
 

 

A LEADER+ PROGRAM KERETÉBEN TELEPÜLÉSÜNKÖN MEGVALÓSULÓ  

NYERTES PÁLYÁZATAINK: 

TÁPIÓGYÖRGYEI PÁLYÁZATOK 

 

Címe: Tápiógyörgye képekben 

Pályázó: Tápiógyörgye Községi Óvoda 

Összköltség: 1 115 000 Ft 

Támogatás: 981 750 Ft 

Cél: Elkészült a „Tápiógyörgye képekben” című kis könyvecske, amely bemutatja községünk 

eseményeit, kulturális és természeti értékeit. A többnyelvű, tetszetős kiadvány kiváló ismeret-

forrás vendégeink számára is. 

 

Címe: Szabadon, játékosan, örömmel 

Pályázó: Tápiógyörgye Községi Óvoda 

Összköltség: 2 349 600 Ft 

Támogatás: 1 997 160 Ft 

Cél: Olyan sokoldalú kert jött létre óvodánk udvarán, amely megismerteti a kicsikkel termé-

szeti környezetüket, tudatosságra, felelős gondolkodásra neveli őket. A kert részeit képezik 

évelő virágok, gyógy- és fűszernövények, sziklakert, fák, cserjék, sövények, madáretetők és 

komposztáló. 

 

Címe: Erdei iskola szálláshely minőségi fejlesztése, akadálymentesítése 

Pályázó: Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 

Összköltség: 6 666 666 Ft 

Támogatás: 2 999 999 Ft 

Cél: Ifjúsági szállásaink korszerűsítésével emelkedik az ellátás színvonala. Sor került vízvételi 

helyek kialakítására, akadálymentesítésre, az épületek javítására, festésére, burkolására. 

 

Címe: Ismerkedés a méhészettel 

Pályázó: Juhász Ildikó 

Összköltség: 2 307 473 Ft 

Támogatás: 1 961 352 Ft 

Cél: A Juhász méhészet tevékenysége szervesen kapcsolódik az Erdei Iskola programhoz, a 

környezeti neveléshez, az öko-turizmushoz. A vendégfogadáshoz szükséges megfelelő mű-

szaki színvonal és komfort megteremtésével olyan bemutató hely jön létre, melyre büszke le-

het egész térségünk. 

 

Címe: Tápiógyörgyei méz 

Pályázó: Juhász Ildikó 

Összköltség: 1 758 749 Ft 

Támogatás: 791 437 Ft 

Cél: A méhészet műszaki fejlesztése, a helyi raktározás megoldása után a térség lakói elérhető 

áru, kiváló minőségű, egészséges élelmiszerhez juthatnak. 

  



 

 

Címe: A Hajta térség területén megtermelt és savanyított zöldségek piacra jutását segítő 

eszközök és üzem fejlesztése 

Pályázó: Lakatos István 

Összköltség: 2 240 580 Ft 

Támogatás: 1 008 261 Ft 

Cél: A korszerűbb eszközök segítségével mind több fogyasztóhoz eljuthat a helyi alapanya-

gokból készített finom, házias savanyúság, amely az itt lakók étrendjét választékosabbá, gaz-

dagabbá teszi. 

 

Címe: A HAJT-A térség kiadványait, mint speciális helyi termék megvalósítását előse-

gítő eszköz beszerzése 

Pályázó: Patkós Gábor 

Összköltség: 2 201 100 Ft 

Támogatás: 990 495 Ft 

Cél: Nagy teljesítményű, széles nyomtató beszerzésével jelentősen megnő a helyben elvégez-

hető nyomdai munkák köre, új eljárás honosodik meg, a megrendelések átfutási ideje csök-

ken. 

 

Címe: Horgásztanya felújítása és szálláshelyek kialakítása 

Pályázó: Tápiógyörgyei Horgász Egyesület 

Összköltség: 1 200 000 Ft 

Támogatás: 540 000 Ft 

Cél: A Tápiógyörgyei Horgász Egyesület által gondozott horgásztavak kulturált környezeté-

nek kialakítása és környezeti értékeinek megóvása mellett az öko-turizmus és a horgász-turiz-

mus népszerűsítése is szerepet kap a programban. Megújul a horgásztanya, két vendégszobát 

alakítanak ki. 

