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Hajt-a csapat a Tápió-vidéken 

Tápiószõlõs
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Polgármesteri köszöntõ
Tisztelettel köszöntök minden 

kedves olvasót, aki a Hajt-A 

Csapat által támogatott kiad-

ványt olvassa. Remélem, se-

gítségére leszünk abban, hogy 

megismerkedjen településünk 

történelmével, jelképeivel, ne-

vezetességeivel. Bízom abban 

is, hogy sok hasznos informáci-

ót talál, az oldalak nézegetése, 

olvasása közben. Tápiószőlős 

község a közép-magyarországi 

régióban, a Tápió mente déli 

csücskén, Ceglédtől 15 km-re, 

Tápiószelétől 6 km-re találha-

tó. Lakosainak száma 3180 fő. 

Községünk 1947. október 1-jén 

alakult önállóvá, Tápióhalesz 

néven, mely 1948. április 15-én 

Tápiószőlősre változott. A megelőző időben Tápiószele külterületi része volt. Települé-

sünk fiatalnak mondható, de megtalálható minden olyan intézmény, amely egy ilyen 

lélekszámú település működéséhez szükséges. Polgármesterré választásomkor az 

önkormányzat gazdasági programját elkészítve a képviselő-testülettel olyan fejlesz-

téseket terveztünk megvalósítani, amelyek gyarapítják az önkormányzat vagyonát, 

előre viszik községünk fejlődését. Olyan értékeket, alapokat helyezünk el, amelyek 

az elkövetkezendő 20-25 esztendőre meghatározzák a tápiószőlősi lakosok életkö-

rülményeit. Örömmel mondhatom el, hogy ma már látható jelei vannak az elkezdett 

munkáknak.
 
 Lajtai Sándorné
 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, civilszervezetei és vállalkozásai alapították 2008-ban.

Feladatunk, elsősorban a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett LEAdER-program 

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

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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Fejlesztések
Tápiószőlős életében soha nem látott nagyságrendű összegű fejlesztések mentek és 

mennek végbe, erről szeretnénk egy kis tájékoztatást adni. Nem egyszerű egy települést 

úgy vezetni, hogy a fejlesztések, intézke-

dések mindenkinek a tetszését elnyerjék, 

senkinek az érdekét ne sértsék.

1.	2007-ben	az Önkormányzati Fejlesz-

tések Támogatása (CÉdE) pályázaton 

nyertünk új	ravatalozó	építésére.		
 

 Teljes bekerülés költsége: 24 377 653 Ft           

 Támogatás összege: 19 502 122 Ft

 Önrész: 4 875 531 Ft

Az új ravatalozó épülete 2008-ban át-

adásra került.

2.	 2008-ban akadálymentesítésre be-

nyújtott EU-s pályázaton	 a	 polgár-
mesteri	hivatal	akadálymente-
sítésére nyertünk. 

 

 Teljes bekerülési költség: 10 930 060 Ft           

 Támogatás összege: 9 826 124 Ft

 Önrész: 1 103 936 Ft

             

A pályázati siker nagy jelentőségű, mivel az 

akadálymentesítésre vonatkozó előírások-

nak, saját erőből kellett volna eleget tenni.

3.	 Általános	 Művelődési	 Központ	 Óvodájának	 felújítása	 2009-ben		
az Önkormányzati Fejlesztések Támogatása (CÉdE) pályázaton nyertünk az óvoda bel-

ső felújítására (ablakok, vizesblokkok, 

elektromos hálózat cseréje, akadály-

mentesítése). Udvari játékok vásárlásá-

ra (EU-s előírásnak megfelelő). 

 

 Teljes bekerülési költség:  25 459 171 Ft          

 Támogatás összege:  17 821 419 Ft

 Önrész: 7 637 752  Ft

A felújított óvoda tágas, igényes elhelye-

zést biztosít a kicsinyek, valamint az itt 

dolgozó óvónők és dadusok számára. 

Gyermekeink szabadban történő mozgása 

az óvodához tartozó, ízlésesen kialakított 

játszótéren oldódik meg.

