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

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

Czerván György
agrárgazdaságért felelôs államtitkár

Államtitkári köszöntő



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

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

Kovács Ferenc
A HAJT-A Csapat Egyesület

elnöke

Elnöki köszöntő
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Polgármesteri köszöntő
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Kedves Olvasó!

Szeretettel köszöntöm Önt Tóalmás Község Önkormányzata és lakosai nevében. Ebben a kiad-
ványban röviden bemutatjuk községünket, valamint tájékoztatást adunk a 2007-2013-as, európai 
uniós forrásból elnyert pályázati támogatásokból megvalósult fejlesztéseinkrôl. Községünk Pest és 
Heves megye határán, a Közép-Magyarország és a Dél-Alföld régiók találkozásánál, a Nagykátai 
járásban fekszik. Szerencsés természeti adottságokkal bíró, üdülôfaluvá fejlôdô településünk Bu-
dapesttôl 55 kilométerre, a Tápió-vidéken található. A község területe 3940 hektár, lakosságszá-
ma 3357 fô. Idényjelleggel, május 1-tôl szeptember 30-ig lakosság száma az üdülôingatlanaikba 
lelátogatókkal több ezerrel is megnô. Hasonló gondokkal küzdünk, mint országunkban bármely 
kis település, amely idegenforgalomból és falusi turizmusból szeretne megélni a jövôben. A köz-
ség területén a talaj termôképessége elônyös bizonyos gabona-félék (búza-kukorica-napraforgó) 
termesztésére, így a mezôgazdaság számára, de ebbôl kevés család tud megélni. Községünkben 
több mûemlék épület és egy 30 hektáros természetvédelmi terület található, melynek közepén Ybl 
Lajos tervei alapján épült az új fényûzô, barokk kastély, amely ma is épségben áll, és látogatható. 
Tóalmás 2006 után sok tekintetben és látványosan fejlôdött mind a helyi lakosok, mind pedig az 
idelátogató vendégek megelégedésére. Felújításra került az általános iskola, a községi óvoda és 
konyha. Mindkét intézmény parkolóval, az óvodaépület új tornaszobával is bôvült. Lezajlott az or-
vosi rendelô belsô akadálymentesítése. Gyalogjárda épült a Béke út mentén, míg a Szent András 
Étterem mellett hangulatos gyalogsétányt alakítottunk ki. Felújításra került a Polgármesteri Hivatal, 
amely elôtt szépen gondozott, vonzó park létesült. A temetô elôtt megújítottuk az 1848-as emlék-
parkot. Korszerûsítettük a sportöltözôt, a sportpálya világítást kapott, a gyermekek részére modern 
játszóterek épültek. Az újonnan kihelyezett információs táblák, térképek és utcajelzô táblák a 
településre érkezô vendégek eligazodását segítik. A községbe bevezetô utakon, pályázati támo-
gatásnak köszönhetôen, 3 új üdvözlôtábla szolgálja a kedves fogadtatást. A pályázati forrásból 
beszerzett 500 almafa elültetése egyszerre esztétikai és mezôgazdasági jelentôségû mozzanat. 
A fürdô turisztikai vonzerejének növelése érdekében a közelmúltban két medence felújítása és egy 
29 férôhelyes tábor kialakítása történt meg. Az önkormányzat tudatos intézkedései remélhetô-
leg közelebb viszik a hangulatos települést a régóta megálmodott célhoz, avagy az üdülôfaluvá 
váláshoz. Tóalmás 2007-ben elsô helyezést ért el Pest megye „Kulturált Települési Környezet” 
pályázatán. Elkészítettük és 1000 példányban kiadtuk a Tóalmási Summás dalok címû CD lemezt. 
Folyamatban van a település történetérôl szóló kiadvány elkészítése, melyre LEADER pályázat 
keretében nyertünk támogatást. A község önkormányzata – a helyi lakossággal összefogásban – 
2009-ben a Virágos Magyarországért megmérettetésen elnyerte a Belügyminisztérium különdíját. 
Európai uniós támogatásból zajlik a település térfigyelô kamerarendszer felújítása és bôvítése, 
amely közbiztonsági és közlekedés-rendészeti szempontból egyaránt számos pozitívumot rejtô 
fejlesztés.  Mindezt lakossági összefogással sikerült elérni, melyet ezúton is köszönünk minden 
tóalmási lakosnak. A jövôre nézve legfontosabb feladatunk a jelenleg folyó szennyvízcsatorna 
beruházás befejezését követôen minôségi utak építése, felszíni vízelvezetéssel és gyalogjárdák 
kialakításával együtt, valamint a strandfürdô fejlesztése, munkahelyek teremtése. Továbbá a köz-
ségünkben mûködô kisvállalkozások munkahely teremtô beruházásainak megvalósítása. Amennyi-
ben tájékoztatónk felkeltette érdeklôdését, szeretettel várjuk Önt községünkben.

