokkal és az eddig is aktív civil szférával együttműködve a folyamat megfordítható. 

Akciócsoportunk keleti része, a Tápió-vidék infrastrukturálisan fejlesztésre szorul. Gyakran 
nem megfelelő minőségű a településeket összekötő mellékúthálózat és nehezen érhetőek el a 
szomszédos térségekben lévő főutak, kiépítetlen a csapadékvíz elvezető rendszer, elöregedett 
a villamos hálózat. 12 olyan útszakasz található a térségben, amelyek rendbetételével a 
térségen belüli elérhetőség javítható. A térség előnye, hogy nem szeli ketté autópálya és nagy 
forgalmú országos közutak, valamint megkezdődött a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése. Ez 
az előnyünk a természeti értékek fennmaradása szempontjából rendkívül fontos. Épített 
kulturális értékeink jelentős számban vannak, azonban állapotuk, kihasználtságuk 
alacsonyfokú. Jelentős számú az ingázó munkába járó lakosság, a településen maradók 
elsősorban nők, és alacsony képzettségű betanított és idénymunkára alkalmas emberek.  

Infrastrukturális szempontból a térség vegyes képet mutat. Számos településen sikerült 
iskolát, vagy óvodát felújítani, más önkormányzatok most készülnek erre. A gazdasági 
társaságok mellet sok egyéni vállalkozó végzi tevékenységét, azonban a szolgáltatások 
jelentős része fővároshoz vagy a környező nagyobb városokhoz kötődik. 

Az elmúlt években folyamatosan erősödött a térségi identitástudat, mely ma már minden 
településen jellemző. Igényként mutatkozik meg településeink részéről a térség hagyományos 
már-már feledésbe menő kultúrájának fenntartása. 
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II.1.2. A térség környezeti állapota, földrajzi jellemzői, földhasználati 
módok 
 
Térségünk két közlekedési csatorna, a 4-es és a 31-es országút mentén helyezkedik el. A 
HAJT-A Csapat Egyesület helyi közösség környezete változatos, amely hatott az épített 
kulturális környezetre is. 
A Tápió mentén sokaknak feltűnhet a táj nagyfokú változatossága, Gombától Farmosig, vagy 
Kókától Tápiógyörgyéig keresztülutazunk e sokszínű vidéken, akkor hazánk szinte összes 
alföldi, illetve dombvidéki tájtípusával találkozhatunk. 
Láthatunk szurdokszerű völgyeket, dombtetőket, árterületeket, homokbuckákat, mocsarakat, 
hatalmas szikes pusztákat.  
A Tápió-mente nyugati része az Északi-középhegység legdélebbi nyúlványa.  
Hatvani-sík a kistáj déli részét képezi. Lapályban a patakok vize szétterült és három, több száz 
hektáros nyílt vizű mocsarat hozott létre (Hajta-mocsár, Nagy tó, Nagy-nádas.). Ezeket az 
Alföld egyik legnagyobb vizes élőhelyeként tartjuk számon. A vizenyős terület nyugati 
határában döntően szántóföldi műveléssel hasznosított löszhát helyezkedik el. A Tápió-mente 
peremterületei a Jászsági-síkhoz, a Gerje–Perje-síkhoz és  Gödöllői-dombsághoz tartoznak. 
A Tápió-mente életében mindig meghatározó szerepet játszottak a vizek.  
Az állóvizek közül igen különlegesek a szikes tavak, melyek leginkább Tápiógyörgye és 
Újszilvás határában fordulnak elő. Legszebb a tápiógyörgyei Vámos-szék, valamint az 
újszilvási Szakajtó- vagy Bene-szék. Ezek mindegyikét hóolvadást követően tavasszal víz 
borítja, majd nyár közepére teljesen kiszáradnak. Szikes tavakkal találkozhatunk Nagykáta 
határában is. Itt a Hajta-patakot kísérő keskeny homokvonulatba a szél vájt kisebb-nagyobb 
tómedreket (egreskátai Sóstavak, Ebakasztó, Fehértó stb.). Igen sajátos a Tápióbicske déli 
részén elnyúló, ugyancsak Fehér-tónak nevezett meder.  
A Tápió-mente vízfolyáshálózata három, egymástól lényegesen különböző vízgyűjtő 
területből tevődik össze.. A vidék jelentősebb mellékvize az Ilike-ér.  
A vízfolyásokon hóolvadáskor, illetve a hirtelen lezúduló, nagyobb esők alkalmával 
keletkezhetnek árvizek. A terület egyébként száraz, gyenge lefolyású. A vizek közül csupán a 
Farmos határában kanyargó Öreg-Hajta, a Kókai-ág egyes részei tekinthető még valamelyest 
természetesnek. A Tápió-mente talajtakarója a változatos természetföldrajzi adottságoknak 
köszönhetően sokszínű. A dombsági területeken barna erdőtalajok, illetve a feketeföldnek is 
nevezett csernozjomok uralkodnak. A Felső- és Alsó-Tápiót kísérő árterületeken általában réti 
talajok, foltokban pangó vizes láptalajok, míg a homokbuckákkal tagolt magasabb térszíneken 
barna földek és humuszos homoktalajok fordulnak elő. Több helyen láthatunk szép padkás 
szikeseket, ahol a szikhátak, szikpadkák, szikfokok mozaikja valóságos terepasztallá 
változtatja az egyhangúnak tűnő pusztát. 
A Tápió-mente hazánk egyik legszélsőségesebb időjárású vidéke. Az évi csapadékmennyiség 
összege nem éri el az 550 mm-t, csökkenő tendenciát mutat. Az uralkodó szélirány az ÉNy-i. 
A Tápió-mente növényföldrajzi szempontból Magyarország egyik legváltozatosabb, egyben 
legbonyolultabb vidéke. Itt találkozik a középhegységi zárt lombos erdők öve a ligetek és 
gyepterületek váltakozásával jellemezhető erdős sztyeppekkel. Átmeneti jellegénél fogva 
növényvilágának változatossága országos viszonylatban is egyedülállónak mondható. 
A terület délnyugati része az Alföld, azon belül a Homok-hátság felső része. A földeken járva 
sokszor találunk vagy kisebb homok szigeteket, vagy egészen nagy összefüggő homokos 
területeket (például Nyáregyháza környékén). A gyenge talaj kevésbé alkalmas 
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gabonanövények termeléséhez, viszont így alakulhatott ki a zöldség- és gyümölcstermesztés 
és az ahhoz kapcsolódó kultúra. A homokos talajnak a megfogásához korábban erdőket 
telepítettek, amelyek ma is érintetlenek. Tehát nemcsak a növénytermesztés, de az 
erdőgazdálkodás is jelentős térségünkben. Az Alföld északi részén elhelyezkedve nyomokban 
nálunk is megtaláljuk a tanyaörökséget. 
A korábban legendákkal rendelkező tanyavilág újbóli felvirágoztatásához, új funkcióval való 
ellátáshoz összefogásra van szükség. 
A Gödöllői-dombság déli nyúlványán a természetes erdőkkel borított területet hosszan 
elnyúló völgyek szabdalják fel. Az ott folyó patakok felduzzasztása révén rengeteg halas-tavat 
hoztak létre. A terület sokféleségét mutatják, hogy a dombság lábainál, összefüggő pince-
rendszerekkel borvidéket találunk. 
 
 
II.1.3. Demográfiai helyzet 
 
A HAJT-A Csapat Egyesület területét 26 település alkotja. Az itt található négy város közül 
három csak külterületével van jelen. A térség lakossága 85514 fő, a városokban élő lakosok 
száma 8607 fő. Tápiószőlős az egyetlen hátrányos helyzetű településünk. 
 
A térség demográfiai helyzetére jellemző, hogy az elöregedő lakosság mellett kis mértékben 
növekszik a lélekszám a nyugati részen, ugyanakkor kis mértékben csökken a lélekszám a 
keleti részen. A teljes területen összességében 2-3 ezerrel nő a népesség évente. Térségünkben 
emberi lakhatásra alkalmatlan telepszerű lakókörnyezet nincs.  
Területünkön 12 cigány nemzetiségi önkormányzat (Gomba, Kóka, Mende, Monor, 
Nagykáta, Pilis, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, 
Tápiószőlős), 2 szlovák nemzetiségi önkormányzat (Péteri, Pilis) és egy német nemzetiségi 
önkormányzat (Péteri) működik.  
 
 
II.1.4. A térség gazdasági környezete 
 
Az elmúlt időszakban, térségünkben jelentősen fejlődtek a kereskedelmi és vendéglátó ipari 
vállalkozások, viszont a szolgáltató vállalkozások nagy része, elsősorban Budapesten tud 
munkát találni/vállalni. Mivel a kereskedelmi és vendéglátóipari vállalkozások fejlődést 
mutatnak, így a turisztikai vállalkozások megerősödésére is van lehetőség. Térségünkben nem 
számolhatunk nagyszámú munkahelyet létrehozó vállalkozások letelepedésével, mivel az ipari 
területek kialakítása már nem időszerű. A meglévő vállalkozások fejlesztése, azok piaci 
pozícióinak megerősödése, új munkahelyek teremtése, programunk szempontjából kiemelt 
fontosságú, mivel térségünkben a nyilvántartott álláskeresők aránya a keresőképes 
lakosságban 5-10%-os.  
A térség „ipari területektől” való mentessége feltétele annak, hogy megmaradjon a térség 
élhető funkciója, megőrizve a települési karaktereket, kialakítva a települési központokat. 
Ezáltal a központokba vihetők a szolgáltató vállalkozások.  
 
A térségben a 90-es évekig kiépült a teljes infrastruktúra, a szennyvízhálózat kivételével. A 
következő évek egyik problémáját az okozza, hogy a rendkívüli rombolásokkal járó 
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szennyvízrendszer kiépítése után hogyan sikerül a környezetet helyre állítani, valamint a 70-
es években épült ivóvízellátó rendszereket sikerül e kicserélni, mert ezek nagy része még 
eternit vagy vascsöves hálózat. A településeken belüli úthálózatok vegyes képet mutatnak. A 
településeket összekötők utak, melyek állami tulajdonban vannak rendkívül rossz állapotúak, 
a közút kezelője elhanyagolja, karbantartásukról kampányszerűen gondoskodik. Hasonlóan 
rossz elöregedett a villamos hálózat, a felújításoknál már előnyben kellene részesíteni a föld 
alá helyezett hálózatokat, ehelyett a balesetveszélyes faoszlopos megoldásokat részesíti 
előnyben a szolgáltató, anyagi megfontolások miatt. 
 
II.1.5. Társadalmi környezet 
 
Mindegyik településünkön több civil szervezet is működik. A helyi identitás erősségét 
jellemzi, hogy az egyesületek, alapítványok többsége nem csak látszatszervezet, hanem valódi 
tevékenységet is folytat. A térségben száznál is több non-profit szervezet tevékenykedik, 
melyek sporttal, szabadidő szervezéssel, oktatással, kultúrával, hagyományőrzéssel, 
tűzvédelemmel foglalkoznak. 
Mind múltunk megismerése, szokásaink megtartása, helyi kultúránk ápolása, mind közös 
sportélményeink, sikereink jelentősen hozzájárulnak térségünk identitástudatának 
erősítéséhez. 
Ugyancsak hagyományainkhoz, természeti értékeinkhez kapcsolódnak hegyközségeink, mint 
a borászati kultúra ápolásával foglalkozó szervezetek és helyi természetvédőink. 
Térségünk lakóinak magától értetődő igénye a közbiztonság megteremtése és fenntartása. 
Minden településünkön alakult polgárőrség, ám polgárőreink nem csak bűnmegelőzési 
tevékenységet látnak el, hanem falvaink kulturális programjaiban is vállalnak szervezői 
feladatokat. 
 
