Kóka

Államtitkári köszöntő
Hazánk európai uniós tagsága állandó viták kereszttüzében áll.
A két szélsôség álláspontja egyszerû: egyfelôl az uniós tagság csodaszer a felemelkedéshez, másfelôl a tagság a függetlenség feladásával egyenlô.
A valóságban nyilván jóval árnyaltabb a kép, hisz semmi
nem fekete-fehér a politikában sem.
Amikor az unió Bizottsága kidolgozta a „Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében”
/a francia elnevezés kezdôbetûibôl: LEADER/ megnevezésû
programját, az volt a cél, hogy a vidékfejlesztésre szánt források ne egymástól elkülönült területeken és ne a helyi társadalom megkérdezése
nélkül legyenek felhasználva, hanem integráltan, s a helyi politikai, gazdasági és
civil szereplôk bevonásával.
Magyarország csatlakozása után a magyar vidék is bekapcsolódott ebbe a programba, s jelentôs uniós források léptek be a vidéki települések fejlesztésébe.
Ezért akárhány vélemény hangzik el az uniós tagság megítélése kapcsán, mindig
figyelemmel kell(ene) lenni e nem jelentéktelen körülményre.
Arra, hogy megújultak a településközpontok, az értéket hordozó épületek, hogy
a vállalkozások sora lendült fel, hogy a vidéki életkörülmények folyamatosan változtak, a vidék népességmegtartó ereje növekedett.
Csak remélni tudjuk, hogy ez a folyamat nem áll le, hogy a vidék további felemelkedésének részese lesz a helyi akciócsoport.
Változások várhatók a szervezetek életében, de bízunk abban, hogy ez az elônyükre válik.
A források elosztásának fontos láncszemei lesznek, s ezek a források remélhetôleg jól hasznosulnak.
Rengeteg múlik a helyi szervezeteken, a kezdeményezôkészségen, a körültekintô
tervezésen.
S ha találkozik a helyi szándék a nagypolitikai akarattal, az minden sikernek
forrása lehet.
Magyarország kormánya mindent megtesz annak érdekében, hogy ez így legyen.

Czerván György

agrárgazdaságért felelôs államtitkár

Elnöki köszöntő
A Homok-hátság felsô része és a Tápió-vidék a közép-magyarországi régió legizgalmasabb, ugyanakkor legkevésbé felfedezett tájai közé tartozik, a természetbúvárok,
természetjáró turisták kedvelt paradicsoma. E térség lakói
híven ôrzik hagyományaikat, megoldást keresnek korunk
társadalmi és gazdasági kihívásaira a vonzó emberi
környezet megteremtéséért és fenntartásáért. Az Európai
Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások a 2007-2013-as európai uniós költségvetési
idôszakban a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretén belül voltak elérhetôek.
2008-ban települési önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások részvételével alakult meg a HAJT-A Csapat Egyesület, amely vidéki térségünk eredményes fejlesztését és az európai uniós támogatások, a LEADER-program helyi koordinálását tûzte ki céljául. A 2012-ben kibôvült egyesületet immár 26 település
alkotja: Bénye, Farmos, Gomba, Káva, Kóka, Mende, Monor külterülete, Monorierdô, Nagykáta külterület, Nyáregyháza, Pánd, Péteri, Pilis külterülete, Sülysáp, Szentlôrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság,
Tápiószecsô, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószôlôs, Tóalmás, Újszilvás és
Úri. Egyesületünk az ÚMVP Irányító Hatóságától kapott jogosultságával Helyi
vidékfejlesztési Stratégiát alkotott, majd igyekezett azt megvalósítani, ezáltal
térségünk az említett idôszakban 2 milliárd 240 millió forint fejlesztési forrást
tudott mozgósítani. Megújult közterek, középületek, templomok, játszóterek,
színvonalas kulturális, hagyományôrzô és egészségtudatos rendezvények, környezetbarát fejlesztések, gyarapodó vállalkozások, szolgáltatások, turisztikai
attrakciók jelzik azt, hogy vidékünk élni tudott a lehetôségekkel. Egyesületünk
a 2014-2020-as európai uniós programozási idôszakban új Helyi Fejlesztési
Stratégiát alkotva segíti a LEADER-program helyi lebonyolítását. Bízunk abban,
hogy a Homok-hátság felsô részén és a Tápió-vidéken élô emberek szorgalma a
fiatalokat is helyben tartó, élhetô vidéket teremt. Egyesületünk munkaszervezete
a Tápiószelén található Civil Szolgáltató Központban a hét minden munkanapján ügyfeleink rendelkezésére áll. Alapvetô érdekünk helyi értékeink felkutatása,
fejlesztése, a jó ötletek megvalósítása. A jövô sikereihez is összefogásokon
keresztül vezet az út. Kérjük, legyen ebben partnerünk, és forduljon hozzánk
bizalommal!