Kovács Magdolna
polgármester



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

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

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

A HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezetének elérhetôségei

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



Tóalmás község Önkormányzata az új Magyarország Vidékfejlesztési Terv Közép-Magyaror-
szági Operatív program keretében „a tóalmási általános iskola, óvoda és fôzôkonyha felújítása, 
bôvítése és eszközbeszerzése a környezet-tudatosság és korszerû nevelés-oktatás megteremtése 
jegyében” címû pályázatával 247.500.000.- Ft támogatásban részesült. A pályázat tartalma 
teljes egészében megvalósult. Az elnyert összegbôl és 10% önerôbôl megtörtént a Kôrösi Cso-
ma Sándor Általános Iskola felújítása. Az épülethomlokzat szigetelése festése-javítása, a 
nyílászárók cseréje szükség szerint, a padlóburkolat teljes cseréje, az épület teljes belsô festése 
és mázolása, három fûtôkazán cseréje, új kerítés építése, az intézmény akadálymentesítése, az 
intézményhez tartozó parkoló kiépítése, az iskola bejáratának kialakítása, az emeleten új vizesb-
lokk építése, a meglévô vizesblokk átépítése, udvari burkolatok felújítása és eszközbeszerzés.

Mesevár Óvoda felújítása és bôvítése: a pályázat keretében épülethomlokzat felújítás 
történt, a nyílászárók cseréjét szükség szerint végeztük el, a padlóburkolat teljes cseréje, az 
épület festése és mázolása, két fûtôkazán cseréje, az intézmény teljes körû akadálymentesítése, 
új kerítés építése, az intézményhez parkoló építése, valamint tornaszoba és kiszolgáló létesítmé-
nyek építése történt meg, eszközbeszerzéssel együtt.
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Községi konyha felújítása: épülethomlokzat felújítása-szigetelése, nyílászárók cseréje, tel-
jes belsô felújítás, padló és falburkolatok, elektromos hálózat, víz- és csatornahálózat, tetôszerke-
zet és héjazat cseréje, új gazdasági bejáró kialakítása, eszközbeszerzés.

Tóalmás község központja
100 év átalakításai után most nyeri el egy európai falu komfort fokozatának megfelelô kialakítá-
sát. A Fô tér mellett megtörtént a Polgármesteri Hivatal külsô felújítása szigeteléssel, tetôszerke-
zetének cseréjével, homlokzat felújítással, nyílászárók cseréjével, belsô és külsô akadálymentesí-
téssel, vizesblokk felújítással. A Polgármesteri Hivatal elôtti Fô teret átszabdaló gépkocsi bejárók 
megszüntetésre kerültek, és egy utcanyitással történt térkialakítással. A Fô út mellett olyan széles-
ségû sétány alakítottunk ki viacolor burkolattal, amely a biztonságos kerékpározást is szolgálja. 
Méltó elhelyezést nyert a parkban az 1849-es és 1956-os kopjafa. A térhez szorosan kapcsoló-
dó a Szent András szobor és környezete, a buszmegálló felújítása és sajáterôbôl a csapadékvíz 
elvezetése. A szobortól balra egy szökôkút került kialakításra, melytôl egy új sétány indul a gyó-
gyvizes fürdô felé. Ezzel hosszú évtizedek után közvetlen kapcsolat nyílik a gyógyvizes strand 
és a településközpont között. A projekt összköltségéhez uniós pályázatok keretében 70 millió 
forint támogatást nyertünk.