 
II.2. A HACS és a helyi partnerség 
 
A HAJT-A Csapat Egyesület 2008. augusztus 21.-én alakult. Ma a LEADER szervezetben 24 
civil szervezet, 29 vállalkozás és 25 önkormányzat képviselteti magát. Az egyesület legfőbb 
szerve a közgyűlés, amely a tagok képviselőiből áll. Az egyesület adminisztratív 
tevékenységét a közgyűlés döntései alapján a munkaszervezet végzi. A LEADER működés 
során társaságunkhoz beérkezett támogatási kérelmek értékelését és a döntés előkészítés 
érdekében végzendő feladatokat a munkaszervezet látja el. Ezen közreműködő menedzsment 
a szervezeti tevékenység ellátásában szorosan együttműködik az Irányító Hatósággal 
(Vidékfejlesztési Minisztérium), a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési 
Intézettel, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal, és az Európai Unió illetékes 
szerveivel. 
LEADER akciócsoportként szervezeti felépítésünk és működésünk kialakításával biztosítani 
kívánjuk az ÚMVP III. és IV. intézkedéscsomagjának, a LEADER elveknek megfelelő, 
sikeres megvalósítását. 
A helyi lakosságot és a közösség tagjait, az önkormányzatok polgármestereit és képviselőit az 
eddigi működés során folyamatosan rendezett Vidékfejlesztési Fórumokon tájékoztattuk és 
ezt folytatni kívánjuk a továbbiakban is. A HVS aktualizálását, fejlesztését, további 
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finomítását folyamatos feladatként kívánjuk végezni a jövőben, erre az évenkénti kötelező 
felülvizsgálat miatt szükség lesz. 
Különösen fontosnak tartjuk a hazai és nemzetközi kapcsolatteremtést más vidékfejlesztési 
közösségek, vidéki térségek között a megszerzett tudás és tapasztalatok közös hasznosítása 
végett. 
Az innováció növelése érdekében ösztönözni kívánjuk a megújuló energia hasznosítására 
vonatkozó projektelképzeléseket, vagy azon projekteket, amelyek részben ilyen technológiát 
alkalmaznak. 
A helyi partnerség erősítését minden projekt előkészítésekor ösztönözzük. 
 
 
II.3. A LEADER megvalósítás során elért eredmények 
 
A HAJT-A Csapat Egyesület mai területéről a 2007-2013-as programozási időszak LEADER 
első és második körében több mint kétszáz, HVS-hez illeszkedő pályázatot nyújtottak be. A 
Közép-Magyarország régióban kimagaslóan itt volt a legnagyobb a pályázati aktivitás, 
mindemellett a benyújtott pályázatok 60 %-a támogatásban is részesült.  
 
 
II.4. A HVS felülvizsgálatának indokoltsága 
 
A HVS időnkénti kötelező felülvizsgálatán túl jelen esetben két tényező is indokolttá teszi a 
felülvizsgálatot. Egyrészt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
társfinanszírozásában megvalósuló vidékfejlesztési program Irányító Hatósága 2012. 
szeptember 20-i határozatával a HAJT-A Csapat Egyesület, mint LEADER Helyi 
Akciócsoport illetékességi területe kibővült (az egykori Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési 
Nonprofit Kft. területének 12 települése csatlakozott a meglévő 14 mellé). Másrészt a 2007-
2013-as programozási időszak LEADER harmadik körének megnyitására készülve a leendő 
pályázati lebonyolítás jogszabályi módosításainak meg kell felelnünk. 
Akciócsoportunk megnövekedett területének jellemzőit áttekintve megállapítottuk, hogy az 
alapelvek, a helyzetelemzés, a jövőkép lényegi elemei nem változtak a legutóbbi HVS 
felülvizsgálat óta, így a HVS jelen felülvizsgálata során leginkább a formai struktúra 
megváltoztatására, az egyszerűsítésre, a hétköznapi használhatóság kialakítására, 
intézkedéseink tömörebb megfogalmazására törekedtünk. 
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II.5. SWOT elemzés 
 

 
 
 
 
 

Erősség Gyengeség 
• Kedvező földrajzi fekvés, természeti 

értékek, repülőtér közelsége 

• Fejlett közlekedési struktúra  

• Szakemberek, tapasztalat 

• Humán erőforrás 

• Szabad beruházási területfejlesztés 

• Nemzetiségi kapcsolatok 

• Kulturális hagyományok, művészeti, 
népi hagyományok őrzése 

• Újfajta együttgondolkodás, 
projektgenerálás 

• Térségen belül magas a pályázók 
aktivitása 

 

• Együttműködési készségek hiánya 

• Információáramlás hiányosságai 

• Szervezetek közötti bizalmatlanság  

• Forráshiány  

• Pályázati menedzsment hiánya 

• Rövid távú haszon-centrikusság 

• Környezetszennyezés  

• A minőségi fiatal munkaerő 
elvándorlása 

• Hosszú távú megalapozott projektek 
hiánya 

• A térségben kevés a munkalehetőség 

• A közlekedési feltételek rosszak 

• A termelési infrastruktúra alacsony 
fejlettségű 

• A helyi termékek piacra jutása 
nehézkes 

• A települések elöregedő tendenciát 
mutatnak 

• A térség turisztikai fogadóképessége 
erősítésre szorul 

• Az ifjúsági szórakozási és közösségi 
színterek hiánya 

• Közterületek, emlékművek felújításra 
szorulnak 
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III. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 
 
A HAJT-A Csapat Egyesület területén vállalkozók, önkormányzatok és civil szervezetek 
együttműködésén alapuló projektek valósulnak meg, fejlődnek tovább a LEADER program 
segítségével. A főváros és a nemzetközi repülőtér közelségére, térségünk természeti 
adottságaira, táji és építészeti értékeire építve kibontakozik az idegenforgalom. 
Hagyományos, helyi mezőgazdasági termékeinket, gasztronómiai érdekességeinket (mézek, 
házi tészták, savanyúságok, mangalica ételek, tájjellegű házi borok) megőrizzük, szélesebb 
körben ismertté tesszük. Közép-Európa legnagyobb összefüggő pincefalujával Monoron, 
Közép-Európa legnagyobb, Pilisen található égererdejével, az Európai Jelentőségű 
Madárélőhelyek Jegyzékében szereplő Tápió-Hajta vidékkel, a farmosi nádastóval, az 
őshonos, magyar állatokkal is rendelkező tápiószentmártoni Kincsem Parkkal mint kiemelt 
turisztikai vonzerőkkel, a LEADER elveknek megfelelően fejlődik a bor-, az öko-, a lovas-, a 
kerékpáros-és a falusi turizmus. Megerősödnek a biogazdálkodással, a fenntartható 
agrárgazdálkodással, a helyi termékek előállításával foglalkozó vállalkozások, megindul 
hálózatosodásuk. A vidéki gazdaság diverzifikálódik. Egyre többen hasznosítanak megújuló 
erőforrást. Növekszik a térség jövedelemtermelő potenciálja. A közösségünkben élők 

Lehetőség Veszély 
• Infrastrukturális fejlesztések 

• Kistérségi összefogás 

• Hulladékszállítás korszerűsödése 

• Környezettudatosság fejlődése 

• Új munkahelyek 

• Falusi és kerékpáros turizmus 

• Ipari park létrehozásának támogatása 

• Turisztikai fejlesztések 

• Pályázati források és pályázati 
orientáció 

• Fiatalok bevonása 

• A térségi turizmus fejlesztése 

• Vállalkozások erősítése, bővítése 

• A helyi termékek piacra jutásának 
elősegítése 

• Szektorok közötti együttműködés 
elősegítése 

• A közép-magyarországi régió 
pályázati lehetőségeinek szűkülése 

• Szigorú követelmények 

• Az EU elvárásai a minőségbiztosítás 
terén 

• Gazdasági – pénzügyi recesszió 
elhúzódása 

• A tőke főként a fővárosban, illetve 
más régiókban koncentrálódik 

• A jogi környezet változásai miatti 
bizonytalanság 

• Közműfejlesztések elmaradása 
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életminőségének javítása, a települések fejlesztésével, új munkahelyek teremtésével valósul 
meg. Nő az itt élők biztonságérzete, a fiatal családok szívesen maradnak itt helyben vagy 
költöznek ide. Az épített örökség megőrzését, a falufejlesztést, a természet- és tájmegőrzést a 
civilszervezetekkel közösen valósítják meg az önkormányzatok, akik vállalkozólag lépnek fel 
a sport és szabadidő infrastrukturális fejlesztésében, nehezen megtérülő szolgáltatásokban. 
Fejlődik a helyi írott és elektronikus sajtó. A helyi identitás megőrzését jól szolgálják azok a 
rendszeres térségi rendezvények, programok, amelyek ápolják és bemutatják kulturális 
hagyományainkat és természeti értékeinket. Hazai és nemzetközi együttműködésekkel 
fejlődnek kulturális, turisztikai és gazdasági kapcsolataink. 
 
 
III.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kapcsolódása a térség 
szükségleteihez 
 
HAJT-A Csapat Akciócsoportunk HVS célkitűzéseinek meghatározását megelőző első 
lépésünk az objektív helyzetelemzés, a helyi erőforrások számbavétele volt. Ezt követően 
térségünk aktív vállalkozói, civil és önkormányzati szereplőinek segítségével a helyi 
igényeknek és szükségleteknek megfelelően határoztuk meg a szükséges fejlesztési irányokat. 
 
A HAJT-A Csapat Egyesület mint akciócsoport felelőssége, hogy az illetékességi területén 
található civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok közérdekű adatait összegyűjti, 
frissíti, tárolja, azokból adatbázist hoz létre, amelynek felhasználásával szervező-, 
kapcsolatépítő-, helyi partnerséget erősítő munkát végez, és növeli helyi társadalmi 
szerepvállalását a HVS-ben megfogalmazott célok elérése érdekében. 

 
III.2. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia fő célkitűzései 
 

1. célkitűzés: A HAJT-A Csapat Akciócsoport helyi gazdaságának, 
versenyképességének növelése vállalkozások támogatásával 
 

2. célkitűzés: Fenntartható turizmusfejlesztés a HAJT-A Csapat Akciócsoport 
területén 
 

3. célkitűzés: A HAJT-A Csapat Akciócsoport helyi társadalmi szerepvállalásának 
erősítése 
 

4. célkitűzés: A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén lévő települések 
biztonságának növelése 
 

5. célkitűzés: A HAJT-A Csapat Akciócsoport településeinek nemzeti és nemzetiségi 
identitástudatának fejlesztése, civil közösségek támogatása, hagyományőrzés 
 

6. célkitűzés: A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén élő lakosság 
életminőségének javítása, a térségi egészségmegőrzés elősegítése 
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III.3. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia intézkedései 
 
Célkitűzés: A HAJT-A Csapat Akciócsoport helyi gazdaságának, versenyképességének 
növelése vállalkozások támogatásával 
 
Intézkedések: 
 

1. sz. intézkedés: Helyi vállalkozások fejlesztése 
3. sz. intézkedés: Zöldhulladék kezelő feldolgozó eszközök beszerzése 

 
 
Célkitűzés: Fenntartható turizmusfejlesztés a HAJT-A Csapat Akciócsoport területén 
 
Intézkedések: 
 

2. sz. intézkedés: Turisztikai fejlesztések támogatása 
 
 
Célkitűzés: A HAJT-A Csapat Akciócsoport helyi társadalmi szerepvállalásának 
erősítése 
 
Intézkedések: 
 

9. sz. intézkedés: Helyi civil szolgáltató központ létrehozása 
 
 
Célkitűzés: A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén lévő települések biztonságának 
növelése 
 
Intézkedések: 
 

4. sz. intézkedés: Településvédelmi kamerarendszer kiépítésének, bővítésének 
támogatása 

 
 
Célkitűzés: A HAJT-A Csapat Akciócsoport településeinek nemzeti és nemzetiségi 
identitástudatának fejlesztése, civil közösségek támogatása, hagyományőrzés 
 
Intézkedések: 
 

5. sz. intézkedés: A HAJT-A Csapat Akciócsoport civilszervezeteinek támogatása, 
kulturális értékeink fenntartása, hagyományőrzés 
6. sz. intézkedés: A HAJT-A Csapat Akciócsoport kulturális és egészségmegőrző 
rendezvényeinek támogatása 
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7. sz. intézkedés: Tápió-EXPO 
 
Célkitűzés: A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén élő lakosság életminőségének 
javítása, a térségi egészségmegőrzés elősegítése 
 
Intézkedések: 
 

8. sz. intézkedés: Sportlétesítmények felújítása, korszerűsítése, kialakítása 
 
 
III.4. A HVS-ben megjelenő környezeti, gazdasági és társadalmi 
szempontok 
 
Az országos és megyei fejlesztési és területfejlesztési koncepciókhoz kapcsolódóan HVS-ünk 
megfogalmaz fejlesztési irányainkat meghatározó környezeti, gazdasági és társadalmi 
szempontokat. 
 
