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Hajt-a csapat a tápió-vidéken 

Tápióbicske
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Polgármesteri köszöntõ
Tisztelt Olvasó!

  A Tápió és a Bicske szó eredetéről és jelentéséről a nyelvészek mindmáig nem tudtak 

egységes, elfogadható magyarázatot adni. A legegyszerűbb magyarázat két tagra bont-

ja a Tápió szót, úgy mint Táp=tápláló, ió=jó=folyó, víz, azaz tápláló víz. Amennyiben a 

honfoglalás idején a Bicske nevű nemzetség létezett, akkor ez adta a falunak a nevet. A 

bükköt a magyar bikknek is mondja. Egy kicsinyítő szóval ellátva, rövidítés után meg-

van a szó eredete, vagy amennyiben a mai Tápióbicske területén besenyők éltek, a 14. 

anguz törzs Bicene nevéből származhat.

  Tápióbicske a Tápió-vidék központi részén helyezkedik el. A vidék a névadó kettős 

folyó – az Alsó-Tápió és a Felső-Tápió – vízgyűjtőjében fekszik, mint jól körülhatá-

rolható, önálló arculatú kistáj. Átmeneti területnek tekinthető a Duna–Tisza köze és 

az Északi-középhegység, illetve a Tisza síkja találkozásánál, egyben összekötő kapocs 

Monor, Cegléd környéke, a Közép-Tisza-vidék, a Jászság, a Gödöllői dombvidék és a fő-

városi agglomeráció között. A nyugati része a Gödöllői-dombság középső, erősen tagolt 

vidékéhez, a keleti az egyesült Tápió síksági részéhez tartozik, a térszín magassága 94 

métertől 214 méterig terjed.

  Tápióbicske területén már az őskorban is éltek emberek. A Várhegyen talált agancs-

szerszámok és őrlőkő ebből az időszakból származnak. A bronzkorban (Kr. e. 1800–1500) 

a hatvani kultúra népe létesített kisméretű földvárat, amely a Kalapos hegyen volt.  

A hatvani kultúrát az ún. vatyai váltotta fel Kr. e. 1500 táján. A szakirodalom a „Vár-

hegy” nevű hármas földvárról beszél Tápióbicske határában, a falutól délnyugatra, a 

Fehér-tó szélén. Ez az erődítmény az egész falut védte a külső támadásokkal szemben.

   Ez a hasznos és színvonalas kiadvány sok információt ad rólunk, ám korántsem kísé-

relhette meg, hogy községünk valamennyi értékét, lehetőségét csokorba gyűjtse. Emi-

att is javaslom, hogy látogasson el hozzánk!

 Blahúz László
	 polgármester

A Tápió-vidék a közép-magyarországi régió legizgalmasabb, ugyanakkor legkevésbé felfe-

dezett tájai közé tartozik, a természetbúvárok, természetjáró turisták kedvelt paradicsoma.  

A HAJT-A Csapat Egyesület feladata az európai uniós támogatások koordinálása.

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó támogatások az  

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül 4 intézkedéscsoport (tengely) men-

tén kerülnek felosztásra. A 2007–2013-as európai uniós költségvetési időszakban mintegy 

5 milliárd euró, azaz közel 1300 milliárd Ft uniós forrás áll rendelkezésre a mezőgazdaság, 

a vidéki környezet és a vidéki térségek fejlesztésére. Az ÚMVP célja a versenyképes, a fenn-

tartható fejlődést és gazdálkodást megalapozó mezőgazdaság megteremtése, a vállalkozások 

sokszínűségének fenntartása, életképes birtokszerkezet és racionális földhasználat ösztönzése, 

piaci szemlélet erősítése és a képzettségi szint emelése. 

A program regisztrációs időszaka 2007. október 10-én zárult le. A helyi közösségek – melyek a 

települési önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek részvételével jöttek létre – közül 96 

kapott a FVM Irányító Hatósága által előzetes elismerést. Ez azt jelentette, hogy jogosultságot 

kaptak a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) megalkotására, a térség egyedi adottságai alapján. 

A HAJT-A Csapat Egyesület 14 Tápió menti településből áll: Farmos, Kóka, Nagykáta külterüle-

te, Pánd, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, 

Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás és Újszilvás. Egyesületünket az akcióterületünk 14 te-

lepülésének önkormányzatai, civil szervezetei és vállalkozásai alapították 2008-ban.

