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Előszó

Szatymaz Község a 2004. évben alakult Déli Napfény Akciócsoport alapító tagja. A ma-
gyarországi LEADER szerveződés 2004-2006-os ciklusban az AVOP keretein belül mű-
ködött, így a Dél-Alföldön is. Az első években egy fontos tanulási folyamat részeként 
kisebb összegű fejlesztésekre volt lehetőség, amely alapot teremtett egy következő, 
kiterjedtebb munkához.

A 2007-13-as programozási ciklusban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
forrásai elérését a 1698/2005/Ek tanácsi rendelet szabályozta. E tanácsi rendelet 
alapján épültek ki Magyarországon a LEADER szervezetek, ahogyan a Déli Napfény Ak-
ciócsoport is.  A szervezet önálló, egyedül a tagállami szinteken szerveződő Irányító 
Hatóság felügyeli a szakmai munkát. Ezért is van kiemelt jelentősége a helyi alapon, 
helyi közreműködőkből álló szervezet döntéseinek.  E helyi szervezet ugyanis a helyi 
vidékfejlesztési stratégia megalkotásától kezdve a pályázatok kiírásán át egészen azok 
kezelését és a rangsorállítást is felvállalja, azaz egy egész helyi vidékfejlesztési stratégi-
át alkot és valósít meg.

A megalkotott stratégia sikeressége jóval később, utólag derül majd ki. Nem kis fele-
lősség ez tehát mind a szakmának, a helyi fejlesztések tervezőinek, döntéshozóinak és 
persze a fejlesztések megvalósítóinak. Az uniós vidékfejlesztési források ugyanis nem 
örökre szólnak; akkor és odáig tartanak ameddig objektív indikátorok alapján egy adott 
régió eléri majd az uniós átlag szintjét. Így aztán igyekeznünk kell, hogy valódi, hasz-
nos-értelmes és a közösség egésze számára valós fejlesztések bontakozhassanak ki, és 
elinduljon a terület szerves fejlődése.

Ez a kiadvány a Szatymaz településen megvalósult/folyamatban lévő fejlesztéseket te-
kinti át, ahol összegyűjtve mutatjuk meg a 2007-13-as ciklusban a község területére 
elnyert fejlesztéseket, néhányat részletesen is illusztrálva. A közös tervezői és értékelői 
munkát fotókkal dokumentáltuk.

Az eddigiekhez hasonlóan további sikeres munkát kívánunk Szatymaznak a 2014-20-as 
programozási ciklusban is.

A Déli Napfény Akciócsoport munkaszervezete
www.delinapfeny-hacs.hu

Szatymaz fejlesztések

S.sz Pályázó neve Projekt címe Tengely/célterület Támogatási 
összeg Megjegyzés

1. Műszaki 
Verdabázis Kft.

Komplex vizsgaközpont 
gépbeszerzése

III. tengely 1. kör 
Mikrovállalkozás 4 987 500 Ft Megvalósult

2. Szemp Air Kft. Repülőgép mosó és 
nyűgöző

III. tengely 1. kör
 Mikrovállalkozás 5 975 882 Ft Megvalósult

3. Dr. Kormányos 
László Péter

Kormányos László 
Vendégháza

III. tengely 1. kör 
Turisztika 21 354 158 Ft Megvalósult

4. Szatymaz Község 
Önkormányzat

Szatymaz központi parkjá-
nak fejlesztése

III. tengely 1. kör 
Falumegújítás 21 995 849 Ft Megvalósult

5. Római Katolikus 
Plébánia

Szatymazi plébánia temp-
lomkertjének fejlesztése

III. tengely 1. kör 
Vidéki örökség 7 003 861 Ft Megvalósult

6. FIT WORLD 
Sportegyesület

Nyári rögbis sport/életmód 
ifjúsági tábor Szatymazon LEADER 1. kör Tábor 1 806 390 Ft Megvalósult

7.
Közművelődési 
és Családsegítő 
Egyesület

Szatymazi Hagyományőrző 
nap

LEADER 1. kör 
Multikulturális és 
hagyományőrző 
kezdeményezés

1 989 225 Ft Megvalósult

8.

Fehértói 
Gazdaképző és 
Innovációs 
Alapítvány

Turisztikai iroda kialakítása 
Szatymazon

LEADER 1. kör 
Turisztikai információs 
szolgálat

3 211 904 Ft Megvalósult

9. Szatymaz Község 
Önkormányzat

A településen élők és ide 
látogatók eligazodását 
segítő információs és 
utcanév táblák kihelyezése 
egységes arculat 

LEADER 2. kör 
Kulturális értékek 
megőrzése

4 100 001 Ft Megvalósult

10. Szatymazi 
Nőegylet Kh. E.

Szellemi és tárgyi emléke-
ink megőrzése, bemutatása 
– helytörténeti gyűjtemény 
kialakítása Szatymazon