 

Címe: Fasorok, sövények telepítése saját tulajdonú NATURA 2000 alá vont terület és sa-

ját szántó terület határán 

Pályázó: Pócz Péter 

Összköltség: 475 000 Ft 

Támogatás: 403 750 Ft 

Cél: Természetileg értékes szántó és legelőterület határán kb. 250 méter hosszúságban fehér-

fűzből és szürkenyárból álló fasor létesül. 

 

Címe: Környezeti nevelés a Tájházban 

Pályázó: Kazinczy Ferenc Általános Iskola 

Összköltség: 2 280 000 Ft 

Támogatás: 1 938 000 Ft 

Cél: Iskolánk fő nevelési területe a környezeti nevelés. Pedagógusaink munkáját a nagy nép-

szerűségnek örvendő tápiógyörgyei tájház jelentősen segíti. Cél: a természet tiszteletére, a 

környezetbarát életvitelre nevelés. Szükségessé vált a tájházban kiállított anyagok felújítása, 

cseréje. Sor kerül a kiállítás akváriumának, tablóinak, fotókiállításának cseréjére. Munkala-

pok, foglalkoztató eszközök készülnek, székekkel és asztallal bővül a ház. Az udvaron füvész-

kert jön létre, ahol a régi györgyei parasztházak udvarán termesztett fűszer- és gyógynövénye-

ket is megtalálhatjuk majd. 

  



 

 

Címe: Parasztlángos bemutatását szolgáló hely kialakítása 

Pályázó: Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 

Összköltség: 2 238 738 Ft 

Támogatás: 1 902 927 Ft 

Cél: A tájház udvarán levő régi kocsiszín felújítása, átalakítása, szilárd burkolattal való ellá-

tása, kézmosási és vízvételi hely kialakítása, akadálymentesítése színvonalas körülményeket 

teremt a kenyérlángos bemutatására, kóstolására. 

 

Címe: Akadálymentesített lovaskocsival HAJT-A térség túraútvonalain 

Pályázó: Varró József 

Összköltség: 1 200 000 Ft 

Támogatás: 1 020 000 Ft 

Cél: Egy olyan akadálymentesített lovaskocsi kialakítására kerül sor, amelynek segítségével 

mozgáskorlátozott vendégek is részt vehetnek a községünk által kínált programokon. Rögzítő 

fék, elgurulást gátló ék, emelő-berendezés, valamint kerekesszék rögzítésére szolgáló eszköz 

kerül beépítésre. 

 

Címe: A Táncsics út virágosítása 

Pályázó: Patkós Gábor 

Összköltség: 1 149 000 Ft 

Támogatás: 976 650 Ft 

Cél: Virágosítással, fásítással szépül meg a forgalmas Táncsics út. Ezen belül a Budai Nagy 

Antal út és a Táncsics út által határolt téren egy szép park jön létre, díszfák, virágok, örökzöl-

dek és díszcserjék telepítésével. 

 

Címe: A 106 éves tápiógyörgyei tűzoltó emlékek bemutatását szolgáló hely kialakítása 

Pályázó: Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók Egyesülete 

Összköltség: 2 350 014 Ft 

Támogatás: 1 997 511 Ft 

Cél: A tűzoltószertár udvarán egy olyan nyitott kocsiszín kerül megépítésre, amely lehetősé-

get ad arra, hogy három rendkívül különleges, a tűzoltásoknál használatos, régi, lóval vonta-

tott kocsi bemutatható legyen. 

 

Címe: Gólya élménypark 

Pályázó: Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 

Összköltség: 2 322 000 Ft 

Támogatás: 1 973 700 Ft 

Cél: Olyan „élménysövény” épül, amely játékosan ismerteti meg a gólyák életének egy teljes 

évét (megérkezés, fészeképítés, költés, fiókanevelés, táplálkozás, vonulás). Az újszerű felada-

tok, a különleges, egyedi játékok igazi élményt, új ismereteket nyújtanak a helybeli és a ven-

dégségbe érkező gyermekeknek, családoknak. 