 
III.4.1. A HVS-ben megjelenő környezeti szempontok 
 
Természetmegőrző vidékfejlesztés: Támogatjuk a természeti értékek, a biológiai sokféleség, a 
genetikai állomány és a természetes térszerkezet megőrzését; 

Ökologikus vidékfejlesztés: A gazdálkodási tevékenységek, valamint a föld- és tájhasználat 
során az erőforrás-igény és környezethasználat figyelembe veszi a környezet korlátozott 
eltartóképességét és a helyi természeti adottságokat; 

Szennyezés megelőzés, minimalizálás: Törekszünk a szennyezések és a hulladékok 
kibocsátásának megelőzésére, illetve ahol ez nem lehetséges, e kibocsátások minimalizálására 
(a helyi környezetet csak az eltartó-képességéig terheli); 

Tovagyűrűző negatív hatások minimalizálása: Mérsékelnünk kell a mezőgazdaság okozta 
kedvezőtlen környezeti hatásokat; különösen nem erősíthetjük az elsivatagosodást, az 
éghajlatváltozást, a szélsőséges vízjárást, a talajpusztulás kedvezőtlen környezeti hatásait, 
továbbá nem vezethetjük a különböző környezeti rendszerek közötti szennyezés-
átterhelésekhez; 

Dematerializáció: A felhasznált ipari nyersanyagok (pl. műtrágya, növényvédő szer, 
agrotechnika) és energiahordozók mennyiségét, a szállítási és raktározási igényeket 
minimalizálnunk kell; 

Újrahasznosítás: Intézkedéseinknek elő kell segíteniük a szennyvizek, a hígtrágyák és a 
hulladékok, mezőgazdasági melléktermékek újrahasznosítását; 

Takarékosság a kimerülő készletekkel: A meg nem újuló természeti erőforrások és lételemek 
igénybevételét minimálisra kell szorítsuk; 

Értékvédő gazdálkodás a megújuló erőforrásokkal: A feltételesen megújuló természeti 
erőforrások és környezeti elemek készleteit, állapotát és önszabályozó képességét fenn kell 
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tartsuk és ezeket csak megújuló képességük mértéke és üteme figyelembevételével vehetjük 
igénybe; 

Ágazati integráció: Segítjük a fenntartható közlekedéspolitika, fenntartható energiapolitika, az 
ökológiai szemléletű tájgazdálkodás érvényre juttatását. 
 
 
III.4.2. A HVS-ben megjelenő gazdasági szempontok 
 
Prosperáló vidéki gazdaság: Elősegítjük a magas hozzáadott értéket előállító gazdálkodást, a 
mezőgazdasági ágazat tőkehiányának mérséklését, a gazdálkodás stabilitását és 
kiszámíthatóságát; 

Integrált termékpolitika: Elősegítjük az integrált termékpolitika érvényesülését azáltal, hogy a 
termelői és fogyasztói mintázatok átalakításának iránya az anyag és energia intenzív termékek 
és szolgáltatások körétől, az anyag és energia szegény, inkább tudás és kultúra alapú termelés 
és fogyasztás irányába mutasson; 
Decentralizált vidékfejlesztés: Törekszünk arra, hogy a folyamatok ne vezessenek a 
mezőgazdasági vállalkozások indokolatlan koncentrációjához, és segítsék a vállalkozások 
sokszínűségét, verseny-egyenlőségét; 

„Termelj helyben, fogyassz helyben”: Elősegítjük a helyi piacra jutást, a közösségi önellátást, 
támogatjuk a helyi élelmiszer-termelést és forgalmazást; 

„Dolgozz helyben”: Elősegítjük a helyben foglalkoztatást, a helyi kisvállalkozások fejlődését, 
a családi, kisközösségi gazdálkodási formák elterjesztését, támogatjuk a falusi életmód, a 
hagyományokon alapuló megélhetési formák térnyerését; 

Minőségi termékek, innováció: Elősegítjük a mezőgazdaságban az innovációt, az innovatív 
gazdálkodási technikák elterjesztését és a minőségi agrártermelést; 

Diverzifikált vidéki termék kínálat: Elősegítjük a sajátos értékesítésű, egyedi minőségű 
termékek (pl. hungarikum) előállítását; 

Térségen belüli termelési együttműködések: Erősítjük a térségen, településen belüli termék 
feldolgozási láncolat kialakítását, a termelők, gyártók egymásközti kereskedelmi 
kapcsolatainak javítását. 
 
 
III.4.3. A HVS-ben megjelenő társadalmi szempontok, kritériumok 
 
Helyi ökoszociális érdekeltség és társadalmi felelősség vállalás:  Elősegítjük, hogy az 
erőforrások használata felelősségtudatos körülmények között történjen, és a helyi közösségek 
érdekeit szolgálja; 

Társadalmi méltányosság: Hozzájárulunk a vidéken élők megélhetésének javításához, a 
szegénység leküzdéséhez, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához; 
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Tudásalapú vidékfejlesztés: Elősegítjük a mezőgazdaságban dolgozók képzését, hozzáférését 
az információhoz és a tudáshoz, segítjük a gazdálkodást támogató helyi szellemi kapacitások, 
szolgáltatások kiépítését; 

Társadalmi kohézió: Segítjük, hogy a vidéki közösségek kitalálják saját jövőképüket, 
identitásukat, továbbá támogatjuk a térségek, települések társadalmi probléma importjának 
kikerülését (pl. városról kiköltözők vidéki szegregációja); 

Szolidaritás, területi kohézió: Elősegítjük az élelmiszertermelő és fogyasztó egymásra 
utaltságának felismerését, valamint a gazdaközösségek és a helyi társadalom kapcsolatának 
javítását; 

Nemzedékek közötti igazságosság és társadalmi esély egyenlőség: Az erőforrások értékvédő, 
takarékos, hosszú távú szempontokat szem előtt tartó gazdálkodását kell megvalósítanunk, oly 
módon, hogy a nők, gyermekek, idősek, fogyatékkal élők esélyegyenlősége is biztosított 
legyen;  

Társadalmi részvétel: Segítjük a gazdatársadalom és az érintett helyi közösségek, civil és 
szakmai szervezetek részvételét a vidékfejlesztési döntésekben, támogatjuk a vidéki civil 
társadalom önszerveződését és fejlődését. 
 
 
III.5. Forrásallokáció 
 

A 2013. évi LEADER forrásallokáció: 

 

Gazdaságfejlesztés: 200 000 000 Ft 

Érintett intézkedések: 1. sz., 2. sz.,3. sz. 

 

Szolgáltatásfejlesztés: 199 345 739 Ft 

Érintett intézkedések: 2. sz., 4. sz., 5. sz., 6. sz., 7. sz., 8. sz., 9. sz. 

 

1. sz. intézkedés: Helyi vállalkozások fejlesztése 

2. sz. intézkedés: Turisztikai fejlesztések támogatása 

3. sz. intézkedés: Zöldhulladék kezelő feldolgozó eszközök beszerzése 

4. sz. intézkedés: Településvédelmi kamerarendszer kiépítésének, bővítésének 
támogatása 

5. sz. intézkedés: A HAJT-A Csapat Akciócsoport civilszervezeteinek támogatása, 
kulturális értékeink fenntartása, hagyományőrzés 

6. sz. intézkedés: A HAJT-A Csapat Akciócsoport kulturális és egészségmegőrző 
rendezvényeinek támogatása 

7. sz. intézkedés: Tápió-EXPO 
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8. sz. intézkedés: Sportlétesítmények felújítása, korszerűsítése, kialakítása 

9. sz. intézkedés: Helyi civil szolgáltató központ létrehozása 
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IV. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiával kapcsolatos intézkedések 

 
IV.1. Nyilvánossági intézkedések, projektötlet gyűjtés 
 
A Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 
LEADER eljárásrendjének megfelelően a helyi akciócsoportok munkaszervezeteit érintő 
kötelező képzés (2013. március 20.) után a HVS felülvizsgálat azonnal megkezdődött. Ezt a 
folyamatot helyi akciócsoportunk munkaszervezete koordinálta. A HAJT-A Csapat Egyesület 
honlapján (hajtacsapat.hu) meghirdetésre került a HVS felülvizsgálatával kapcsolatos összes 
információ, dokumentum. Elektronikus úton is megszólítottuk térségünk aktív vállalkozó, 
civil és önkormányzati szereplőit. Konzultációs lehetőséget biztosítottunk érdeklődőink 
számára. Sokan keresték fel személyesen munkaszervezeti irodánkat, telefonon rendszeresen 
egyeztettünk ügyfeleinkkel. Örvendetes, hogy 95 darab projektötlet érkezett hozzánk. 
Egyesületünk közgyűlése (2013. március 27.) megválasztotta Tervezést Koordináló 
Csoportját. Munkaszervezetünk segítségével 2013. április 10-re elkészült új HVS-ünk 
tervezete, amelyet aznap a HAJT-A Csapat Egyesület közgyűlése elfogadott. 
 
 
IV.2. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása 
 
A HAJT-A Csapat Egyesület megalakulása óta mint LEADER helyi akciócsoport aktív 
szerepet játszik térsége Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának megvalósításában. Az 
egyesületben a vállalkozói, a civil és az önkormányzati szféra közel azonos arányban 
képviselteti magát. 
A LEADER-szerű működés és a HVS-ben foglalt fejlesztési irányok megvalósítása érdekében 
a HAJT-A Csapat Egyesület napi kapcsolatban áll a Darányi Ignác Terv Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságával, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatallal. Egyesületünk elősegíti az ÚMVP III-as és IV-es tengelyéhez kapcsolódó források 
lehívását, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által akkreditált munkaszervezete 
pedig folyamatosan részt vesz az aktuális pályázatok előkészítésében, feldolgozásában, 
értékelésében. Munkaszervezetünk munkatársai rendszeresen részt vesznek különböző 
képzéseken, konferenciákon. 
A magán-, a civil-, a köz-, és a vállalkozói szféra valamennyi szereplőjét arra ösztönözzük, 
hogy projektötleteiket juttassák el hozzánk, hogy Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánkba 
beépíthessük azokat. Biztatjuk őket, hogy valósítsák meg térségünk fejlődését elősegítő 
elképzeléseiket. Segítjük projektjeik előkészítését, támogatási és kifizetési kérelmeik 
összeállítását. Igyekszünk elérni, hogy kapcsolatrendszerük kibővüljön. Társadalmi 
szerepvállalásunk, illetve térségünk eredményességének növelése érdekében helyi civil 
szolgáltató központot hozunk létre. 
Rendkívül sikeres pályáztatási eredményünket információszolgáltatásunknak is köszönhetjük. 
Egyesületünk honlapját fenntartjuk, folyamatosan frissítjük, így működésünket és annak 
költségeit is bárki áttekinthetően nyomon követheti. Munkaszervezeti irodánk e-mail címmel 
telefon- és faxvonallal is rendelkezik. Térségi szereplőinkről adatbázist készítünk, amelyet 
rendszeresen aktualizálunk, kibővítünk, így információinkat gyorsan célba tudjuk juttatni. 
Településeink önkormányzati honlapjain, kiadványaiban, újságaiban havonta jelentetjük meg 
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az ÚMVP III-as és IV-es tengelyéhez (LEADER) kapcsolódó, aktualitásokat tartalmazó 
cikkeinket. Rendszeresen tartunk tájékoztató fórumokat a személyes kapcsolattartás és az 
információk közvetlen átadása érdekében. 
A környező akciócsoportokkal rendszeres eszmecserét folytatunk. Koordináló munkát látunk 
el egy határon túli együttműködési projektben. 
Tevékenységi formáinkat a jövőben is folytatni kívánjuk. Eddigi működésünk kiterjesztette és 
megerősítette kapcsolatrendszerünket, amely szilárd alapot biztosít ahhoz, hogy az 
elkövetkező időszakban Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk kívánt céljaihoz mind közelebb 
kerüljünk. 
 