LEADER 2. kör 
Kulturális értékek 
megőrzése

4 500 000 Ft Megvalósult

11. Csányi Imre Vaddisznóskert fejlesztése LEADER 2. kör 
Bemutató gazdaság 4 703 940 Ft Folyamatban

12. Szatymaz Község 
Önkormányzat

Központi sétány fejlesztése 
Szatymazon

III. Tengely 3. kör 
Falumegújítás és 
fejlesztés

4 388 149 Ft Folyamatban

13. Műszaki 
Verdabázis Kft.

Menetíró ellenőrző, hitele-
sítő berendezés beszerzése LEADER 3. kör 2 517 600 Ft Folyamatban

Összesen 88 534 459 Ft
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Szatymaz Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
Projekt címe: Szatymaz központi parkjának fejlesztése
Elnyert támogatási összeg: 21 995 849 Ft

A fejlesztés célja a Szatymaz központi 
részén lévő park felújítása, fejlesztése a 
településkép javítása, turisztikai vonzerő 
fejlesztése volt, így a közösségi rendezvé-
nyek színvonalasabb lebonyolítása bizto-
sított. Ennek érdekében a fejlesztés terü-
letén elbontásra kerültek az elöregedett 
betonburkolatok, majd új térburkolatok 
(1239 m2) építésére és díszkivilágítás ki-
építésére került sor. Növényesítéssel nö-
velték a zöldfelületet. 7 db pihenőpad, 8 
db kerékpártároló, 2 db hulladékgyűjtő 
edény, és 1 db információs tábla került 
kihelyezésre.

Budai Sándor
Projekt címe: Autószerelő műhely technológiai korszerűsítése
Elnyert támogatási összeg: 4 815 940 Ft 

A fejlesztés célja egy olyan berendezés beszerzése, amivel a régióban egyedülálló mó-
don tudják javítani a mostani és régi típusú diesel motorokat. A fejlesztés során beszer-
zésre került egy Bosch 200 all-round injektor vizsgáló készülék.

Szatymaz 

Szatymaz Római Katolikus Plébánia
Projekt címe: Szatymazi Plébánia templomkertjének fejlesztése 
Elnyert támogatási összeg: 7 003 861 Ft

A fejlesztés célja a település 
turisztikai vonzerejének nö-
vekedése, közösségfejlesztő 
szerep, a helyi identitás érzé-
sének erősítése volt. A helyi 
védettség alatt álló templom-
hoz vezető gyalogutak reha-
bilitációjára és új gyalogutak 
kialakítására, ezek mentén 
pihenőpadok, hulladékgyűj-
tő edények, kerékpártárolók 
elhelyezésére, díszkivilágítás 
fejlesztésére került sor a pro-
jekt keretében. 
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SZEMP AIR Kft.
Projekt címe: Repülőgép mosó és nyűgöző építése
Elnyert támogatási összeg: 5 975 882 Ft

A hazai, valamint a környező országokban egyre növekvő az igény a kis kapacitású sze-
mélyszállító repülőgépek pilótáinak képzése iránt, jelen fejlesztéssel elérhető a vállal-
kozás számára az említett új piacra való belépés. A fejlesztés során repülőgép mosó 
került kialakításra, melynek alapterülete 254 m2, valamint két darab, a repülőgépek 
földhöz rögzítését szolgáló beton burkolattal ellátott nyűgöző került kialakításra.

Közművelődési és Családsegítő Egyesület
Projekt címe: Szatymazi Hagyományőrző Nap
Elnyert támogatási összeg: 1.591.380 Ft

A szatymazi Hagyományőrző Nap 2007-ben került először megrendezésre, azóta éven-
te hagyományosan az Egyesület szervezi a nagy népszerűségnek örvendő eseményt. 
A LEADER projekt keretében 2012 szeptemberében a Déli Napfény Helyi Akciócsoport 
települései hagyományőrző csoportjainak részvételével került megrendezésre a Ha-
gyományőrző Nap, amelynek során a csoportok fellépése mellett népi mesterségek be-
mutatójával, sztárvendégek fellépésével és népművészeti kiállítással színesítik a prog-
ramot. A rendezvénynek köszönhetően az Akciócsoport hagyományőrző csoportjainak 
lehetőségük nyílik arra, hogy közösen szerepeljenek, tapasztalatot cserélhessenek, va-
lamint a határon túl tevékenykedő hagyományőrző csoportok életbe és munkásságába 
is betekintést nyerhetnek. 

Műszaki Verdabázis Kft.
Projekt címe: Komplex vizsgaközpont gépbeszerzése
Elnyert támogatási összeg: 5 975 882 Ft

A fejlesztés egy működő javító, karbantartó autószerelő műhely szolgáltatásait bőví-
tette egy komplex vizsgabázis működtetésével. A fejlesztés eredményeként egy olyan 
vizsgasor került beállításra, amely időszakos zárt technológiával, megbontással járó és 
megbontás nélküli műszaki állapotfelmérést is elvégez. A gépjármű vizsgaközpont al-
kalmas személygépjárművek, kis- és nagy tehergépjárművek, valamint mezőgazdasági 
gépek szervízelésére egyaránt.