Kovács Ferenc

A HAJT-A Csapat Egyesület
elnöke
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Polgármesteri köszöntő
Tisztelt Olvasó!
Kóka Község Polgármestereként szeretettel köszöntöm Önt!
A 2004-ben 750 éves fennállását ünneplô Kóka község a Gödöllôi-dombság utolsó nyúlványainak és a végtelennek tûnô Alföldi síkság kezdetének találkozásánál fekszik, a fôváros szívétôl mintegy 50
km távolságra, keleti irányban. Kóka Község lakosságszáma 2013.
január 1-jei népességi adatok figyelembevételével: 4448 fô. Településünk a Duna-Tisza közén, Pest megye keleti részén a Tápió-vidék
északi csücskében terül el. Megközelíthetô Sülysáp vagy Tápiószecsô
irányából a 31-es fôútról, valamint mellékútról Dány illetve Zsámbok
felôl. A község munkaképes lakosai budapesti vagy a közeli városokban (Nagykátán, Sülysápon) levô munkahelyeken dolgoznak. Budapestre való közlekedés
Volán-busz és Sülysápon a megfelelô vonat csatlakozásával lehetséges. Kókai jelentôsebb
vállalkozások is foglalkoztatnak helyben alkalmazottakat, a nagyobbak (GÉPFORG BT- 100
fô alkalmazott, Styron KFT 60 fô alkalmazott). Jövedelem kiegészítésként a mezôgazdasági és
állattenyésztési munkáknak kedvezôek, a családi lakóházakhoz kapcsolódó viszonylag nagy
méretû telkek, illetve a szôlôi zártkertek.
Kóka borvidéki település, több mint 400 éves szôlô és borkultúrája van. Az ország
legnagyobb kiterjedésû Kunsági borvidék, homokos talajú része. A szôlôk egy részét annak idején a futóhomok megkötése céljából telepítették. Az itt termett úgynevezett homoki
bor a mindennapok bora. Már hagyománnyá vált, hogy minden év áprilisában Borfesztivált
tartunk, amely évôl-évre nagyobb látogatottságot mondhat magáénak. Az elmúlt évben két
jelentôs eseménnyel gazdagodott településünk. Berki Krisztián, a lólengés olimpiai bajnoka
– kókai érintettségére tekintettel – a község díszpolgára lett, ugyanezen alkalommal róla
neveztük el sportcsarnokunkat, amely így Berki Krisztián Sportcsarnok nevet kapta. 2013.
évtôl községünk két testvértelepülést mondhat magáénak, aláírásra került az olaszországi
Minturno városával a testvérvárosi szerzôdés. A szerbiai Gunaras településsel a kapcsolatunk
már régóta jól mûködik. Az önkormányzatunk elsôdleges feladata, hogy a lakosság igényeit
az adott körülmények között a lehetô legmagasabb színvonalon kiszolgálja. Munkánk során
arra törekszünk, hogy a község fejlesztését- fejlôdését elsôdlegesen szem elôtt tartva, törvényes mûködéssel érjük el céljainkat. Számunkra igen fontos hagyományaink megôrzése és a
minôségi kultúra megteremtése. Fô szempontunk: fejlôdés, a gyökerek megtartásával. Értéket
képvisel közösségünkben az összefogás, egymás megsegítése és a közösségi munka, a civil
szervezetek támogatása.
Híresek vagyunk vendégszeretetünkrôl, nem csalódik, ha látogatásával megtisztel Bennünket!