A Megyei Területfejlesztési Tanácstól nyert TEKI-pályázat alapján, 2.300.000.- Ft értékben,      
a közlekedés biztonsága céljából gyalogjárdát építettünk ki korláttal és viacolor burkolattal.

A Tóalmás községbe látogatók tájékoztatása céljából szintén a Területfejlesztési Tanács által,     
TEKI-pályázat alapján közel 1.000.000.- Ft-ot nyertünk információs, utcajelzô táblák és térké-
pek elhelyezésére.
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Szent András Gyógyvizes Strand medencéinek felújítása és táborhely kialakítása

Településünk leglátogatottabb létesítménye a meleg vizû gyógyvizes strand és kemping, mind-
kettô önkormányzati tulajdonban van. A strand idényjelleggel mûködik május 1-tôl szeptember 
30-ig. A gyógyvizes strand és kemping közel 5 ha-os területen terül el, közelében kisebb üdülô-
terület épült ki magántulajdonú nyaralókból. Jelen pillanatban a gyógyvizes strand egy feszített 
vizû,  25 ˚C-os, langyos vizû úszómedencébôl és két kisebb medencébôl áll. Az egyik 32 ˚C-os, 
a másik 35 ˚C-os. A csendet és a szép környezetet kedvelôk részére nyújt kellemes pihenést. A 
2014. április 30-i nyitásra felújításra került az úszómedence oldalfalának burkolata, mely moza-
ikcsempét kapott. A felújításra a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtá-
sához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében 6.699.991.-Ft vissza nem térítendô 
támogatást nyertünk. Az erre jutó áfá-t az Önkormányzat saját bevételébôl fedezte.
 
2014. május 12-re elkészült a Tóalmás, Remény u. 1. szám alatti 29 férôhelyes táborhely, mely 
szorosan kapcsolódik a gyógyvizes strandhoz. A kivitelezésre a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013. évben nyújtandó támogatások jogcím keretében 
6.811.528.-Ft vissza nem térítendô támogatást nyertünk. Az erre jutó áfá-t az Önkormányzat 
saját bevételébôl fedezte. A beruházás keretében felújításra került a szálláshely, egy raktárból és 
egy mûhelybôl további 4 vendégszoba került kialakításra nyílászárók cseréjével együtt.
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2014. március 28-án került átadásra a falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok 
közremûködésével 2012-tôl igénybe vehetô támogatások jogcímre benyújtott, 27.920.794.-Ft 
vissza nem térítendô támogatásban részesülô fejlesztés, mely jogosultja a Tóalmásért Alapítvány. E 
pályázat keretében került kialakításra a Szent András étterem melletti gyalogsétány, mely lerö-
vidíti a településközpontból a Gyógyvizes Strand megközelítését. Ugyanezen pályázat keretében 
került felújításra az 1848-as park és építettünk új játszóteret a tóalmási gyermekeknek.
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Sportöltözô felújítása, és a sportpálya-világítás kiépítése
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás 
pályázati felhívás keretében sportlétesítmények felújítása, korszerûsítése, kialakítása célterületbôl 
kapott vissza nem térítendô támogatásból újítottuk fel sportöltözônk épületének tetôszerkezetét, 
valamint a sportpályát korszerû világítással láttuk el. A beruházás költsége 10.523.078.-Ft volt.

A Tóalmási Faluvédô Egylet LEADER pályázat keretében 2.998.470.-Ft vissza nem térítendô 
támogatást nyert a település meglévô kamerarendszerének 4 db éjjellátó infrakamerával történô 
kibôvítésére, valamint 3 db átjátszó állomás kialakítására. A pályázat megvalósítása folyamat-
ban van.

A Tóalmásért Alapítvány szintén LEADER pályázat keretében 976.975.-Ft vissza nem térítendô 
támogatást nyert a 2014. június 21-ei Tápiómenti Hagyományôrzô Fesztivál megrende-
zésére. 