98

Dr. Kormányos László Péter
Projekt címe: Kormányos László Vendégháza
Elnyert támogatási összeg: 21 354 158 Ft

A fejlesztés során egy 6 férőhelyes vendégház került kialakításra 217 nm alapterületen. 
A vendégház kialakításával lehetőség nyílik az aktív pihenést kedvelőknek az olyan szol-
gáltatások igénybevételére, mint például kerékpározás, asztalitenisz, szauna, lovaglás.

Fit World Sportegyesület
Projekt címe: Nyári rögbis sport/életmód ifjúsági tábor Szatymazon
Elnyert támogatási összeg: 1 806 390 Ft

A rendezvény keretében a pályázó sport és életmód tábort szervezett bentlakásos 
rendszerben. A tábor alatt a rögbit nemcsak mint játékot ismerhették meg a célcsoport 
tagjai, hanem az előadások és a vezető szakmai szakértő ( francia vezetőedző) révén 
nemzetközi szokásokat is. A tábor programjában nagy hangsúlyt kapott a Nagy-Britan-
nia és angolszász sport és rögbi hagyományok ismertetése.

Fehértói Gazdaképző és Innovációs Alapítvány
Projekt címe: Turisztikai iroda kialakítása Szatymazon
Elnyert támogatási összeg: 3 211 904 Ft

A fejlesztés Szatymaz II. körzet 115. szám 
alatt valósult meg. Az 1853-ben készült 
épületben a fejlesztés hatására felújítás-
ra került 80 m2 területen a teljes burko-
lat, 70 m2 területen a falak újravakolása 
és festése és 2db ajtócsere valósult meg, 
valamint az iroda működtetéséhez be-
szerzésre került 1db notebook, egy mini 
konyha, 4 db zárható irattartó szekrény, 
valamint 4 db asztal.

Csányi Imre
Projekt címe: Vaddisznós kert fejlesztése
Elnyert támogatási összeg: 4 703 940 Ft

A Szatymaz külterületén működő gazda-
ságban a pályázó 100 vaddisznó ellátását 
biztosítja egy 8 hektáros területen. A fej-
lesztéssel egy olyan épület került kiala-
kításra, amelyben a takarmány tárolása 
biztosított, valamint egy előadó tér is ki-
alakításra került, amely alkalmas az idelá-
togató csoportok fogadására. A fejlesztés 
keretében egy új traktor is beszerzésre ke-
rült, így gazdaságosabbá vált a 8 hektáros 
terület művelése.

Szatymaz Községi Önkormányzat
Projekt címe: A településen élők és ide látogatók eligazodását segítő információs 
          táblák kihelyezése, egységes arculat kialakítása
Elnyert támogatási összeg: 4 100 001 Ft

A fejlesztés során a helyi szállásadók, és 
turisztikai szolgáltató helyszínek egységes 
megjelenésű tájékoztató táblával történő 
jelölése valósult meg, valamint a telepü-
lésre bevezető egyik legfőbb útvonalon 
található körforgalomba kihelyezésre 
került egy térplasztika. A fejlesztés célja, 
hogy az idelátogatók minél könnyebben 
megtalálják a helyi jelentőségű értékeket, 
illetve a turisztikai célú vállalkozásokra is 
felhívja a figyelmet az egységes arculatú 
információs tábla.
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Egyeztetések:Szatymazi Nőegylet Közhasznú Egyesült
Projekt címe: Szellemi és tárgyi emlékeink megőrzése, bemutatása – 
helytörténeti gyűjtemény kialakítása Szatymazon
Elnyert támogatási összeg: 4 500 000 Ft

A projekt helyszíne egy 1853-ban épült patinás tanyasi iskolaépület, amelyben kiala-
kításra került a helytörténeti kiállítás, az irattárakban pedig elhelyezésre kerültek a 
gyűjtemény katalógusai, így a helyi turisztika iránt érdeklődők betekintést nyerhetnek 
Szatymaz település kulturális örökségébe is.
Az itt elhelyezésre került kiállítási tárgyak, 
eszközök, fényképek egy 2007-2008-ban 
történt gyűjtésből állnak rendelkezésre. 
A gyűjtést akkor a Közművelődési és Csa-
ládsegítő Egyesület kezdeményezte és 
karolta fel. Ezen projekt megvalósulásával 
méltó helyükre kerültek ezek a tárgyak és 
többen megismerkedhetnek a szatymazi 
kulturális emlékekkel.

Folyamatban lévő projektek:

Műszaki Verdabázis Kft.
Projekt címe: Menetíró ellenőrző, hitelesítő berendezés beszerzése 
Elnyert támogatási összeg: 2 517 600 Ft

Szatymaz Község Önkormányzat
Projekt címe: Központi sétány fejlesztése Szatymazon
Elnyert támogatási összeg: 4 388 149 Ft
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