Feladatunk, elsősorban a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett LEADEr-program 

helyi koordinálása. Megalkottuk a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát, melynek mentén a térsé-

günkben zajló LEADEr-fejlesztésekben közreműködünk. Munkaszervezetünk tápiógyörgyei 

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

rendelkezésére áll!

Egyesületünk célja, hogy a mostoha gazdasági helyzet ellenére a Tápió-vidéken élő embe-

rek szorgalmával, a hátrányokat előnnyé változtassa. A LEADEr-program segítségével újjáé-

leszthetőek régi mesterségek, falusi szokások, hagyományok.

Hisszük, hogy vidékfejlesztési törekvéseinknek összefogásokon kell alapulniuk. részt kívá-

nunk venni értékeink felkutatásában, fejlesztésében. Utakat keresünk a jó ötletek megvaló-

sításához. Kérem, legyen ebben partnerünk, és forduljon hozzánk bizalommal.

 Kovács Ferenc
	 HAJT-A	Csapat	Egyesület	elnöke

Elnöki köszöntõ
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Beruházások
A 2006-ban négy település összefogásával létrehozott LEADEr kistérség eredmé-

nyeinek megismerése után természetes volt, hogy a 2008-ban indult új LEADEr- 

programhoz, a kistérség 13 településéhez hasonlóan Tápióbicske is csatlakozott.

A HAJT-A Csapat LEADER Helyi Akciócsoport három tagozatában Tápióbicskét 

az alábbiak szerint képviseljük:

Önkormányzati tagozat:

Tápióbicske települést Blahúz László polgármester képviseli.

Civilszervezeti tagozat: 

Tápióbicske Barátainak Köre egyesület képviselője Kökényesi József.

Vállalkozói tagozat: 

KOrMOS FArM BT.  Gazdálkodó szervezet képviselője Kormos Pál.

Sajnos, az eltelt időszakban a kezdeti lelkese-

dés és várakozás a LEADEr elsődleges céljaként, 

az „alulról jövő kezdeményezések támoga-

tása”, az összefogás, az általunk meghatá-

rozott célok megvalósításának támogatása, 

a csapatszellem semmibevétele, a bürokrácia 

térhódítása miatt az akciócsoport sok tagjának 

kedvét szegte. Senkitől sem várhatjuk el, hogy 

energiát, pénzt fektessen – sokszor erejét meg-

haladóan – olyan pályázatokba, amik függetle-

nítették magukat az általunk meghatározottaktól. 

A kiírás és a benyújtás közötti időszak minimá-

lis, ugyanakkor az elbírálásig, szerződéskötésig, 

érthetetlenül sok idő telik el, függetlenül attól, 

hogy elvileg az európai uniós és 

az állami források is rendelkezésre 

állnak (vagy nem?). 

Az Új Magyarország Fejlesztési 

Terv Közép-magyarországi Opera-

tív Program támogatási rendszeré-

hez benyújtott „A jövő generáci-

ójáért” – gyermekjóléti és csa-

ládsegítő szolgálat kialakítása, 

komplex akadálymentesítéssel” 

című, KMOP-4.5.1-09-2009-0025 

jelű pályázatát 12 379 966,– Ft ösz-

szegű támogatásra érdemesnek 

ítélte. A beruházás tervezett befe-

jezése 2010. december 31. A funk-

cióját vesztett épület hasznosítá-

sával megoldódik a szolgálat elhe-

lyezése.

A támogatási szerződés 2010.

június 8-án aláírásra került.

  régiónkban nem volt pályázati 

lehetőség az egészségügyi alapel-

látás infrastruktúrájának fejlesz-

tésére.

Mindkét háziorvosi és a fogászati 

rendelés is lassan, a feladat ellátá-

sára alkalmatlan épületben folyik.
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igénybe vehető támogatás” jogcímre 

nyújtott be Tápióbicske Község Ön-
kormányzata támogatási kérelmet.

Szent István park:

Az EU-szabványoknak megfelelő 

eszközökkel felszerelt új játszótér 

építése 1200 m2-es területen. A moz-

gáskorlátozottak által is használható 

eszköz elhelyezésével.