 

V. HVS mellékletek 
 

3. A HVS LEADER terv mellékletei 
 
1.1 A HVS felülvizsgálat során végzett tevékenységek 
 

1. 2013. 03. 21. HVS felülvizsgálati képzésen való részvétel Mezőkeresztesen, 
résztvevők száma: 2 fő (a HAJT-A Csapat Egyesület részéről) 

2. 2013. 03. 22. A HVS felülvizsgálatához és a LEADER Intézkedési Tervhez 
Projektötlet adatlap kiküldése elektronikus úton, valamint közzététel a honlapon, 
résztvevők száma:114 fő 

3. 2013. 03. 25. A HVS felülvizsgálatához és a LEADER Intézkedési Tervhez 
Projektötlet adatlapok megküldése a munkaszervezet irodájába, résztvevők száma: 35 
fő 

4. 2013. 03. 25. Tájékoztató Fórum tartása Újszilváson a HVS felülvizsgálatáról és a 
LEADER Intézkedési Tervről, résztvevők száma: 4 fő 

5. 2013. 03. 27. Rendkívüli közgyűlés tartása Tápiószentmártonban, tájékoztatás a HVS 
felülvizsgálatáról és a LEADER Intézkedési Terv elkészítéséről, TKCS tagok, HBB 
tagok megválasztása, résztvevők száma: 30 fő 

6. 2013. 03. 27. Tervezést Koordináló Csoport ülése Tápiószentmártonban a HVS 
felülvizsgálatáról és a LEADER Intézkedési Terv elkészítésének menetéről, 
résztvevők száma: 15 fő 

7. 2013. 04. 04. Tervezést Koordináló Csoport Tagoknak elektronikus úton kiküldött 
HVS és a LEADER Intézkedési Terv, résztvevők száma: 23 fő 

8. 2013. 04. 08. Tervezést Koordináló Csoport Tagjai által vélemények, javaslatok 
megküldése a munkaszervezetnek, résztvevők száma: 23 fő 

9. 2013. 04. 08. A munkaszervezet összedolgozta a beérkezett javaslatokat a kiküldött 
HVS és LEADER Intézkedési Tervvel, és szavazásra visszaküldte a Tervezést 
Koordináló Tagoknak, résztvevők száma: 23 fő 
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10. 2013. 04. 09. A Tervezést Koordináló Tagok szavaztak elektronikus úton a HVS és a 
LEADER Intézkedési Tervről, mely alapján a közgyűlés elé terjesztik, résztvevők 
száma: 23 fő 

11. 2013. 04.10. Rendkívüli közgyűlés tartása Sülysápon, elfogadásra került a HVS és a 
LEADER Intézkedési Terv, résztvevők száma: 53 fő 

 
 
 
 
 
1.2 Térkép 
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1.3 Táblázatok 
 

A HAJT-A Csapat Akciócsoport területének lakónépessége 

 
Lakónépesség 
2012. január 1. 

fő 

Bénye 1221 
Farmos 3621 
Gomba 2972 
Káva 614 
Kóka  4431 
Mende 4204 
Monor (külterület) 655 
Monorierdő 3632 
Nagykáta 
(külterület) 

699 

Nyáregyháza 3854 
Pánd  2069 
Péteri 2201 
Pilis (külterület) 1131 
Sülysáp 8292 
Szentlőrinckáta 1881 
Szentmártonkáta 4948 
Tápióbicske 3449 
Tápiógyörgye 3487 
Tápióság 2615 
Tápiószecső 6353 
Tápiószele 6122 
Tápiószentmárton 5334 
Tápiószőlős 2914 
Tóalmás 3371 
Újszilvás 2759 
Úri 2685 
Átlag 3289 
Összesen 85514 
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Nyilvántartott álláskeresők aránya a HAJT-A Csapat Akciócsoport területén 

 
Nyilvántartott 

álláskeresők aránya a 
munkavállalási korú 

népességből  
2011. dec. 20. 

% 

Bénye 5,1 
Farmos 7,9 
Gomba 6,8 
Káva 7,6 
Kóka  5,7 
Mende 6 
Monor 6,4 
Monorierdő 6 
Nagykáta 6,5 
Nyáregyháza 6,4 
Pánd  8,6 
Péteri 6,1 
Pilis 7,3 
Sülysáp 5,5 
Szentlőrinckáta 4,8 
Szentmártonkáta 8,5 
Tápióbicske 9,7 
Tápiógyörgye 8,4 
Tápióság 5,2 
Tápiószecső 5,5 
Tápiószele 10,6 
Tápiószentmárton 9,3 
Tápiószőlős 7,4 
Tóalmás 9,6 
Újszilvás 8,8 
Úri 6,8 

Átlag 7,2 
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1.4 A térségre vonatkozó egyéb stratégiák listája 
 

• Tápiómenti kistérség területfejlesztési koncepciója – 1999 
• Monor és térsége idegenforgalom-fejlesztési koncepciója – 1999 
• A Tápió-vidék Turizmusfejlesztési koncepciója – 2003 
• A Nagykátai kistérség gazdaságfejlesztési koncepciója és programja – 2005 
• Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – HAJT-A Csapat – 2009 
• Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Strázsa-Felső Tápió VNP Kft. – 2009 
• Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Strázsa-Felső Tápió Nonprofit Kft. – 2011 
• A Monori kistérség közép- és hosszú távú sportkoncepciója – 2011 
• Pest megye területfejlesztési koncepciója – 2012 

 
 
1.5 Fenntarthatósági alapelvek 
 
HVS-ünkben megjelenő környezeti szempontok 
 

Természetmegőrző vidékfejlesztés: Támogatjuk a természeti értékek, a biológiai sokféleség, a 
genetikai állomány és a természetes térszerkezet megőrzését; 

Ökologikus vidékfejlesztés: A gazdálkodási tevékenységek, valamint a föld- és tájhasználat 
során az erőforrás-igény és környezethasználat figyelembe veszi a környezet korlátozott 
eltartóképességét és a helyi természeti adottságokat; 

Szennyezés megelőzés, minimalizálás: Törekszünk a szennyezések és a hulladékok 
kibocsátásának megelőzésére, illetve ahol ez nem lehetséges, e kibocsátások minimalizálására 
(a helyi környezetet csak az eltartó-képességéig terheli); 

Tovagyűrűző negatív hatások minimalizálása: Mérsékelnünk kell a mezőgazdaság okozta 
kedvezőtlen környezeti hatásokat; különösen nem erősíthetjük az elsivatagosodást, az 
éghajlatváltozást, a szélsőséges vízjárást, a talajpusztulás kedvezőtlen környezeti hatásait, 
továbbá nem vezethetjük a különböző környezeti rendszerek közötti szennyezés-
átterhelésekhez; 

Dematerializáció: A felhasznált ipari nyersanyagok (pl. műtrágya, növényvédő szer, 
agrotechnika) és energiahordozók mennyiségét, a szállítási és raktározási igényeket 
minimalizálnunk kell; 

Újrahasznosítás: Intézkedéseinknek elő kell segíteniük a szennyvizek, a hígtrágyák és a 
hulladékok, mezőgazdasági melléktermékek újrahasznosítását; 

Takarékosság a kimerülő készletekkel: A meg nem újuló természeti erőforrások és lételemek 
igénybevételét minimálisra kell szorítsuk; 

Értékvédő gazdálkodás a megújuló erőforrásokkal: A feltételesen megújuló természeti 
erőforrások és környezeti elemek készleteit, állapotát és önszabályozó képességét fenn kell 
tartsuk és ezeket csak megújuló képességük mértéke és üteme figyelembevételével vehetjük 
igénybe; 
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Ágazati integráció: Segítjük a fenntartható közlekedéspolitika, fenntartható energiapolitika, az 
ökológiai szemléletű tájgazdálkodás érvényre juttatását. 
 
 
HVS-ünkben megjelenő gazdasági szempontok 
 

Prosperáló vidéki gazdaság: Elősegítjük a magas hozzáadott értéket előállító gazdálkodást, a 
mezőgazdasági ágazat tőkehiányának mérséklését, a gazdálkodás stabilitását és 
kiszámíthatóságát; 

Integrált termékpolitika: Elősegítjük az integrált termékpolitika érvényesülését azáltal, hogy a 
termelői és fogyasztói mintázatok átalakításának iránya az anyag és energia intenzív termékek 
és szolgáltatások körétől, az anyag és energia szegény, inkább tudás és kultúra alapú termelés 
és fogyasztás irányába mutasson; 

Decentralizált vidékfejlesztés: Törekszünk arra, hogy a folyamatok ne vezessenek a 
mezőgazdasági vállalkozások indokolatlan koncentrációjához, és segítsék a vállalkozások 
sokszínűségét, verseny-egyenlőségét; 

„Termelj helyben, fogyassz helyben”: Elősegítjük a helyi piacra jutást, a közösségi önellátást, 
támogatjuk a helyi élelmiszer-termelést és forgalmazást; 

„Dolgozz helyben”: Elősegítjük a helyben foglalkoztatást, a helyi kisvállalkozások fejlődését, 
a családi, kisközösségi gazdálkodási formák elterjesztését, támogatjuk a falusi életmód, a 
hagyományokon alapuló megélhetési formák térnyerését; 

Minőségi termékek, innováció: Elősegítjük a mezőgazdaságban az innovációt, az innovatív 
gazdálkodási technikák elterjesztését és a minőségi agrártermelést; 

Diverzifikált vidéki termék kínálat: Elősegítjük a sajátos értékesítésű, egyedi minőségű 
termékek (pl. hungarikum) előállítását; 

Térségen belüli termelési együttműködések: Erősítjük a térségen, településen belüli termék 
feldolgozási láncolat kialakítását, a termelők, gyártók egymásközti kereskedelmi 
kapcsolatainak javítását. 
 
 
HVS-ünkben megjelenő társadalmi szempontok 
 

Helyi ökoszociális érdekeltség és társadalmi felelősség vállalás:  Elősegítjük, hogy az 
erőforrások használata felelősségtudatos körülmények között történjen, és a helyi közösségek 
érdekeit szolgálja; 

Társadalmi méltányosság: Hozzájárulunk a vidéken élők megélhetésének javításához, a 
szegénység leküzdéséhez, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához; 

Tudásalapú vidékfejlesztés: Elősegítjük a mezőgazdaságban dolgozók képzését, hozzáférését 
az információhoz és a tudáshoz, segítjük a gazdálkodást támogató helyi szellemi kapacitások, 
szolgáltatások kiépítését; 
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Társadalmi kohézió: Segítjük, hogy a vidéki közösségek kitalálják saját jövőképüket, 
identitásukat, továbbá támogatjuk a térségek, települések társadalmi probléma importjának 
kikerülését (pl. városról kiköltözők vidéki szegregációja); 

Szolidaritás, területi kohézió: Elősegítjük az élelmiszertermelő és fogyasztó egymásra 
utaltságának felismerését, valamint a gazdaközösségek és a helyi társadalom kapcsolatának 
javítását; 

Nemzedékek közötti igazságosság és társadalmi esély egyenlőség: Az erőforrások értékvédő, 
takarékos, hosszú távú szempontokat szem előtt tartó gazdálkodását kell megvalósítanunk, oly 
módon, hogy a nők, gyermekek, idősek, fogyatékkal élők esélyegyenlősége is biztosított 
legyen;  

Társadalmi részvétel: Segítjük a gazdatársadalom és az érintett helyi közösségek, civil és 
szakmai szervezetek részvételét a vidékfejlesztési döntésekben, támogatjuk a vidéki civil 
társadalom önszerveződését és fejlődését. 
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4. A HVS LEADER Terv megvalósítására vonatkozó fejezete, a LEADER 

Intézkedési Terv 
 
2.1 LEADER Intézkedési Terv 
 

LEADER Intézkedési Terv 

Intézkedések a 

 HAJT-A CSAPAT LEADER Helyi Akciócsoport 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 

 

1. Számú intézkedés 

1.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi vállalkozások fejlesztése 

 
1.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: A HAJT-A Csapat Akciócsoport helyi 

gazdaságának, versenyképességének növelése 
vállalkozások támogatásával. 

 

1.3.HVS intézkedés leírása:  Támogatást igényelhetnek a HAJT-A Csapat 
területén induló/működő helyi vállalkozások, akik 
székhellyel vagy telephellyel helyben 
rendelkeznek, a HACS illetékességi területén 
nyújtanak szolgáltatásokat. 