A Tóalmásért Alapítvány LEADER pályázat keretében 2.066.798.-Ft vissza nem térítendô tá-
mogatást nyert a községbe bevezetô utak mentén 3 db üdvözlô és információs tábla elhelyezé-
sére, valamint egy Tóalmásról készítendô kiadvány megjelentetésére. A pályázat megvalósítása 
folyamatban van.
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Magyarország 1000 éves évfordulójának méltó megünneplésére, a millenniumra épült a Bócz-
kertben, a ma is épségben lévô, fényûzô, barokk stílusú Andrássy-kastély. Jelenlegi tulajdonosa, 
a WOL Életszava Alapítvány ifjúsági táboroztatás és oktatás céljára használja. A kastélyt és 
parkját a turisták a nyári hónapokban hétvégén, valamint bejelentkezés alapján a csoportok hét 
közben is, belépôdíj ellenében, idegenvezetô biztosításával látogathatják.
Bejelentkezés a recepción, az alábbi telefonszámon lehetséges:
Tel.: +36-29/800-700

Az Árpád-szobor az Árpád utca és a Rákóczi Ferenc utca háromszögében található, mely 2008. 
augusztus 20-án lett felavatva, ezzel egyidôben pedig a futballpálya köré díszkapuk kerültek ki-
alakításra, melyek az önkormányzat saját költségén valósultak meg. A falu északnyugati dombján 
áll a Szent András védôszent nevét viselô katolikus templom, melynek orgonája 1860-ból való, 
keresztelôkútja pedig 1817-bôl. A templom jelenlegi állapotában a község legszebb mûemléke.
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Önkormányzati éves rendezvények és megemlékezések

Január 12.: Gyújtson egy szál gyertyát, emlékezzünk az I. és II. világháborúban elesettekre!
Március 15., nemzeti ünnep: Megemlékezés.
Május 1., falunap: Az önkormányzat szervezésében
Június utolsó szombatja: Tápió-menti Hagyományôrzô Fesztivál a Tápió mente településeinek 
részvételével (kulturális kézmûves, gasztronómiai bemutatkozás és parasztolimpia lebonyolítá-
sa), az önkormányzat szervezésében, több alkalommal a sportpályán került megszervezésre.
Augusztus 20., nemzeti ünnep: Megemlékezés.
Október 23., nemzeti ünnep: Megemlékezés.
December második vasárnapja: Falukarácsony a Mûvelôdési Házban, az önkormányzat szervezésében.

1. Tóth Vendégház

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyének turisztikai felhívására benyújtott 
támogatási kérelmünk 10,1 millió Ft támogatást nyert a Tóth Vendégház kialakítására. A régi 
iskolaépületbôl már elôzôleg létrehozott Szent András étterem mögött egy új 4 napraforgós falusi 
szálláshely került kialakításra. Az épületben 6 szoba található, mindegyikhez önálló vizesblok-
kal, egy központi konyhával, társalgóval. Várjuk kedves vendégeinket!
Információ: Tóth Ferenc • Tóalmás, Fô út 6. • Tel.: +36-29/426-235 • +36-904-59-64

2. Grill Bisztró

A Fô út – Rét utca sarkán található telken étterem került kialakításra, mely széles étel- és italkíná-
lattal várja a kedves Vendégeket.
Információ: Sárkány Máté • Tóalmás, Fô út 108. • Tel.: +36-29/800-169 • e-mail: dragon10@freemail.hu

3. Solar Panzió Sörözô

A panzió 6 szobával rendelkezik. A szobák tusolóval, televízióval ellátottak. Az apartman          
2 szobával, fürdôszobával, konyhával és kandallófûtéssel is rendelkezô nappalival felszerelt.         
A terasz 12 fô befogadására alkalmas. Ôrzött parkoló az udvarban. Szeretettel várjuk Tóalmáson.
Információ: Urbán Pál • Tóalmás, Béke u. 81. • Tel.: +36-29/426-022 • +36-20/9-105-509
e-mail: upali2@freemail.hu

1. 2. 3.
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A HAJT-A Csapat Egyesület szervei

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

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

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

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

Az egyesület alelnöke:
Kovács Magdolna 
(Tóalmás Község polgármestere)

Munkaszervezet-vezetô:
Faragó Júlia 
(Tápiógyörgye)

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



HAJT-A Csapat Egyesület tagjai

Önkormányzatok:

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

Civil szervezetek:

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

Vállalkozók:

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



A kiadványt a
Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

támogatásával a
HAJT-A Csapat Egyesület

 munkaszervezete adja ki.

A HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezetének elérhetôségei

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