Arany János út:

175 m2-es területen parki elemek el-

helyezése és az EU-szabványoknak 

megfelelő eszközökkel felszerelt ját-

szótér építése.

Fő tér:

Meglévő park felújítása 1700 m2-es 

területen, új parki elemek elhelye-

zése, füvesítés.

A fejlesztésre elszámolható:  

20 258 283,– Ft 

Ebből EMVA támogatás:  

20 258 283,– Ft

Önerőből, bruttó 17 782 505,– Ft-os 
beruházással, a volt gyógyszer-
tár és lakás hasznosításával, két 
háziorvosi és a fogorvosi rendelő 
került kialakításra. Ezáltal méltó 
körülményeket biztosítunk telepü-
lésünk lakosságának és az orvosok 
számára.

Benyújtott, de még támogatás-
ban nem részesült pályázatok:

A 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet alap-

ján, „falumegújításra és -fejlesztésre 
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tásával. Jelenleg nincs olyan, a köz-

séget méltóképpen bemutató, színes, 

többnyelvű kiadvány, ami bemutat-

ná közösségünk értékeit. Elszámol-

ható összes kiadás: 568 750,– Ft. Eb-

ből EMVA-támogatás: 568 750,– Ft

A Tápióbicskei Hagyományőrző 

Hon védtüzér Alapítvány a kulturális 

értékeink fenntartása, hagyományőr-

zés célterületre, hagyományőrző ru-

hák elkészítéséhez kért 900 000,– Ft 

támogatást.

A 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 

alapján a Helyi Vidékfejlesztési Straté-

giák LEADEr-fejezetének végrehajtá-

sához nyújtandó támogatás pályázati 

felhívásának keretében, „Kistérségi 

civilszervezetek működési feltételei-

nek javítása” célterületre Tápióbics-
ke Községért Közalapítvány adott 

be támogatási kérelmet tájékoztató 

kiadvány készítéséhez. Ezzel járulna 

hozzá szűkebb környezetünk meg-

ismertetéséhez, népszerűsítéséhez.  

A település gazdasági, turisztikai, 

ter mészeti értékeinek, kulturális ha-

gyományainak egyidejűleg bemuta-
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Tápióbicske Község Önkor-

mányzata a „Táborok ki-

alakításának, fejlesztésének 

támogatása” célterületre, 

a „Tápiósi iskola” bővíté-

sére nyújtott be támogatá-

si kérelmet 5 643 593,– Ft 

összegre. A jelenleg 22 fő be-

fogadására alkalmas tábort 

szeretnénk bővíteni a meg-

lévő melléképület átalakí-

tásával úgy, hogy plusz 5 fő 

mozgáskorlátozott befoga-

dására is alkalmassá válna.

A Tápióbicskei Április 4. Mgtsz Sport-

kör Egyesület „Sportlétesítmények 

felújítása, korszerűsítése, kialakítá-

sa” célterületre, 12 451 729,– Ft EMVA 

támogatásra nyújtott be kérelmet.  

A jelenlegi rossz állapotú öltözőépü-

let helyett szeretnének újat építeni, 

mivel a mostanit nem lehet gazdasá-

gosan felújítani. Az építési területen 

egy egytraktusos épület felépítését 

tervezik, amelyben egy vendégöltö-

ző, egy hazai öltöző, egy bírói öltöző 

kapna helyet a hozzájuk kapcsolódó 

vizesblokkokkal. 
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Az egyesület vezető tisztségei
Az egyesület elnöke: 

Kovács Ferenc  (Tápiószele	város	

	 polgármestere)

Az egyesület alelnöke: 

Kovács Magdolna  (Tóalmás	község	

	 polgármestere)

Munkaszervezet-vezető: 

Faragó Júlia  (Tápiógyörgye)

A munkaszervezet munkatársai
Munkaszervezet-

vezető: Faragó Júlia

Ügyintéző: Tóthné Vágó Helga

A1 ügyintéző: Tóth Gábor

A2 ügyintéző: Petényi Nándor Csaba

A3 ügyintéző: Kamuti Attila

A HAJT-A Csapat Egyesület 
munkaszervezetének elérhetőségei:
Cím: 2767 Tápiógyörgye, 

 Deák Ferenc út 2-4.