Helyben terméket előállító, forgalmazó, helyben 
szolgáltatást végző vállalkozások 
üzlethelyiségeinek építésére, felújítására, 
bővítésére, korszerűsítésére, kapcsolódó eszközök 
beszerzésére, az üzlethelyiségek előtt 
elhelyezkedő parkolók felújítására, kialakítására, 
ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-
fejlesztésre, marketing kiadásra igényelhető 
támogatás. Támogatás intenzitása LHH 
településen 65%, nem LHH településen 60%. Az 
intézkedéshez allokált forrás 150.000.000 Ft 
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1.4. Támogatási kritériumok:  

- Építési beruházás csak abban az esetben támogatható, ha a pályázó az építési 

beruházás mellé társít eszközbeszerzést vagy megújuló-energia alkalmazását. 

- Eszközbeszerzés csak abban az esetben támogatható, amennyiben a pályázó az 

eszközbeszerzés mellé marketing költséget is társít. A marketing költség 

mértékének minimum a teljes projektméret 5%/-át kell elérnie. A marketing 

tevékenység keretén belül a vállalkozás arculatához és profiljához illeszkedő 

marketing költségek számolható el.  

- A fejlesztés megvalósítása során HACS területén székhellyel, vagy telephellyel 

rendelkező vállalkozót bíz meg. Amennyiben ez nem lehetséges, rövid indoklás 

nyilatkozatban 

- A támogatással megvalósult fejlesztés során marketing elemek megjelenése a 

HAJT-A Csapat Egyesület holnapján, szórólap, hirdetés, bemutató megjelenés a 

helyi médiában a Darányi Ignác Terv és a HAJT-A Csapat Egyesület arculati 

elemeinek felhasználásával, a megjelenés másolatának megküldése a HAJT-A 

Csapat Egyesület részére 

- Nem igényelhet támogatást az a pályázó, aki a Közép-Magyarországi Regionális 

Operatív program keretében támogatást kapott a 2007-2013 időszakban. 

- A támogatás igénybevételére jogosult az az ügyfél, akinek 2012. évben a 
mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele a teljes árbevételének 50%-át 
nem haladta meg. 

- Nem vehető igénybe támogatás olyan fejlesztéshez, amely az Európai Unióról 

szóló Szerződés I. mellékletében szereplő termékek (Annex I. termékek) 

178/2002/EK rendelet 3. cikk 17. bekezdése szerinti elsődleges termelésére, 

elsődleges értékesítésre vagy elsődleges feldolgozására irányul. 

- Kizárólag azok a pályázók támogathatók, akik nyilatkozatban vállalják, hogy a 

létrejövő helyi Civil Szolgáltató Központ által 2014-ben szervezendő hálózatos 

együttműködésben részt vesznek, kialakítandó helyi civil vagy vállalkozói 

adatbázisába regisztrálja magát. 

- Kizárólag azok a pályázók támogathatók, akik nyilatkozatban vállalják, hogy a 
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HAJT-A Csapat Egyesülettel együttműködve részt vesznek a 2014-2020 

programozási időszak kistérségi fejlesztési dokumentumainak elkészítésében, 

azokhoz kapcsolódó fórumokon, tanácskozásokon részt vesznek, kérdőíves 

megkeresések során adatot, információt szolgáltatnak tevékenységükről, fejlesztési 

igényükről. 

 

1.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

X Vállalkozásfejlesztés 

Közösségi célú fejlesztés 

 

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  1.500.000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 15.000.000 Ft 

 

1.7. Ügyfélkör:  

Mikro, kis és középvállalkozás 

Őstermelő 

Önálló tevékenységet folytató magánszemély 

Egyéni vállalkozó 

 

1.8.Támogatható települések köre: 

Bénye, Farmos, Gomba, Káva, Kóka, Mende, Monor külterület, Monorierdő, Nagykáta külterülete, 
Nyáregyháza,Pánd, Péteri, Pilis külterület, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Sülysáp, Tápióbicske, 
Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső,Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás, Újszilvás 
és Úri. 

 

 

1.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  
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Aktuális NAV által kiállított cégkivonat (ügyfél által hitelesített másolata) 

Működő vállalkozás részéről tárgy évet megelőző 2012. évi adóbevallás   

Őstermelő részéről őstermelői igazolvány másolata 

Építési beruházás esetén:  

- az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével 
ellátott – építési – műszaki dokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően 
tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, 
azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot 
bemutató felmérési rajzokat (alaprajzok, homlokzatok, metszetek), mely megfelel a 
23/2007 (IV.17. FVM rendeletnek 

- 30 napnál nem régebbi nem hiteles tulajdoni lap másolat 
Nyilatkozat benyújtása arról, hogy a fejlesztés megvalósítása során miért nem a HACS területén 
székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozót bíz meg a pályázó. 

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelő két árajánlat 

Eszközbeszerzés esetén műszaki leírás, amennyiben az árajánlat nem tartalmazza 
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2. számú intézkedés 

 
2.1. HVS intézkedés megnevezése: Turisztikai fejlesztések támogatása 

 

2.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése:  

Fenntartható turizmusfejlesztés a HAJT-A Csapat 
Akciócsoport területén 

 

2.3.  HVS intézkedés leírása: Helyi adottságokon alapuló értékmegőrző 
turizmusfejlesztés, turisztikai programcsomagok 
és szolgáltatások fejlesztése, kialakítása, bővítése. 
Maximum 29 férőhelyes tábor vagy legfeljebb 
három napraforgós falusi magánszálláshely 
kialakítására, felújítására, bővítésére kis értékű 
tárgyi eszközök beszerzésére, az ingatlanhoz 
kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztésére, 
a tradicionális eszközök beszerzésére vehető 
igénybe támogatás. Állatok bemutatását biztosító 
karámok, ketrecek, tyúkudvar, istállók 
kialakítására. kialakítására, fejlesztésére, 
bővítésére, korszerűsítésére. Hintók, 
lószerszámok, tradicionális eszköz vásárlására, 
készítetésére, turisztikai attrakciók 
népszerűsítésének támogatására. Marketing 
kiadás A fejlesztés csak abban az esetben 
támogatható amennyiben tartalmaz marketing 
kiadási tételeket. Támogatás intenzitása mikro, 
kis és középvállalkozás, őstermelő, 
magánszemély, egyéni vállalkozó ügyfél esetén 
LHH településen 65%, nem LHH településen 
60%. Az intézkedés intenzitása önkormányzat, 
non-profit szervezet ügyfél esetén 100%.  Az 
intézkedéshez allokált forrás 53.000.000 Ft.  

 

2.4. Támogatási kritériumok:  

- A fejlesztés megvalósítása során HACS területén székhellyel, vagy telephellyel 

rendelkező vállalkozót bíz meg. Amennyiben ez nem lehetséges, rövid indoklás 
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nyilatkozatban. 

- Eszközbeszerzés csak abban az esetben támogatható, amennyiben a pályázó az 

eszközbeszerzés mellé marketing költséget is társít. A marketing költség 

mértékének minimum a teljes projektméret 5%/-át kell elérnie. A marketing 

tevékenység keretén belül a vállalkozás arculatához és profiljához illeszkedő 

marketing költségek számolható el. 

- A támogatás igénybevételére jogosult az az ügyfél, akinek 2012. évben a 

mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele a teljes árbevételének 50%-át 

nem haladta meg. 

- Építési beruházás csak abban az esetben támogatható, ha a pályázó az építési 

beruházás mellé társít eszközbeszerzést vagy megújuló-energia alkalmazását. 

- A támogatással megvalósult fejlesztés során marketing elemek megjelenése a 

HAJT-A Csapat Egyesület holnapján, szórólap, hirdetés, bemutató megjelenés a 

helyi médiában a Darányi Ignác Terv és a HAJT-A Csapat Egyesület arculati 

elemeinek felhasználásával, a megjelenés másolatának megküldése a HAJT-A 

Csapat Egyesület részére 

- Szálláshely fejlesztés esetén a fejlesztés megfelel a kereskedelmi és a fizető 

vendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi 

magánszálláshelyek minősítéséről szóló rendeletben (239/2009. (X. 20.) Korm. 

rendelet) foglaltaknak, valamint tábor, ifjúsági szálláshely fejlesztése támogatható. 

- A fejlesztést együttműködés keretein belül kell megvalósítani. Az együttműködési 

megállapodás csak abban az esetben fogadható el, amennyiben az együttműködés a 

pályázatban fejleszteni kívánt tevékenységre irányul. Az együttműködés történhet 

önkormányzattal, non-profit szervezettel, mikro, kis és középvállalkozással, 

őstermelővel, egyéni vállalkozóval. Az együttműködési megállapodásnak a 

következő elemeket kell tartalmaznia: pályázó adatai (név, cím, adószám, 

képviseletre jogosult neve), együttműködő fél adatai (név, cím, adószám, 

képviseletre jogosult neve), együttműködés tárgya, pályázó vállalásai, 

együttműködő vállalásai, együttműködés módja, együttműködés időtartama. 

- Kizárólag azok a pályázók támogathatók, akik nyilatkozatban vállalják, hogy a 
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létrejövő helyi Civil Szolgáltató Központ által 2014-ben szervezendő hálózatos 

együttműködésben részt vesznek, kialakítandó helyi civil vagy vállalkozói 

adatbázisába regisztrálja magát. 

 

2.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

X Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

2.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  1.000.000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 7.000.000 Ft 

 

2.7.Ügyfélkör:  

 

Mikro, kis és középvállalkozás 

Őstermelő 

Önálló tevékenységet folytató magánszemély 

Egyéni vállalkozó 

Önkormányzat 

Non-profit szervezet 

 

2.8.Támogatható települések köre:  

Bénye, Farmos, Gomba, Káva, Kóka, Mende, Monor külterület, Monorierdő, Nagykáta külterülete, 
Nyáregyháza,Pánd, Péteri, Pilis külterület, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Sülysáp, Tápióbicske, 
Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső,Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás, Újszilvás 
és Úri. 
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2.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Vállalkozások részéről: 

- Aktuális NAV által kiállított cégkivonat (ügyfél által hitelesített másolata) 

- Működő vállalkozás részéről tárgy évet megelőző 2012. évi adóbevallás   

Őstermelő részéről őstermelői igazolvány másolata 

Non-profit szervezet részéről nyilvántartásba vételt igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat 

Önkormányzat, önkormányzati társulás részéről az érintett önkormányzat képviselő – testületének 
vagy társulási tanácsnak a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának hiteles kivonatát, amely 
tartalmazza a fejlesztés megnevezését és összegét, valamint a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi 
számát. 

Építési beruházás esetén:  

- az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével 
ellátott – építési – műszaki dokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően 
tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, 
azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot 
bemutató felmérési rajzokat (alaprajzok, homlokzatok, metszetek), mely megfelel a 
23/2007 (IV.17. FVM rendeletnek 

30 napnál nem régebbi nem hiteles tulajdoni lap másolat 

Együttműködési megállapodások arról, hogy a fejlesztést együttműködéssel valósítja meg az ügyfél 

Nyilatkozat benyújtása arról, hogy a fejlesztés megvalósítása során miért nem a HACS területén 
székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozót bíz meg a pályázó. 

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelő két árajánlat 

Eszközbeszerzés esetén műszaki leírás, amennyiben az árajánlat nem tartalmazza 
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3. számú intézkedés 

 
3.1. HVS intézkedés megnevezése:  Zöldhulladék kezelő feldolgozó eszközök 

beszerzése 

 

3.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: 

A HAJT-A Csapat Akciócsoport helyi 
gazdaságának, versenyképességének növelése 
vállalkozások támogatásával. 

 

3.3.  HVS intézkedés leírása:   Zöldfelület és zöldhulladék kezelő, feldolgozó 
felületek, telephelyek kialakítására, ehhez 
kapcsolódó eszköz, karbantartó eszközök 
beszerzésre. Zöldhulladékot feldolgozó, 
darálógépek beszerzésére, telekhatáron belüli 
kisléptékű infrastruktúrafejlesztés, 
területrendezés, kerítés, marketing kiadás. 

. Támogatás intenzitása LHH településen 65%, 
nem LHH településen 60%. Az intézkedéshez 
allokált forrás 15000000 Ft 

 

3.4. Támogatási kritériumok: 

- A fejlesztés megvalósítása során HACS területén székhellyel, vagy telephellyel 

rendelkező vállalkozót bíznak meg. Amennyiben ez nem lehetséges, rövid indoklás 

nyilatkozatban 

- Eszközbeszerzés csak abban az esetben támogatható, amennyiben a pályázó az 

eszközbeszerzés mellé marketing költséget is társít. A marketing költség 

mértékének a teljes projektméret minimum 5%/-át, maximum 10%-át érheti el. A 

marketing tevékenység keretén belül a vállalkozás arculatához és profiljához 

illeszkedő marketing költségek számolható el. 