Juhász Ildikó
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polgármester

Egyesületünkről
A HAJT-A Csapat Akciócsoport 26 települése aktívan részt vett a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban. Önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházi személyek, vállalkozások és
természetes személyek pályázati fejlesztései gazdagították a térséget.
A 2007-2013-as európai uniós költségvetési idôszak pályázati fordulóiban összesen 419 támogatási kérelem érkezett be, és ebbôl 263 támogatásban is részesült. Az odaítélt, teljes támogatás elérte a 2 milliárd
240 millió forintot. Falumegújítás és – fejlesztésben 28, vidéki örökség
megôrzésében 3, turisztikai tevékenységek ösztönzésében 16, mikrovállalkozások létrehozásában és fejlesztésében 8, míg LEADER jogcímben
208 pályázati nyertes kihirdetésére került sor.
A legsikeresebb uniós vidékfejlesztési kezdeményezésnek tekinthetô
LEADER program célja a térségi belsô erôforrások fenntartható és innovatív felhasználása, az aktív vidéki szereplôk közötti együttmûködés
megalapozása és a fenntartható helyi fejlesztési stratégiák elôkészítése,
megvalósítása. A hazai és a nemzetközi régiók, térségek és települések
közötti együttmûködések különbözô formáinak támogatása a hasonló
adottságú és a hasonló problémákkal szembenézô területeket kovácsolja össze. Más térségek jó gyakorlatainak átvétele, a közös gondolkodás
segíti a vidék megerôsödését.
A HAJT-A Csapat Egyesület Munkaszervezete a jövôben is várja a vidékfejlesztésben érdekelt szereplôket, az érdeklôdôket!
							
							

Faragó Júlia
munkaszervezet-vezetô

A HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezetének elérhetôségei
Cím: 2766 Tápiószele, Bartók Béla út 20.
Telefonszám: 06-53-787-908, 06-53-787-909 • Fax: 06-53-787-912
e-mail: hajtacsapat.egyesulet@upcmail.hu • web: www.hajtacsapat.hu
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Fejlesztések 2007-2014

Tisztelt Olvasó!

Az önkormányzati vezetôk számára fontos azokat a célokat megvalósítani, amit megválasztásukkor vállalt programjukban elképzeltek, megterveztek. Az önkormányzati költségvetés - azokon
a településeken, ahol számottevô ipar nem telepedett le – csak az önkormányzati intézmények
mûködtetésére nyújt szûkösen fedezetet. Ezért nagy jelentôséget látok abban, hogy a LEADER
program, az Európai Uniós és hazai forrású pályázatok útján sikerüljön terveinket megvalósítani.
Elôször szeretném ismertetni azokat a fejlesztéseket, beruházásokat, amelyek két önkormányzati
ciklust felölelô 2007. és 2014. években mentek végbe, pályázatok útján, önerô igénybevételével.
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1. 2006-2007. évben
TEKI pályázat Oktatási-nevelési intézmények felújítása
(iskola-tetô, óvoda-nyílászárócsere)
Támogatás: 35.000.000 Ft
Összes bekerülési költsége: 60.000.000.-