Postacím: 2767 Tápiógyörgye, Pf. 25

Tel.: 06-53-583-550

Fax: 06-53-383-010

E-mail: hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu

Web: www.hajtacsapat.hu

HAJT-A Csapat Egyesület tagjai 

Önkormányzatok: 
  1. Farmos Község Önkormányzata 

  2. Kóka Község Önkormányzata 

  3. Pánd Község Önkormányzata 

  4. Tápióbicske Község Önkormányzata 

  5. Szentmártonkáta Község 

  Önkormányzata 

  6. Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 

  7. Tápiógyörgye Község Önkormányzata 

  8. Tápióság Község Önkormányzata 

  9. Tápiószele Város Önkormányzata

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

Civil szervezetek:  
 1. Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
 2. Tóth László Sportegyesület Újszilvás 
 3. Kókai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
 4. Pándi Községi Sportkör 
 5. Szentmártonkátai Könyvtárért 
  Alapítvány 
 6. Csibészke Alapítvány 
 7. Tápióbicske Barátainak Köre Egyesület 
 8. Tapiógyörgyei Horgász Egyesület 
 9. Tápióságért Alapítvány 
 10. Blaskovich Múzeum Baráti Köre 
  Egyesület 
 11. Szivárvány Alapítvány 
 12. Tápiószőlősért Alapítvány 
 13. Tóalmási Vállalkozók Egyesülete 
 

Vállalkozók: 
 1. KÁTA-KAMION KFT. 
 2. AN-AD-AN KFT. 
 3. Gál János mezőgazdasági vállalkozó 
 4. Boglárka Virág KVB  
 5. KOrMOS FArM BT. 
 6. Juhász–Bene Méhészet  
 7. Mays Farm Bt. 
 8. Vona Ferenc egyéni vállalkozó 
 9. Aranyszarvas Termelő- és Szolgáltató 
  Szövetkezet 
 10. NYÍrI-GrIFF KFT. 
 11. Hegyi és Társa Bt. 
 12. Bertók Méhészet Ker. és Szolg. Bt. 
 13. POLI-GrAN 2004 Kft. 
 14. Oldal István egyéni vállalkozó  
 15. Poppy Seed Kft. 
 16. Kenyó Lajosné egyéni vállalkozó

Elnökség (13 fő)
 

Béres Károly  (vállalkozó,	Tápióság)	

Fodor Zoltán  (polgármester,	
	 Szentmártonkáta)	 

Juhász Ildikó  (polgármester,	Kóka)	

Kovács Ferenc  (polgármester,	Tápiószele)	

Kovács Magdolna  (polgármester,	Tóalmás)	

Kökényesi József  (civil	szervezet,	Tápióbicske)	

Lőrincz Tibor  (civil	szervezet,	Pánd)	

Nagy Gábor  (vállalkozó,	Tápiószentmárton)	

Nagy István  (vállalkozó,	Szentlőrinckáta)	

Nyíri Mihály  (vállalkozó,	Tápiószőlős)	

Póczné Fehér Mária  (polgármester,	Tápiógyörgye)	

Sziráki Károly  (civil	szervezet,	Újszilvás)	

Tarkó Gábor  (civil	szervezet,	Farmos)		

Felügyelőbizottság (3 fő) 

Dr. Petrányi Csaba (polgármester,	Újszilvás)	

Juhász Ildikó  (vállalkozó,	Tápiógyörgye)	

Kele Sándorné  (civil	szervezet,	
	 Szentmártonkáta)

Az egyesület
A HAJT-A Csapat Egyesület szervei:

Közgyűlés:  Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve, melyet a 42 alapító tag alkot.

Elnökség:  Az egyesület tagjaiból választott döntéshozó szerv, amely 13 főből áll.

Felügyelőbizottság:  Az egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére lét-

rehozott szerv, a feladatot 3 fő látja el.

