Tiszasziget a LEADER
fejlesztések tükrében,
2007-2013-as időszakban

Előszó

Tiszasziget fejlesztések

Tiszasziget Község a 2007-2013-as programozási ciklusban vált a Déli Napfény Akciócsoport tagjává. A magyarországi LEADER szerveződés 2004-2006-os ciklusban az AVOP
keretein belül működött, 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 Akciócsoport 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 stratégiát alkot és valósít meg.
A megalkotott stratégia sikeressége jóval később, utólag derül majd ki. Nem kis felelősség 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,
hasznos-értelmes és a közösség egésze számára valós fejlesztések bontakozhassanak
ki, és elinduljon a terület szerves fejlődése.
Ez a kiadvány a Tiszasziget településen megvalósult/folyamatban lévő fejlesztéseket
tekinti 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 Tiszaszigetnek a 2014-20as programozási ciklusban is.
A Déli Napfény Akciócsoport munkaszervezete
www.delinapfeny-hacs.hu
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Tiszasziget
Tiszasziget Sellő Horgász Egyesület
Projekt címe: Tiszasziget Községi Szabadidőpark fejlesztése
Elnyert támogatási összeg: 17 934 019 Ft
A Park-tó ideális pihenőhely az ide érkező horgászoknak, a beruházásnak köszönhetően a terület könnyebben megközelíthetővé vált, és az ott töltött időt komfortosabb
körülmények között tölthetik el a látogatók. A projekt keretében a tó mellett egy 10
férőhelyes parkolót alakítottak ki, amelyből gyalogos út vezet az újonnan épült pihenő
épületig. A járda mentén horgászhelyek kerültek kialakításra.
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Római Katolikus Plébánia
Projekt címe: Templomtető felújítása
Elnyert támogatási összeg: 23 053 346 Ft
A Páduai Szent Antal Templom három kupolája került felújításra a beruházásnak köszönhetően. Az egyes helyeken veszélyes állapotba került tetőszerkezetet cserélni kellett, valamint a tető csapadékvíz elvezető rendszere is felújításra került.
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Tiszasziget Község Önkormányzat
Projekt címe: Korpuszok és Mélypont emlékhely
Elnyert támogatási összeg: 6 681 312 Ft

Tiszasziget Sport Egyesület
Projekt címe: Táborok szervezése és programjainak megvalósítása
Elnyert támogatási összeg: 2 000 000 Ft

A Mélypont Emlékhely kiemelt nevezetesség, hiszen itt található Magyarország legmélyebb pontja. Az ide látogatók kényelmét és pihenését szolgáló asztalok és padok
kerültek kihelyezésre, valamint kialakításra került egy tűzrakó hely is. A higiéniás blokk
áramellátását napkollektorok beszerzésével oldották meg. A köztemetőben található
korpuszok, valamint a gyalogjárda felújítása is ennek a beruházásnak köszönhetően
történt meg.

A tábor fő célja a gyerekek egészséges életmódra nevelése, közösségépítés és a sport
által képviselt értékek közvetítése. Az ötnapos tábor folyamán a 18-22 év közötti fiatalok minden nap más-más sportággal ismerkedhettek meg, oktatásukat szakképzett
edzők biztosították.
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Tiszasziget Község Önkormányzat
Projekt címe: A települési újság színvonalának fejlesztése
Elnyert támogatási összeg: 416 448 Ft

Tiszasziget Sport Egyesület
Projekt címe: Civil szolgáltató központ kialakítása
Elnyert támogatási összeg: 3 898 175 Ft
A pályázónak egy olyan civil szolgáltató
központ létrehozása volt a célja, amely a
helyi civil szervezetek, vállalkozók és intézmények működését segíti különböző
szolgáltatásokkal, tanácsadással. A beruházás során kialakításra került többek
között egy teljesen akadálymentesített
internetszoba, egy oktatási terem, valamint az irodát modern irodai eszközökkel
szerelték fel, amely lehetővé teszi, hogy
az Egyesület megfelelő színvonalon tudja
ellátni feladatait.

A helyi újság több mint egy évtizede szolgálja a tiszaszigeti lakosság tájékoztatását. A
fejlesztésnek köszönhetően nagyobb terjedelemben, a rovatok számának bővítésével
jelenik meg az újság, ezzel lehetőség nyílik arra, hogy egyre több célcsoportot szólítson
meg. A web alapú média kialakításával egy teljesen új szolgáltatás jött létre, amellyel a
mai kor követelményeinek tett eleget a pályázó.
Tiszasziget Sport Egyesület
Projekt címe: Tiszasziget Községi Szabadidőpark fejlesztése
Elnyert támogatási összeg: 1 479 998 Ft
A fejlesztésnek köszönhetően a pályázó
Sportegyesületi tevékenységét bővíthette, illetve lehetőség nyílt arra, hogy
a Szabadidőparkban megtartott sportesemények magasabb színvonalon kerüljenek megrendezésre. A sportpálya
környezetének rendbetétele, az új labdafogó hálórendszer kiépítése, a sportolási lehetőségek bővítése, valamint az
új biztonsági korlát elhelyezése hozzájárult a létesítmény modernizálásához,
így nagyobb vonzerővel rendelkezik a
sportolni, kikapcsolódni vágyó embereknek.
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Tiszaszigetért Alapítvány
Projekt címe: Katolikus templom ólomüveg felújítás és orgona beszerzés
Elnyert támogatási összeg: 4 368 470 Ft
A település legrégebbi épített öröksége
az 1914-ben átadott katolikus templom,
amelynek ólomüvegei elöregedtek, tisztításra, felújításra szorultak. A nyertes
projekt keretében összesen nyolc darab
ólomüveg restaurációja valósult meg, valamint egy hiánypótló intézkedésként orgona beszerzésére is sor került.
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Tiszasziget Község Önkormányzat
Projekt címe: Polgárőr irodához kapcsolódó parkoló építése
Elnyert támogatási összeg: 950 000 Ft

Egyeztetések:

A tiszaszigeti Polgárőr iroda előtti parkoló
építési munkálatai valósultak meg a beruházás során: a 100 m2 alapterületű parkolót térkővel burkolták, valamint egy darab, öt kerékpár elhelyezésére alkalmas
kerékpár tároló került beszerzésre.

Tiszasziget Sport Egyesület
Projekt címe: Tiszasziget Sportpálya fejlesztése 2013
Elnyert támogatási összeg: 4 299 951 Ft
A fejlesztés során megvalósult az edzőpálya felújítása, új labdafogó rendszer kiépítése, valamint az öntözési technika kialakítása, ezáltal az Egyesületnek lehetősége
nyílik magasabb színvonalú rendezvények
szervezésére, valamint képes tovább népszerűsíteni a létesítményt.

Folyamatban lévő projektek:
Csiszár Gábor
Projekt címe: Turisztikai szálláshely kialakítása
Elnyert támogatási összeg: 6 004 216 Ft
Tiszasziget Sport Egyesület
Projekt címe: Tiszasziget Homokbánya turisztikai fejlesztése
Elnyert támogatási összeg: 11 397 257 Ft
Tiszasziget Sellő Horgász Egyesület
Projekt címe: Tiszasziget Puszta és Bánya tavak turisztikai célú hasznosítása
Elnyert támogatási összeg: 7 959 401 Ft
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