4.	XXI.	század	iskolája 

 2008-ban a Nemzeti Iskola Felújítási 

Program keretében „Esélyteremtés Pest 

megye délkeleti perifériáján”. A Tápió-

szőlősi Általános Iskola felújítása és IKT 

esz  köz fejlesztése címmel pályázatot 

nyertünk.

 

 Teljes bekerülési költség:  268 067 863 Ft

 Támogatás összege:  241 261 077 Ft

 Önrész: 26 806 766 Ft
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6.	Arany	 János–Zalka	 Máté–Árpád	 utcák	 felújítására nyertünk az Önkor-

mányzati Fejlesztések Támogatása (TEUT) pályázaton.

 

 Teljes bekerülési költség: 27 586 207 Ft         

 Támogatás összege:  16 000 000 Ft

 Önrész: 11 586 207 Ft

Cél az egységes utcakép kialakítása, mely 

a község arculatát javítja. 

7.	Tápiószőlős	község	faluképének	
javítására	nyertünk:

 

 Teljes bekerülési költség: 3 750 000 Ft               

 Támogatás összege: 3 000 000 Ft 

 Önrész:                                  750 000 Ft 

Felújítottuk a buszfordulót, parkot építet-

tünk a Kossuth L. utca és Erkel F. utca sarkán, 

a Felszabadulás út és Kertész P. utcasarkon. 

Padokat, szemeteskukákat helyeztünk ki. 

Több helyen, fásítást végeztünk.

8.	Tápiószőlős	község	virágosabbá,	
zöldebbé,	élhetőbbé	tétele	című 

pályázaton ismét nyertünk:

 Teljes bekerülési költség: 3 750 000 Ft               

 Támogatás összege: 3 000 000 Ft

 Önrész: 750 000 Ft

2009. nyarán megkezdődött a felújítás, és 2009/2010-es tanévben már a megújult in-

tézményben kezdődött meg az oktatás. Különösen nagy öröm ez a falu számára, hiszen 

az iskolában időszerű volt a nyílászárók, 

vizesblokkok cseréje, a fűtés és az elekt-

romos hálózat korszerűsítése. Energiata-

karékosság szempontjából napkollektorok 

lettek felszerelve. A tápiószőlősi diákok és 

tanáraik modern és színvonalas intéz-

ményben tanulhatnak, taníthatnak.

2009/2010-es tanévtől kompetenciaalapú 

oktatás folyik iskolánkban.

5.	Idősek	gondozási	központjának	
infrastrukturális	fejlesztésére és 

bővítésére benyújtott pályázaton az 

idő sek gondozási központjának új 

szárn nyal történő bővítése, teljes körű 

akadálymentesítése, akadálymentes 

par koló kialakítása valósul meg.

 

 Teljes bekerülési költség: 47 432 145 Ft            

 Támogatás összege:  37 964 689 Ft

 Önrész: 9 467 456 Ft

A megvalósuló beruházás célja az épület 

bővítésén túl a későbbikben nappali ellá-

tásban részesülők számára, az eddig ke-

vésbé használt helyiségek átalakítása.
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Ha	a	pénzeket	összeadjuk,	akkor	az	összesítésben	a	következő	ered-
ményre	jutunk:

Teljes	bekerülési	költség:		 469	319	099	Ft
Támogatás	összege:		 397	495	030	Ft
Önrész:																																	71	824	068	Ft

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEAdER-fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások (IV. tengely) közül az 

alábbiakra pályáztunk:

A	 helyi	 sportépület	 felújítása,	
kor	szerűsítése

Célterület-azonosító: 1 002 452

Célterület megnevezése: Sportlétesítmé-

nyek felújítása, korszerűsítése, kialakítása. 

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb 

mértéke 10 500 eurónak megfelelő forint-

összeg.

A pályázat befogadott, elbírálás alatt áll.

Helyi	kulturális	értékek	támoga-
tása

Célterület-azonosító: 1 002 469

Célterület megnevezése: A Tápió-vidék 

kulturális és egészségmegőrző rendezvé-

nyeinek támogatása.