- A támogatás igénybevételére jogosult az az ügyfél, akinek 2012. évben a 

mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele a teljes árbevételének 50%-át 
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nem haladta meg. 

- Építési beruházás csak abban az esetben támogatható, ha a pályázó az építési 

beruházás mellé társít eszközbeszerzést vagy megújuló-energia alkalmazását. 

- A támogatással megvalósult fejlesztés során marketing elemek megjelenése a 

HAJT-A Csapat Egyesület holnapján, szórólap, hirdetés, bemutató megjelenés a 

helyi médiában a Darányi Ignác Terv és a HAJT-A Csapat Egyesület arculati 

elemeinek felhasználásával, a megjelenés másolatának megküldése a HAJT-A 

Csapat Egyesület részére 

- A fejlesztést együttműködés keretein belül kell megvalósítani. Az együttműködési 

megállapodás csak abban az esetben fogadható el, amennyiben az együttműködés a 

pályázatban fejleszteni kívánt tevékenységre irányul. Az együttműködés történhet 

önkormányzattal, non-profit szervezettel, mikro, kis és középvállalkozással, 

őstermelővel, egyéni vállalkozóval. Az együttműködési megállapodásnak a 

következő elemeket kell tartalmaznia: pályázó adatai (név, cím, adószám, 

képviseletre jogosult neve), együttműködő fél adatai (név, cím, adószám, 

képviseletre jogosult neve), együttműködés tárgya, pályázó vállalásai, 

együttműködő vállalásai, együttműködés módja, együttműködés időtartama. 

- Kizárólag azok a pályázók támogathatók, akik nyilatkozatban vállalják, hogy a 

létrejövő helyi Civil Szolgáltató Központ által 2014-ben szervezendő hálózatos 

együttműködésben részt vesznek, kialakítandó helyi civil vagy vállalkozói 

adatbázisába regisztrálja magát. 

 

3.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

X Vállalkozásfejlesztés 

 Közösségi célú fejlesztés 

 

3.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  1.000.000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 3.000.000 Ft 
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3.7.Ügyfélkör:  

Mikro, kis és középvállalkozás 

Magánszemély 

Egyéni vállalkozó 

 

3.8.Támogatható települések köre:  

Bénye, Farmos, Gomba, Káva, Kóka, Mende, Monor külterület, Monorierdő, Nagykáta külterülete, 
Nyáregyháza,Pánd, Péteri, Pilis külterület, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Sülysáp, Tápióbicske, 
Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső,Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás, Újszilvás 
és Úri. 

 

 

3.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Vállalkozások részéről: 

- Aktuális NAV által kiállított cégkivonat (ügyfél által hitelesített másolata) 

- Működő vállalkozás részéről tárgy évet megelőző 2012. évi adóbevallás   

Építési beruházás esetén:  

- az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével 
ellátott – építési – műszaki dokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően 
tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, 
azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot 
bemutató felmérési rajzokat (alaprajzok, homlokzatok, metszetek), mely megfelel a 
23/2007 (IV.17. FVM rendeletnek 

30 napnál nem régebbi nem hiteles tulajdoni lap másolat 

Együttműködési megállapodások arról, hogy a fejlesztést együttműködéssel valósítja meg az ügyfél 

Nyilatkozat benyújtása arról, hogy a fejlesztés megvalósítása során miért nem a HACS területén 
székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozót bíz meg a pályázó 

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelő két árajánlat 

Eszközbeszerzés esetén műszaki leírás, amennyiben az árajánlat nem tartalmazza 
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4. számú intézkedés 

 
4.1. HVS intézkedés megnevezése:  Településvédelmi kamerarendszer kiépítésének, 

bővítésének támogatása 

 

4.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése:  

A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén lévő 
települések biztonságának növelése 

 

4.3.  HVS intézkedés leírása:  A térség közbiztonságának javítása érdekében 
településvédelmi, térfigyelő kamera rendszer 
kiépítésére, eszközök beszerzésére. Támogatás 
intenzitása 100%. Az intézkedéshez allokált 
forrás 24.000.000 Ft 

 

4.4. Támogatási kritériumok:  

- A fejlesztés megvalósítása során HACS területén székhellyel, vagy telephellyel 

rendelkező vállalkozót bíznak meg. Amennyiben ez nem lehetséges, rövid indoklás 

nyilatkozatban 

Non-profit ügyfél esetében az alapszabály tartalmazza az alábbi célok egyikét: 
- vagyonvédelem 

- bűnüldözés 

- közvédelmi járőrszolgálat 

- elemi csapás és katasztrófahelyzet elhárítás, felkészültségi feladatainak ellátása 

- önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás 
 

- Non-profit ügyfél esetében képviselő testületi határozat a projekt megvalósítására 
vonatkozóan, hogy a településen egy fejlesztés valósul meg. 

- A támogatással megvalósult fejlesztés során marketing elemek megjelenése a 
HAJT-A Csapat Egyesület holnapján, szórólap, hirdetés, bemutató megjelenés a 
helyi médiában a Darányi Ignác Terv és a HAJT-A Csapat Egyesület arculati 
elemeinek felhasználásával, a megjelenés másolatának megküldése a HAJT-A 
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Csapat Egyesület részére 

- A fejlesztést együttműködés keretein belül kell megvalósítani. Az együttműködési 
megállapodás csak abban az esetben fogadható el, amennyiben az együttműködés a 
pályázatban fejleszteni kívánt tevékenységre irányul. Az együttműködés történhet 
önkormányzattal, non-profit szervezettel, mikro, kis és középvállalkozással, 
őstermelővel, egyéni vállalkozóval. Az együttműködési megállapodásnak a 
következő elemeket kell tartalmaznia: pályázó adatai (név, cím, adószám, 
képviseletre jogosult neve), együttműködő fél adatai (név, cím, adószám, 
képviseletre jogosult neve), együttműködés tárgya, pályázó vállalásai, 
együttműködő vállalásai, együttműködés módja, együttműködés időtartama. 

- Kizárólag azok a pályázók támogathatók, akik nyilatkozatban vállalják, hogy a 
létrejövő helyi Civil Szolgáltató Központ által 2014-ben szervezendő hálózatos 
együttműködésben részt vesznek, kialakítandó helyi civil vagy vállalkozói 
adatbázisába regisztrálja magát. 

- Rendőrségi hozzájárulás a kamerarendszer kiépítéséhez, annak későbbi 
hasznosításához. A pályázónak, a rendőrség által kiállított hozzájáruló 
nyilatkozatot, legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor szükséges 
csatolnia. 

 

4.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

4.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  500.000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 3.000.000 Ft 

 

4.7.Ügyfélkör:  

Önkormányzat 

Non-profit szervezet 
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4.8.Támogatható települések köre:  

Bénye, Farmos, Gomba, Káva, Kóka, Mende, Monor külterület, Monorierdő, Nagykáta külterülete, 
Nyáregyháza,Pánd, Péteri, Pilis külterület, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Sülysáp, Tápióbicske, 
Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső,Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás, Újszilvás 
és Úri. 

 

 

4.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

 Önkormányzat, önkormányzati társulás részéről az érintett önkormányzat képviselő – testületének 
vagy társulási tanácsnak a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának hiteles kivonatát, amely 
tartalmazza a fejlesztés megnevezését és összegét, valamint a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi 
számát. 

Non-profit szervezet részéről: 

-  nyilvántartásba vételt igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat 

- alapszabály(ügyfél által hitelesített másolat) 

Építési beruházás esetén:  

- az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével 
ellátott – építési – műszaki dokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően 
tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, 
azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot 
bemutató felmérési rajzokat (alaprajzok, homlokzatok, metszetek), mely megfelel a 
23/2007 (IV.17. FVM rendeletnek 

30 napnál nem régebbi nem hiteles tulajdoni lap másolat 

Együttműködési megállapodások arról, hogy a fejlesztést együttműködéssel valósítja meg az ügyfél 

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelő két árajánlat 

Eszközbeszerzés esetén műszaki leírás, amennyiben az árajánlat nem tartalmazza 
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5. számú intézkedés 

 
5.1. HVS intézkedés megnevezése:  A HAJT-A Csapat Akciócsoport 

civilszervezeteinek támogatása, kulturális 
értékeink fenntartása, hagyományőrzés 

 

5.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése:  

A HAJT-A Csapat Akciócsoport településeinek 
nemzeti és nemzetiségi identitástudatának 
fejlesztése, civil közösségek támogatása, 
hagyományőrzés 

 

5.3.  HVS intézkedés leírása:  Támogatás igényelhető: 

- térségi non-profit szerveztek tagjai számára 
díszegyenruha, fellépő ruha beszerzésére 

- irodai, adminisztratív eszközbeszerzésre 

- civilszervezetek által fenntartott épületek 
alternatív energiával, környezetbarát, megújuló 
energiaforrással történő átalakítására, kisléptékű 
infrastruktúra fejlesztésére 

- civilszervezetek népszerűsítésére, kistérségünk 
kulturális és természeti értékeinek bemutatása 
céljából kiadvány, szóróanyag írott és 
elektronikus kiadvány készíttetésére 

- kultúráját és hagyományait idéző, megőrző, 
népdalok, mondókák, mesék, versek, elektronikus 
adathordozón való megjeleníttetése, 
sokszorosítása esetén, stúdió bérlésére, rendezői 
díjakra, zenészek költségeire 

A HAJT-A Csapat Akciócsoport településeinek 
arculatjavítása érdekében a település be és 
kivezető fő útvonalaira fa telepítését támogatjuk. 
A kistérség arculatjavítása érdekében fa vásárlása, 
területrendezési munkák elvégzése, tervezési 
költségek, öntöző rendszer kiépítése 
támogathatóak. Valamint információs és üdvözlő 
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táblák beszerzése kihelyezése. Támogatás 
intenzitása 100%. Az intézkedéshez allokált 
forrás 30.000.000 Ft 

 

5.4. Támogatási kritériumok:  

- A fejlesztés megvalósítása során HACS területén székhellyel, vagy telephellyel 

rendelkező vállalkozót bíznak meg. Amennyiben ez nem lehetséges, rövid indoklás 

nyilatkozatban 

- A támogatással megvalósult fejlesztés során marketing elemek megjelenése a 

HAJT-A Csapat Egyesület holnapján, szórólap, hirdetés, bemutató megjelenés a 

helyi médiában a Darányi Ignác Terv és a HAJT-A Csapat Egyesület arculati 

elemeinek felhasználásával, a megjelenés másolatának megküldése a HAJT-A 

Csapat Egyesület részére 

- A fejlesztést együttműködés keretein belül kell megvalósítani. Az együttműködési 

megállapodás csak abban az esetben fogadható el, amennyiben az együttműködés a 

pályázatban fejleszteni kívánt tevékenységre irányul. Az együttműködés történhet 

önkormányzattal, non-profit szervezettel, mikro, kis és középvállalkozással, 

őstermelővel, egyéni vállalkozóval. Az együttműködési megállapodásnak a 

következő elemeket kell tartalmaznia: pályázó adatai (név, cím, adószám, 

képviseletre jogosult neve), együttműködő fél adatai (név, cím, adószám, 

képviseletre jogosult neve), együttműködés tárgya, pályázó vállalásai, 

együttműködő vállalásai, együttműködés módja, együttműködés időtartama. 

- Kizárólag azok a pályázók támogathatók, akik nyilatkozatban vállalják, hogy a 

létrejövő helyi Civil Szolgáltató Központ által 2014-ben szervezendő hálózatos 

együttműködésben részt vesznek, kialakítandó helyi civil vagy vállalkozói 

adatbázisába regisztrálja magát. 

 

5.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 
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5.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  500.000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 3.000.000 Ft 

 

5.7.Ügyfélkör:  

Önkormányzat 

Non-profit szervezet 

 

5.8.Támogatható települések köre:  

Bénye, Farmos, Gomba, Káva, Kóka, Mende, Monor külterület, Monorierdő, Nagykáta külterülete, 
Nyáregyháza,Pánd, Péteri, Pilis külterület, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Sülysáp, Tápióbicske, 
Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső,Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás, Újszilvás 
és Úri. 