Munkaszervezet:  Az egyesület ügyviteli, adminisztratív szervezete, mely az egyesü-

let tevékenységét segíti, létszáma az egyesület faladataihoz igazo-

dóan változhat, jelenleg 5 fő. A munkaszervezet a Vidékfejlesztési 

Minisztériummal (VM), valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatallal (MVH) együttműködve a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiá-

ban (HVS) megfogalmazott célok megvalósítását hivatott segíteni, 

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében be-

nyújtott pályázatokon keresztül. Faladatunk többek között a tájé-

koztatás, a VM által alkotott rendeletek keretében meghirdetésre 

kerülő támogatásokról és pályázati kiírásokról. Ezen pályázatok és 

támogatási kérelmek értékelése, szükség esetén a dokumentumok 

hiánypótoltatása, a támogatói döntés előkészítése az elnökség ré-

szére. Kötelező szakmai és pénzügyi beszámolót készítünk a VM és 

az MVH számára kéthavonta, továbbá szakmai rendezvényeken to-

vábbképzéseken veszünk részt, a hatékony ügyintézés érdekében.
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Pályázatok
További lehetőségek

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

Közösségi célú fejlesztés jogcímen belül az alábbi célterületekre:

• Kulturális értékeink fenntartása, hagyományőrzés célterület

• Sportlétesítmények felújítása, korszerűsítése, kialakítása

• Kistérségi civil szervezetek működési feltételeinek javítása

• Táborok kialakításának, fejlesztésének támogatása

• HAJT-A Csapat Akciócsoport arculatának fejlesztése

• Árpád-kori település nyomainak feltárása, bemutatása

• Tápiószele arculatának fejlesztése

Vállalkozás alapú fejlesztés jogcímen belül az alábbi célterületekre:

• Családi napközik fejlesztésének támogatása

• Helyi terméket előállító, forgalmazó, helyi szolgáltatást végző vállalkozások támogatása

• Zöldhulladék-kezelő, -feldolgozó felületek kialakítása

• Turisztikai vonzerő növeléséhez szükséges eszközbeszerzés

• Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Rendezvény jogcímen belül az alábbi célterületekre:

• A Tápió-vidék kulturális és egészségmegőrző rendezvényeinek támogatása

• TÁPIÓ-EXPO

• „Olimpici” sportrendezvény

Térségek közötti és nemzetközi együttműködés jogcímen belül az alábbi célterületre:

• Térségek közötti és nemzetközi együttműködések támogatása

Képzés jogcímen belül az alábbi célterületre:

• A Tápió-vidék bemutatását elősegítő képzések támogatása

A pályázási feltételekről és lehetőségekről több információt a honlapunkon találnak: 

www.hajtacsapat.hu

Kiadja: HAJT-A Csapat Egyesület Munkaszervezete.

Megjelent: a Patkós Stúdió gondozásában 2010-ben.

ÚMVP III. tengely 4 jogcímére 2008. 10. 19. és 2009. 01. 10. között benyújtott támogatási 

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

Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása: 8 db

Turisztikai tevékenységek ösztönzése: 11 db

Falumegújítás és –fejlesztés: 6 db

Vidéki örökség megőrzése: 3 db

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

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

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

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

és civil szféra képviselői indulhattak, ennek megfelelően önkormányzatok közül  

6 db, civil pályázó 1 db volt. A kérelmek ügyintézése jelenleg folyamatban van.

„A beérkezett pályázatok bemutatása”
 A LEADEr első körös beadási határidőt követően 2009. október 1. és november 16. kö-

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

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

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

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

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

A LEADEr első körös pályázatainak beadását követően megkezdődött a HAJT-A Csapat 

Egyesület munkaszervezeti irodájában a támogatási kérelmek ügyintézése. A pályáza-

tok ügyintézéséhez hozzátartozott az előzetes helyszíni szemlék lefolytatása, melyek 

a hiánypótoltatás mellett párhuzamosan elvégezhetőek voltak. A LEADEr-pályázatok 

esetében ez 38 szemlét jelentett 

az elmúlt időszakban. A végle-

gesített rangsorállítás után a 

döntéshozó testület hozza meg 

a rendelkezésre álló forrás és a 

pontszámok alapján a támogat-

ható pályázatok listáját.

Fejlesztési források összesen 
a 14 településen 2007–2013 időszakra

ÚMVP III. tengely ÚMVP IV. tengely

3 241 982 € 1 375 829 €

864 636 600 Ft 366 933 594 Ft
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A térképen szereplő túrák és túraútvonalak letölthetők a www.tgytrack.fw.hu oldalról.