2. 2009. évben
Könyvtár felújítására „KÖZKINCS” pályázat
Támogatás: 1.500.000 Ft

2009-2013. évben Könyvtári állomány gyarapítása
2009. támogatás: 27.000 Ft
2010. támogatás: 44.000 Ft
2011. támogatás: 68.000 Ft
2012. támogatás: 18.000 Ft
2013. támogatás: 26.000 Ft
Összes bekerülési költsége: 1.500.000 Ft
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3. 2009-2010 KIOP e-közigazgatás Kókán – E-Magyarország Ponthoz
kapcsolódóan
Támogatás: 942.000 Ft
Összes bekerülési költsége: 942.000 Ft
2010-2011. Civilház – nyitott ház – Ifjúsági Közösségi tér
- tárgyi eszköz beszerzésekre
Támogatás: 250.000 Ft
Összes bekerülési költsége: 250.000 Ft

4. 2010-2011. évben
KMOP-2.1.2-9-2009. Kerékpárút építése Kókán 1.5 km-es szakaszon.
Támogatás: 58.808.000 Ft
Összes bekerülési költsége: 113.000.000 Ft
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5. 2011. évben
Sportöltözô felújítása LEADER-pályázat
Támogatás: 2.661.000 FT
Összes bekerülési költség: 3.469.000 Ft

6. 2011-2012.
KMOP-4.5.3-10-11-2011-0012 Kókai Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése
Támogatás: 15.000.000 Ft
Összes bekerülési költség: 16.500.000 Ft
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7. 2011. évben
Vidékfejlesztési Minisztérium pályázata – traktorvásárlás
Támogatás: 3.000.000 Ft
Önerô: meglévô traktor értékesítése: 2.000.000 Ft
Összes bekerülési költség: 5.000.000 Ft

8. 2012/2013. Megújuló energia startmunka mintaprogram keretében bio
fûtési rendszer kiépítése
BIO I. Óvoda fûtési rendszere – átállás faaprítékos tüzelési módra
Támogatás: 14.217.000 Ft
Összes bekerülési költség: 20.678.000 Ft
BIO II. Polgármesteri Hivatal + Általános Iskola fûtési rendszere
– átállás faaprítékos tüzelési módra
Támogatás: 13.097.000 Ft
Összes bekerülési költség: 17.244.000 Ft
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9. 2013-2014. LEADER Pályázat – Kóka község fôutcájának megújítása,
sétány és parkolóhelyek kialakítása 300m
Támogatás: 19.934.100
Összes bekerülési költség: 27.703.000 Ft

10. 2014. évben EMMI – pályázat - Kókai Helytörténeti Kiállítóhely
infrastrukturális fejlesztése
Támogatás. 1.100.000 Ft
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11. 2014. évben NAKVI- HUNG/2014. XVI. Kókai Borfesztivál- hungarikumokkal
Támogatás: 700.000 Ft
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Tisztelt Olvasó!
Amennyiben Kóka község lakossága az elkövetkezendô 5 éves önkormányzati ciklusra, a polgármesteri tisztség betöltésére bizalmat szavaz,
úgy az alábbi fejlesztéseket, beruházásokat kívánom megvalósítani, pályázati lehetôség esetén:
• Kerékpárút további bôvítése
• Kossuth Lajos utca páros oldalán parkolók építése,
• Berki Krisztián Sportcsarnok és Mûvelôdési ház
tetôszerkezetének felújítása, nyílászáróinak cseréje,
• óvoda tetô felújítása,
• energiatakarékos fûtési módok bevezetésének keresése,
költséghatékonyság fokozása az önkormányzat intézményeiben,
• közétkeztetés megoldására fôzôkonyha építése ebédlôvel,
• Kóka-Dány összekötô út felújítása,
• Kóka-Gödöllô buszjárat indítására lehetôség keresése,
• belvízelvezetô rendszerek terveztetése, kiépítése
• a közfoglalkoztatottak részére, közfoglalkoztatási
mintaprogramok kidolgozása, megvalósítása.
Szívesen várom mind a lakosság, mind a civil szervezetek véleményét,
javaslatait, hogy együtt dönthessük el, milyen fejlesztések szolgálnák még
a lakossági igényeket.
Kóka községet a vendégeknek még vonzóbb, az itt élôknek pedig kényelmesebb, élhetôbb településsé kívánom varázsolni!
				