 

5.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

 Önkormányzat, önkormányzati társulás részéről az érintett önkormányzat képviselő – testületének 
vagy társulási tanácsnak a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának hiteles kivonatát, amely 
tartalmazza a fejlesztés megnevezését és összegét, valamint a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi 
számát. 

Non-profit szervezet részéről: 

-  nyilvántartásba vételt igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat, valamint 

alapszabály (ügyfél által hitelesített másolat) 

Építési beruházás esetén:  

- az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével 
ellátott – építési – műszaki dokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően 
tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, 
azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot 
bemutató felmérési rajzokat (alaprajzok, homlokzatok, metszetek), mely megfelel a 
23/2007 (IV.17. FVM rendeletnek 

30 napnál nem régebbi nem hiteles tulajdoni lap másolat 
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Együttműködési megállapodások arról, hogy a fejlesztést együttműködéssel valósítja meg az ügyfél 

Nyilatkozat benyújtása arról, hogy a fejlesztés megvalósítása során miért nem a HACS területén 
székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozót bíz meg a pályázó. 

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelő két árajánlat 

Eszközbeszerzés esetén műszaki leírás, amennyiben az árajánlat nem tartalmazza 
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6. számú intézkedés 

 
6.1. HVS intézkedés megnevezése:  A HAJT-A Csapat Akciócsoport kulturális és 

egészségmegőrző rendezvényeinek támogatása 

 

6.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése:  

A HAJT-A Csapat Akciócsoport településeinek 
nemzeti és nemzetiségi identitástudatának 
fejlesztése, civil közösségek támogatása, 
hagyományőrzés 

 

6.3.  HVS intézkedés leírása: A vidék kulturális és egészségmegőrző 
rendezvényeinek megszervezésére, 
lebonyolítására. Rendezvényekhez kapcsolódó 
kiadásokra. Támogatás intenzitása 100%. Az 
intézkedéshez allokált forrás 20.000.000 Ft 

 

6.4. Támogatási kritériumok:  

- A fejlesztést együttműködés keretein belül kell megvalósítani. Az együttműködési 

megállapodás csak abban az esetben fogadható el, amennyiben az együttműködés a 

pályázatban fejleszteni kívánt tevékenységre irányul. Az együttműködés történhet 

önkormányzattal, non-profit szervezettel, mikro, kis és középvállalkozással, 

őstermelővel, egyéni vállalkozóval. Az együttműködési megállapodásnak a 

következő elemeket kell tartalmaznia: pályázó adatai (név, cím, adószám, 

képviseletre jogosult neve), együttműködő fél adatai (név, cím, adószám, 

képviseletre jogosult neve), együttműködés tárgya, pályázó vállalásai, 

együttműködő vállalásai, együttműködés módja, együttműködés időtartama. 

- A támogatással megvalósult fejlesztés során marketing elemek megjelenése a 

HAJT-A Csapat Egyesület holnapján, szórólap, hirdetés, bemutató megjelenés a 

helyi médiában a Darányi Ignác Terv és a HAJT-A Csapat Egyesület arculati 

elemeinek felhasználásával, a megjelenés másolatának megküldése a HAJT-A 

Csapat Egyesület részére 
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- Infrastrukturális beruházások nem támogathatóak 

- Kizárólag azok a pályázók támogathatók, akik nyilatkozatban vállalják, hogy a 

létrejövő helyi Civil Szolgáltató Központ által 2014-ben szervezendő hálózatos 

együttműködésben részt vesznek, kialakítandó helyi civil vagy vállalkozói 

adatbázisába regisztrálja magát. 

 

6.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

6.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  200.000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 1.000.000 Ft 

 

6.7.Ügyfélkör:  

 

Önkormányzat 

Non-profit szervezet 

 

6.8.Támogatható települések köre:  

Bénye, Farmos, Gomba, Káva, Kóka, Mende, Monor külterület, Monorierdő, Nagykáta külterülete, 
Nyáregyháza,Pánd, Péteri, Pilis külterület, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Sülysáp, Tápióbicske, 
Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső,Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás, Újszilvás 
és Úri. 

 

 

6.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

 Önkormányzat, önkormányzati társulás részéről az érintett önkormányzat képviselő – testületének 



 

48 

 

vagy társulási tanácsnak a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának hiteles kivonatát, amely 
tartalmazza a fejlesztés megnevezését és összegét, valamint a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi 
számát. 

Non-profit szervezet részéről: 

 nyilvántartásba vételt igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat, valamint alapszabály (ügyfél 
által hitelesített másolat) 

Együttműködési megállapodások arról, hogy a fejlesztést együttműködéssel valósítja meg az ügyfél 

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelő két árajánlat 

Eszközbeszerzés esetén műszaki leírás, amennyiben az árajánlat nem tartalmazza 

Rendezvényre vonatkozó programterv 
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7. számú intézkedés 

 
7.1. HVS intézkedés megnevezése:  Tápió-EXPO 

 

7.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése:  

A HAJT-A Csapat Akciócsoport településeinek 
nemzeti és nemzetiségi identitástudatának 
fejlesztése, civil közösségek támogatása, 
hagyományőrzés 

 

7.3.  HVS intézkedés leírása:  Évente egy alkalommal megrendezésre kerülő 
kirakodó vásár, ahol találkozhatnak és 
bemutatkozhatnak a különböző ágazatok 
képviselői. A HAJT-A Csapat településein 
tevékenykedő civil szervezetek, vállalkozók, 
őstermelők megmutathatják a rendezvény 
látogatóinak, hogy mivel foglalkoznak. 
Támogatás célja, olyan rendezvény támogatása, 
mely több éves hagyománnyal bír és népi 
hagyományokat, értékeket hordoz. Olyan 
rendezvény támogatható, amelynek időpontja 
összeköthető több éves hagyományőrző, népi 
hagyományokat bemutató legalább országos 
kiterjedésű rendezvénnyel. Támogatás intenzitása 
100%. Az intézkedéshez allokált forrás 
10.000.000 Ft 

 

7.4. Támogatási kritériumok:  

- A fejlesztést együttműködés keretein belül kell megvalósítani. Az együttműködési 

megállapodás csak abban az esetben fogadható el, amennyiben az együttműködés a 

pályázatban fejleszteni kívánt tevékenységre irányul. Az együttműködés történhet 

önkormányzattal, non-profit szervezettel, mikro, kis és középvállalkozással, 

őstermelővel, egyéni vállalkozóval. Az együttműködési megállapodásnak a 

következő elemeket kell tartalmaznia: pályázó adatai (név, cím, adószám, 
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képviseletre jogosult neve), együttműködő fél adatai (név, cím, adószám, 

képviseletre jogosult neve), együttműködés tárgya, pályázó vállalásai, 

együttműködő vállalásai, együttműködés módja, együttműködés időtartama. 

- A pályázat benyújtását megelőzően legalább eddig három alkalommal 

megrendezett, hasonló paraméterekkel (legalább HACS területét lefedő) közösségi 

célú esemény 

- A támogatással megvalósult fejlesztés során marketing elemek megjelenése a 

HAJT-A Csapat Egyesület holnapján, szórólap, hirdetés, bemutató megjelenés a 

helyi médiában a Darányi Ignác Terv és a HAJT-A Csapat Egyesület arculati 

elemeinek felhasználásával, a megjelenés másolatának megküldése a HAJT-A 

Csapat Egyesület részére 

- Kizárólag azok a pályázók támogathatók, akik nyilatkozatban vállalják, hogy a 

létrejövő helyi Civil Szolgáltató Központ által 2014-ben szervezendő hálózatos 

együttműködésben részt vesznek, kialakítandó helyi civil vagy vállalkozói 

adatbázisába regisztrálja magát. 

 

7.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

7.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  5.000.000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 10.000.000 Ft 

 

7.7.Ügyfélkör:  

Önkormányzat 
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7.8.Támogatható települések köre:  

Bénye, Farmos, Gomba, Káva, Kóka, Mende, Monor külterület, Monorierdő, Nagykáta külterülete, 
Nyáregyháza,Pánd, Péteri, Pilis külterület, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Sülysáp, Tápióbicske, 
Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső,Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás, Újszilvás 
és Úri. 

 

 

7.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

 Önkormányzat, önkormányzati társulás részéről az érintett önkormányzat képviselő – testületének 
vagy társulási tanácsnak a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának hiteles kivonatát, amely 
tartalmazza a fejlesztés megnevezését és összegét, valamint a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi 
számát. 

Pályázat benyújtását megelőző három rendezvény megrendezését igazoló fotódokumentáció, meghívó, 
plakát   

Együttműködési megállapodások arról, hogy a fejlesztést együttműködéssel valósítja meg az ügyfél 

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelő két árajánlat 

Eszközbeszerzés esetén műszaki leírás, amennyiben az árajánlat nem tartalmazza 

Rendezvényre vonatkozó programterv 
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8. számú intézkedés 

 
8.1. HVS intézkedés megnevezése:  Sportlétesítmények felújítása, korszerűsítése, 

kialakítása. 

 

8.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése:  

A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén élő 
lakosság életminőségének javítása, a térségi 
egészségmegőrzés elősegítése 

 

8.3.  HVS intézkedés leírása:  Támogatás vehető igénybe sportolásra alkalmas 
meglévő/új épületek, építmények külső/belső 
felújítása, kialakítása, bővítése, sportolásra 
alkalmas területek kialakítása, meglévő felújítása, 
kapcsolódó épületgépészeti berendezések 
kialakítása, sporteszközök beszerzése, 
sporttelepekhez tartozó pályák, lelátók, öltözők, 
vizesblokkok felújítására, korszerűsítésére, 
bővítésére, rendezvény és hozzá tartozó 
költségekre. Támogatás intenzitása 100%. Az 
intézkedéshez allokált forrás 50000000 Ft 

 

8.4. Támogatási kritériumok:  

- A fejlesztés megvalósítása során HACS területén székhellyel, vagy telephellyel 

rendelkező vállalkozót bíznak meg. Amennyiben ez nem lehetséges, rövid indoklás 

nyilatkozatban 

- Kizárólag az a pályázó igényelhet támogatást, aki vállalja, hogy az utolsó kifizetési 

kérelem benyújtásáig a fejlesztés helyén legalább egy közösségi sportrendezvényt 

lebonyolít.  

- A támogatással megvalósult fejlesztés során marketing elemek megjelenése a 

HAJT-A Csapat Egyesület holnapján, szórólap, hirdetés, bemutató megjelenés a 

helyi médiában a Darányi Ignác Terv és a HAJT-A Csapat Egyesület arculati 

elemeinek felhasználásával, a megjelenés másolatának megküldése a HAJT-A 
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Csapat Egyesület részére 

- A fejlesztést együttműködés keretein belül kell megvalósítani. Az együttműködési 

megállapodás csak abban az esetben fogadható el, amennyiben az együttműködés a 

pályázatban fejleszteni kívánt tevékenységre irányul és az együttműködő felek 

közül az egyik fél az adott településen működő sportegyesület kell, hogy legyen. 

Az együttműködés történhet önkormányzattal, non-profit szervezettel, mikro, kis 

és középvállalkozással, őstermelővel, egyéni vállalkozóval. Az együttműködési 

megállapodásnak a következő elemeket kell tartalmaznia: pályázó adatai (név, cím, 

adószám, képviseletre jogosult neve), együttműködő fél adatai (név, cím, adószám, 

képviseletre jogosult neve), együttműködés tárgya, pályázó vállalásai, 

együttműködő vállalásai, együttműködés módja, együttműködés időtartama. 

- Kizárólag azok a pályázók támogathatók, akik nyilatkozatban vállalják, hogy a 

létrejövő helyi Civil Szolgáltató Központ által 2014-ben szervezendő hálózatos 

együttműködésben részt vesznek, kialakítandó helyi civil vagy vállalkozói 

adatbázisába regisztrálja magát. 

 

8.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

8.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  1.500.000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 8.000.000 Ft 

 

8.7.Ügyfélkör:  

Önkormányzat 

Non-profit szervezet 
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8.8.Támogatható települések köre:  

Bénye, Farmos, Gomba, Káva, Kóka, Mende, Monor külterület, Monorierdő, Nagykáta külterülete, 
Nyáregyháza,Pánd, Péteri, Pilis külterület, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Sülysáp, Tápióbicske, 
Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső,Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás, Újszilvás 
és Úri. 