Kerékpártárolókat helyeztünk ki, virágosítást végeztünk községünkben, szelektív  

gyűjtő szigeteket alakítottunk ki, szelektív hulladékgyűjtő edényeket vásároltunk, he-

lyeztünk ki.

9.	Közösségi	busz	beszerzésére	pá-

lyáztunk az Európai Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Alapból (EMVA), melyet 

megnyertünk.

 

 Teljes bekerülési költség:  9 070 000 Ft             

 Támogatás összege: 7 558 000 Ft

 Önrész: 1 512 000 Ft

Régi vágyunk teljesült, amikor a képen 

látható közösségi buszt megnyertük. 

A busszal 16 főt tudunk szállítani.

10.	Tápiószőlős	szennyvízelvezetésének	
és	tisztításának	megoldása EU-s pá-

lyázatból.

 Teljes bekerülési költség: 48 896 000 Ft              

 Támogatás összege: 41 561 600 Ft

 Önrész: 7 334 400 Ft  

  

Ez a KEOP-os pályázat kétfordulós, az első 

fordulóban nyertük a fenti összeget. A má-

sodik része a megvalósítás, melynek pá-

lyázati beadása folyamatban van.
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Néhány beruházás még nem készült el, vagy csak részben, de községünk szebbé és ér-

tékesebbé tételében jó úton haladunk.

A nyert pályázatok mellett azért akad olyan pályázat is, amelyik nem nyert:

• a 311 út Tápiószőlős–Újszilvás elágazásánál busz átszálló kiépítése

• községünkben a Felszabadulás-Kossuth L.–Bicskei út mentén kerékpárút építése  

2006-tól kezdődően községünkben a kulturális élet is fellendült. Minden évben rend-

szeresen megrendezzük:

•  a községi falunapot

•  a nyugdíjasnapokat

•  az adventi napokat

•  a községi fenyőfánál a fénygyújtást

• segítséget nyújtunk a Tápiószőlősön 

megrendezett lovas napokhoz, vala-

mint nyugdíjas-találkozókhoz

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke 7500 eurónak megfelelő forintösz-

szeg. A pályázat befogadott, elbírálás alatt áll.

Testvérfalunkkal	való	kapcsolat-
tartás	segítése

Célterület-azonosító: 1 004 362

Célterület megnevezése: Térségek közötti 

és nemzetközi együttműködések támo-

gatása.  

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb 

mértéke 4000 eurónak megfelelő forint-

összeg. A pályázat befogadott, elbírálás 

alatt áll.

Az	 Európai	 Mezőgazdasági	 és	 Vidékfej-

lesztési	Alapból	a	falumegújításra	és	fej-

lesztésre	 igénybe	 vehető	 támogatásra	

(III.	 tengely)	 az	 alábbi	 célterületre	 pá-

lyáztunk.

Tápiószőlős	központi	parkjának	
kialakítása

Jogcímkód: 6.352.01.012. 

Célterület (a támogatási rendelet 3. § (1) b) 

pontja szerint): A település környezetét és 

megjelenését javító kisléptékű infra-

struktúra-fejlesztések a támogatási ren-

delet 4. és 5. számú mellékletében felso-

rolt települések területén.



12 13

Az	egyesület	vezető	tisztségei
Az egyesület elnöke: 

Kovács Ferenc  (Tápiószele	Város	
	 Önkormányzatának	polgármestere)

Az egyesület alelnöke: 

Kovács Magdolna (Tóalmás	Község	

	 Önkormányzatának	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 Önkormányzat 

  4. Tápióbicske Község Önkormányzata 

  5. Szentmáronkáta Község 

  Önkormányzata 

  6. Szentlőrinckáta Községi 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 Községi Önkormányzat  
 

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)		

Felügyelő	Bizottság	(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.

Felügyelő	bizottság:  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 civilszervezetek 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.

A kiadványban látható fotókat Balog Andrea, Béres József, Bíró Zoltán, 

Papp Gábor és Patkós Gábor készítette.

Megjelent: a Patkós Stúsdió 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.