Juhász Ildikó
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A HAJT-A Csapat Egyesület szervei
Közgyûlés: Az egyesület legfôbb döntéshozó szerve, melyet 79 tag alkot.
Elnökség: Az egyesület tagjaiból választott döntéshozó szerv, amely 24 fôbôl áll.
Felügyelôbizottság: Az egyesület mûködésének és gazdálkodásának ellenôrzésére
létrehozott szerv, melynek feladatait 3 fô látja el.
Munkaszervezet: Az egyesület ügyviteli, adminisztratív szervezete, amely az egyesület tevékenységét segíti. Létszáma az egyesület feladataihoz igazodóan változat, jelenleg 6 fô. A munkaszervezet a Vidékfejlesztési Minisztériummal (VM), valamint a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) együttmûködve a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiában (HVS) megfogalmazott célok megvalósítását hivatott segíteni az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében benyújtott pályázatokon keresztül. Feladatai közé tartozik a rendszeres tájékoztatás a VM által alkotott rendeletek keretében meghirdetésre kerülô támogatásokról és pályázati kiírásokról. Ezen pályázatokat
és támogatási kérelmeket értékeli, szükség esetén hiánypótoltatja a dokumentumokat,
valamint elvégzi az elnökség támogatási döntésének elôkészítô munkálatait. Kötelezô
szakmai és pénzügyi beszámolót készít a VM és az MVH számára, továbbá szakmai
rendezvényeken továbbképzéseken vesz részt a hatékony ügyintézés érdekében.
Elnökség (24 fô)
Balatoni József (civil szervezet, Bénye)
Béres Károly (vállalkozó, Tápióság)
Fodor Zoltán (polgármester, Szentmártonkáta)
Horinka László (polgármester, Sülysáp)
Józsa László (képviselô, Tápiógyörgye)
Juhász Ildikó (polgármester, Kóka)
Kanizsár István (civil szervezet, Tápiószecsô)
Kaszanyi József (civil szervezet, Mende)
Kovács Ferenc (polgármester, Tápiószele)
Kovács Magdolna (polgármester, Tóalmás)
Kökényesi József (civil szervezet, Tápióbicske)
Lehota Vilmos (polgármester, Gomba)
Lôrincz Tibor (civil szervezet, Pánd)
Ludmán Csaba (vállalkozó, Pilis)
Mészáros Sándor (polgármester, Nyáregyháza)
Nagy Gábor (vállalkozó, Tápiószentmárton)
Nagy István (vállalkozó, Szentlôrinckáta)
Nyíri Mihály (vállalkozó, Tápiószôlôs)
Petôné Vizi Valéria (vállalkozó, Péteri)
Rádi Sándorné (civil szervezet, Káva)
Dr. Szabó Teréz (polgármester, Úri)
Sziráki Károly (civil szervezet, Újszilvás)
Tarkó Gábor (civil szervezet, Farmos)
Tóth László (vállalkozó, Monorierdô)
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Felügyelôbizottság ( 3 fô)
Dr. Petrányi Csaba
(polgármester, Újszilvás)
Juhász Ildikó
(vállalkozó, Tápiógyörgye)
Kele Sándorné
(civil szervezet, Szentmártonkáta)
Az egyesület vezetô tisztségei
Az egyesület elnöke:
Kovács Ferenc
(Tápiószele Város polgármestere)
Az egyesület alelnöke:
Kovács Magdolna
(Tóalmás Község polgármestere)
Munkaszervezet-vezetô:
Faragó Júlia
(Tápiógyörgye)
A munkaszervezet
munkatársai:
Munkaszervezet-vezetô, A2 ügyintézô:
Faragó Júlia
Ügykezelô:
Faragó Csaba
Ügykezelô:
Kovács Dániel
A1 ügyintézô:
Tóth Gábor
A2 ügyintézô:
Kamuti Attila