 

 

8.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

 Önkormányzat, önkormányzati társulás részéről az érintett önkormányzat képviselő – testületének 
vagy társulási tanácsnak a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának hiteles kivonatát, amely 
tartalmazza a fejlesztés megnevezését és összegét, valamint a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi 
számát. 

Non-profit szervezet részéről nyilvántartásba vételt igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat, 
alapszabály másolata (ügyfél által hitelesített) 

Építési beruházás esetén:  

- az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével 
ellátott – építési – műszaki dokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően 
tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, 
azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot 
bemutató felmérési rajzokat (alaprajzok, homlokzatok, metszetek), mely megfelel a 
23/2007 (IV.17. FVM rendeletnek 

30 napnál nem régebbi nem hiteles tulajdoni lap másolat 

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelő két árajánlat 

Nyilatkozat benyújtása arról, hogy a fejlesztés megvalósítása során miért nem a HACS területén 
székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozót bíz meg a pályázó 

Eszközbeszerzés esetén műszaki leírás, amennyiben az árajánlat nem tartalmazza 
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9. számú intézkedés 

 
9.1. HVS intézkedés megnevezése:  Helyi civil szolgáltató központ létrehozása 

 

9.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése:  

A HAJT-A Csapat Akciócsoport helyi társadalmi 
szerepvállalásának erősítése 

 

9.3. HVS intézkedés leírása:   Támogatás vehető igénybe a HAJT-A Csapat 
Egyesület illetékességi területén az alábbi célok 
elérése érdekében a HAJT-A Csapat Egyesület 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában 
meghatározott célok figyelembevételével, a 
HAJT-A Csapat Egyesület által működtetett 
szolgáltatóházra, amely szolgáltatásai révén 
elősegíti a helyi civil társadalom szervezeteinek és 
közösségeinek fejlődését, hozzájárul az állami és 
üzleti szektorral harmonikusan együttműködő, 
önfenntartó, helyi nonprofit szféra kialakulásához. 
Kizárólag a HAJT-A Csapat Egyesület nyújthat 
be pályázatot, mivel már rendelkezik meglévő 
hálózati együttműködéssel, mely elengedhetetlen 
ezen, térségi projekt megvalósításához. A helyi 
civil szervezetek dinamikus és hatékony 
működése érdekében szakmai tanácsadó rendszert 
működtet, valamint működésével erősíti a helyi és 
térségen kívüli civil szervezetek 
kapcsolatrendszerét.  

Civil szolgáltató központ tevékenységei: 

Civil szervezetek részére 

- helyi civil hálózatos együttműködés 

kialakítása és működtetése; 

- helyi információs szolgáltatások; 

- jogi, pénzügyi tanácsadás; 

- helyi civil adatbázis létrehozása és 

működtetése. 
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- képzések, fórumok szervezése; 

Vállalkozások részére: 

- helyi hálózatos együttműködés kialakítása 

és működtetése; 

- vállalati-civil együttműködések 

szervezése és támogatása; 

- önkéntes programok szervezése; 

társadalmi felelősségvállalás szervezése és 
támogatása. 

A civil szolgáltató központ kialakítása során a 
HAJT-A Csapat Egyesület azon településen 
kívánja a fejlesztést megvalósítani, mely 
településen nincs közösségi szolgáltató tér. Ezen 
célok elérése érdekében a HAJT-A CSAPAT 
EGYESÜLET támogatást igényelhet: épület 
felújítás, korszerűsítés, bővítés, kis léptékű 
infrastruktúrafejlesztés, vagyonvédelmi rendszer 
beszerzése és kiépítése, eszközbeszerzés 
(informatikai, irodabútor, elektronikai, 
vizuáltechnikai), valamint az épülethez tartozó 
ingatlan fejlesztése során: tereprendezés, 
parkosítás, parkoló kialakítás, akadálymentesítés, 
kerítés építése. Marketing költségek és 
rendezvényhez kapcsolódó kiadások. Támogatás 
intenzitása 100%. Az intézkedéshez allokált forrás 
47.345.739 Ft 

 

9.4. Támogatási kritériumok:  
Non profit szervezet tevékenységi köre az alábbiakra terjedjen ki: 

- kulturális tevékenység 
- oktatási tevékenység 
- településfejlesztési tevékenység 
- nemzetközi tevékenység 

- A támogatással megvalósult fejlesztés során marketing elemek megjelenése a 
HAJT-A Csapat Egyesület holnapján, szórólap, hirdetés, bemutató megjelenés a 
helyi médiában a Darányi Ignác Terv és a HAJT-A Csapat Egyesület arculati 
elemeinek felhasználásával, a megjelenés másolatának megküldése a HAJT-A 
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Csapat Egyesület részére 

- A fejlesztés megvalósítása során HACS területén székhellyel, vagy telephellyel 
rendelkező vállalkozót bíznak meg. Amennyiben ez nem lehetséges, rövid indoklás 
nyilatkozatban. 

- Építési beruházás csak abban az esetben támogatható, ha a pályázó az építési 
beruházás mellé társít eszközbeszerzést vagy megújuló-energia alkalmazását. 

- Kizárólag az a pályázó igényelhet támogatást, aki vállalja, hogy az utolsó kifizetési 
kérelem benyújtásáig a fejlesztés helyén legalább egy közösségi rendezvényt 
lebonyolít. 

- IKSZT címbirtokos szervezet nem nyújthat be pályázatot, IKSZT forrásból 
támogatott épület-építményre nem lehet támogatást igényelni. 

- Helyi vagy országos védelem alatt álló építményre, építményrészre nem nyújtható be támogatási 
kérelem 

 

9.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

9.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  20.000.000Ft 

Maximum támogatási összeg: 47.345.739 Ft 

 

9.7.Ügyfélkör:  

 

LEADER HACS – HAJT-A Csapat Egyesület   

 

9.8.Támogatható települések köre:  

Bénye, Farmos, Gomba, Káva, Kóka, Mende, Monor külterület, Monorierdő, Nagykáta külterülete, 
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Nyáregyháza,Pánd, Péteri, Pilis külterület, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Sülysáp, Tápióbicske, 
Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső,Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás, Újszilvás 
és Úri. 
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9.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Non-profit szervezet részéről nyilvántartásba vételt igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat 

Építési beruházás esetén:  

- az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével 
ellátott – építési – műszaki dokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően 
tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és 
részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, 
eredeti állapotot bemutató felmérési rajzokat (alaprajzok, homlokzatok, metszetek), 
mely megfelel a 23/2007 (IV.17. FVM rendeletnek 

30 napnál nem régebbi nem hiteles tulajdoni lap másolat 

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelő két árajánlat 

Eszközbeszerzés esetén műszaki leírás, amennyiben az árajánlat nem tartalmazza 

Nyilatkozat benyújtása arról, hogy a fejlesztés megvalósítása során miért nem a HACS területén 
székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozót bíz meg a pályázó 
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2.2 Projekt adatlap 
PROJEKT ADATLAP 

 

A  
A HAJT-A Csapat LEADER HACS-hoz a LEADER  

jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

 

 

1.1.Ügyfél adatai 

 

Ügyfél neve:  

Képviseletre jogosult neve:  

Ügyfél székhelye/lakcíme:  

MVH regisztrációs szám  

Kapcsolattartó neve  

Kapcsolattartó telefonszáma  

 

 

1.1 Ügyfél minősítési kódja:  

  1 - Belföldi természetes személy; 

 2 -Mikrovállalkozás; 

  3 - Kisvállalkozás; 

  4 - Középvállalkozás; 

  5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás; 

  6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 

  7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül. 
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1.2. Ügyfél által választott értesítési mód: 

Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja. 

 

 Postai levelezési címre:  

 Elektronikus postafiókba:  

 

2. Projektjavaslatra vonatkozó információk: 

 

2.1. Fejlesztés megnevezése (projekt javaslat címe):  

      

2.2.HVS cél megjelölése: 

 

2.3.HVS intézkedés megjelölése: 

2.4.Támogatható tevékenységek megjelölése: 

(Több tevékenység is bejelölhető a projektjavaslat alapján) 

építés 

gépbeszerzés 

eszközbeszerzés 

rendezvény előkészítése és megvalósítása 

képzés előkészítése és megvalósítása 

tanulmánykészítés 

marketing 

  egyéb, a Vhr. 31. §-ába nem tartozó tevékenység 

 

2.5.Megvalósítás tervezett helyszíne: 
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2.6.A tervezett projekt célja (max 500 karakter): 

 

 

2.7.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása (max.2000 karakter) 

 

2.8.Költségvetés 

 

A projekt teljes tervezett költsége:           ……………………Ft  

 

Tevékenység megnevezése Tevékenységhez kapcsolódó költség (Ft) 

 * 

 

(*a sorok száma szükség szerint bővíthető) 

 

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:         ……………………Ft  

 

2.9.A LEADER HACS által előírt vállalások projekten belüli megvalósulásának, a kritériumoknak 
való megfelelés, a LEADER-szerűséget igazoló projekt elemek bemutatása 
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2.10. Csatolandó dokumentumok felsorolása  

 

 

 

Képviselő neve:       

 

 

Aláírás: ........................................ 

 

p.h 

 

 

Dátum:       

 

* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. 
törvény 6. és 7. §-on alapul 
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2.3 Kitöltési útmutató a projekt adatlaphoz 
 
Ügyfél neve: Az ügyfél projekt adatlapon feltüntetett hivatalos neve, természetes személy esetén a 
teljes név. 

Képviseletre jogosult személy neve: Az ügyfél képviseletére a létesítő okirat alapján képviseletre 
jogosult neve (amennyiben releváns). 

Ügyfél székhelye/lakcíme: Az ügyfél bírósági bejegyzésében szereplő székhely, magánszemély 
esetén az állandó lakcím. 

MVH regisztrációs száma: Amennyiben rendelkezik az ügyfél MVH regisztrációs számmal, abban 
az esetben kell kitölteni. 

Kapcsolattartó neve: A projekt kapcsán felelős kapcsolattartó személy neve, telefonszáma. 

Ügyfél által választott értesítési mód: Tegyen X-et a kiválasztott értesítési mód előtti négyzetbe! Az 
elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja. Kérjük ezt 
figyelembe venni az értesítés módjának kiválasztásánál.  

Kizárólag egy értesítési cím jelölhető be. Amennyiben mindkét cím feltüntetésre kerül, úgy az 
elektronikus cím alkalmazandó kapcsolattartásra. 

Projektjavaslatra vonatkozó információk: 

Fejlesztés megnevezése: A tervezett fejlesztés, rövid, átfogó megnevezése, címe. 

HVS cél megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által meghatározott célkitűzés megnevezése. 

HVS intézkedés megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által, a célkitűzések elérése céljából 
megfogalmazott intézkedés megnevezése. 

Támogatható tevékenységek: A LEADER rendelet 2.§. (3) bekezdésében felsorolt tevékenységek 
közül kell kiválasztani a fejlesztés keretében tervezett tevékenységet/tevékenységeket. Több 
tevékenység is megjelölhető. 

Megvalósítás tervezett helyszíne:  A LEADER HACS illetékességi területén lévő település 
megnevezése, ahol a projektjavaslatban szereplő fejlesztés kívánják megvalósítani. 

A tervezett projekt célja (500 karakter): Annak rövid bemutatása, hogy a fejlesztés, illetve program 
megvalósításával milyen célokat kívánnak elérni és ez közvetve hogyan segíti elő a HVS-ben a 
LEADER HACS által meghatározott célkitűzések elérését. 

A tervezett fejlesztés rövid, tényszerű bemutatása (2500 karakter): A konkrét fejlesztés és a 
projektkörnyezet bemutatása, a fejlesztés indokolása, a várható eredmények bemutatása. 

A költségvetés tevékenységek szerinti megbontása: A megjelölt támogatható tevékenységekre 
tervezett költségek. 
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Költségvetés: A projekt teljes költsége az igényelt támogatással és saját forrással számítottan. 

A projekt megvalósításához igényelt támogatás: A projekt teljes költségvetésén belül a LEADER 
forrásból igényelt támogatás összege. 

Képviselő neve, aláírás: Az ügyfél cégbejegyzés szerinti hivatalos képviselőjének neve és aláírása. 
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