  



 

 

Címe: Alternatív energia bemutatása és gyakorlati alkalmazása a Tápiógyörgyei Erdei 

Iskolában 

Pályázó: Gazdasági és Műszaki Ellátó Szolgálat 

Összköltség: 2 273 672 Ft 

Támogatás: 1 932 621 Ft 

Cél: A strand területén található tábor meleg vízzel való ellátása napenergia segítségével való-

sul meg. A tetőre és az épület mellé napkollektorokat szerelnek, ám a rendszer arra is alkal-

mas, hogy az Erdei Iskolában résztvevőknek is bemutatható legyen e természetkímélő, meg-

újuló energiaforrás alkalmazása. 

 

Címe: Az Ady Endre út virágosítása 

Pályázó: Gazdasági és Műszaki Ellátó Szolgálat 

Összköltség: 1 176 470 Ft 

Támogatás: 999 999 Ft 

Cél: Az Ady Endre út virágok, cserjék, fák ültetésével megszépül, és megújulva csatlakozik a 

már virágos Béke útba, így a vasútállomás és a település központja végig gondozott úton kö-

zelíthető majd meg. 

 

Címe: Öko-kuckó 

Pályázó: Kazinczy Ferenc Általános Iskola 

Összköltség: 2 352 941 Ft 

Támogatás: 1 999 999 Ft 

Cél: Az iskola területén található régi portásfülke átépül, és olyan (szerszámokkal felszerelt) 

„öko-kuckó” lesz, ahol a diákok madáretetőket, odúkat, költőládákat, műfecskefészkeket és 

madáritatókat készíthetnek. Cél a környezettudatos szemlélet elmélyítése a családok körében 

is, madárbarát kertek kialakítása. 

 

Címe: Horgásztó környezetének és arculatának javítása 

Pályázó: Tápiógyörgyei Horgász Egyesület 

Összköltség: 1 152 000 Ft 

Támogatás: 979 200 Ft 

Cél: A látogatók örvendetesen növekvő száma indokolja a horgásztó és a madármegfigyelő 

torony környékének kulturált kialakítását, fejlesztését. Többek között pihenőpadok, étkezésre 

alkalmas asztalok, környezetbe illő szemetes kukák kihelyezésére kerül sor. 

 

Címe: Hogyan legyünk ÖKO-kistérség? 

Pályázó: Gyurgyalag Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület 

Összköltség: 1 002 631 Ft 

Támogatás: 952 499 Ft 

Cél: A programban résztvevők összetett elméleti és gyakorlati képzésen vesznek részt, és tel-

jes mértékben felkészülnek az öko-kistérség kialakítására. 

  



 

 

Címe: A Bíbic tanösvényhez vezető út megújítása 

Pályázó: Tápiókisker Kft. 

Összköltség: 1 149 920 Ft 

Támogatás: 977 432 Ft 

Cél: A Temető út megszépül és méltó folytatása lesz a Béke útnak.  Budapest felől érkező 

vendégeink és a táborozó, erdei iskolás csoportok is egy rendezett úton juthatnak el a horgász-

tavakhoz. A Dózsa György út és a Temető út által határolt térben egy virágos, díszfákkal, 

örökzöldekkel, cserjékkel beültetett látványos park jön létre. 

 

Címe: Tápió-vidéki hagyományokon alapuló ételkészítést elősegítő eszközök fejlesztése 

Pályázó: Tápiókisker Kft. 

Összköltség: 6 666 666 Ft 

Támogatás: 2 999 999 Ft 

Cél: Olyan korszerű eszközök beszerzésére kerül sor, amelyek segítségével a Tápió-vidékre 

jellemző hagyományos eljárással készíthetők különféle ételek. Könnyebbé válik a nagyobb 

számban érkező turisták ellátása is. 

 

Címe: A HAJT-A Csapat területén megtermelt és előállított termékek forgalmazását elő-

segítő üzlet kialakítása 

Pályázó: Tápiókisker Kft. 

Összköltség: 6 666 666 Ft 

Támogatás: 2 999 999 Ft 

Cél: A Tápió-vidék hagyományaira épülő élelmiszerek és egyéb helyi termékek számára 

olyan üzlet nyílik, amely színvonalasan mutatja be és árusítja a HAJT-A Csapat termékeit. A 

kínálatban szerepelnek környékünk feldolgozott húsféleségei, tésztái, mézei, borai, pálinkái, 

savanyúságai és kiadványai. 

 