HAJT-A Csapat Egyesület tagjai

Önkormányzatok:
Farmos Község Önkormányzata • Kóka Község Önkormányzata • Pánd Község Önkormányzata • Tápióbicske Község Önkormányzata • Szentmártonkáta Község Önkormányzata • Szentlôrinckáta Község Önkormányzata • Tápiógyörgye Község Önkormányzata • Tápióság Község Önkormányzata • Tápiószele Város Önkormányzata
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Tápiószôlôs Község Önkormányzata
Újszilvás Község Önkormányzata • Tóalmás Község Önkormányzata • Nagykáta Város Önkormányzata • Bénye Község Önkormányzata • Gomba Község Önkormányzata • Káva Község Önkormányzata • Mende Község Önkormányzata • Monor Város Önkormányzata • Monorierdô Község Önkormányzata • Nyáregyháza Község
Önkormányzata • Péteri Község Önkormányzata • Sülysáp Város Önkormányzata
Tápiószecsô Nagyközség Önkormányzata • Úri Község Önkormányzata • Pilis Város
Önkormányzata

Civil szervezetek:
Farmos Önkéntes Tûzoltó Egyesület • Tóth László Sportegyesület Újszilvás • Kókai
Önkéntes Tûzoltó Egyesület • Pándi Községi Sportkör • Szentmártonkátai Könyvtárért
Alapítvány • Csibészke Alapítvány • Tápióbicske Barátainak Köre Egyesület • Tápiógyörgyei Horgász Egyesület • Tápióságért Alapítvány • Blaskovich Múzeum Baráti Köre
Egyesület • Szivárvány Alapítvány • Tápiószôlôsért Alapítvány • Tóalmási Vállalkozók
Egyesülete • Bényei Polgárôr Egyesület • Gombai Dalárda Egyesület • Káva Közösségért Közhasznú Egyesület • Szép tiszta Mendéért Közhasznú Egyesület • Monor Környéki Strázsa Borrend Egyesület • Monorierdôi Polgárôr Egyesület • Nyáregyházi Faluvédôk és Önkéntes Tûzoltók Közhasznú Egyesülete • Péteri Borbarátok Kör Egyesület
Összefogás Sülysápért Egyesület • Tápiómenti Tömegsport Alapítvány • Úri Községért
Közalapítvány

Vállalkozók:
KÁTA-KAMION KFT. • AN-AD-AN KFT • Gál János mezôgazdasági vállalkozó • Boglárka Virág KVB • KORMOS FARM BT. • Juhász-Bene Méhészet • Mays Farm Bt. • Vona
Ferenc egyéni vállalkozó • Aranyszarvas Termelô- és Szolgáltató Szövetkezet NYÍRIGRIFF KFT. • Hegyi és Társa Bt. • Bertók-Méhészet Ker. és Szolg. Bt. • POLI-GRAN
2004 Kft. • Oldal István egyéni vállalkozó • Poppy Seed Fft. • Kenyó Lajosné egyéni
vállalkozó • Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet • Racskó Mátyás családi gazda
Fetti Kft. • Malatinszki Krisztián egyéni vállalkozó • Bata 2001 Kft. • Elycon Tanácsadó
és szolgáltató Kft. • Kerbor Kft. • Epres Trans Kft. Hali-Vali Bt. • ECOSYS-TEAM Kft.
BBB Bútorász Kft. • Varió Bútor Kft. • Sipitó Park Kft. • FÖLDFÉM Kft.

A HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezetének elérhetôségei
Cím: 2766 Tápiószele, Bartók Béla út 20.
Telefonszám: 06-53-787-908, 06-53-787-909 • Fax: 06-53-787-912
e-mail: hajtacsapat.egyesulet@upcmail.hu • web: www.hajtacsapat.hu

A kiadványt a
Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
támogatásával a
HAJT-A Csapat Egyesület
munkaszervezete adja ki.

