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időszakban történt önkormányzati 

munkájáról 
 

Tisztelt Lakosság! 

 

Az alábbiakban szeretném Önöket, Benneteket a magam és a testület nevében 

tájékoztatni arról, hogy az elmúlt öt évben milyen történések, fejlesztések 

zajlottak le az önkormányzati munkát illetően. 

 

1. Eredmények 
 

Mikor a jelenlegi testület 

megalakult, első feladat a 

helyzetelemzés volt, vagyis fel 

kellett térképezni az önkormányzat 

pénzügyi helyzetét, működését, az 

intézmények állapotát, a 

munkakörök tartalmát, az 

ügymeneteket, a rendeleteket, a 

szokásokat. Meg kellett határozni 

azokat a területeket, amelyekben erősek voltunk és lehetőséget láttunk, s 

definiálni kellett azokat, melyek gyengébben működtek, és veszélyt hordoztak 

magukban. Az már a kezdetkor jól körvonalazódott, hogy igen sok fejlesztés (pl. 

karbantartási, korszerűsítési munka) megvalósítására van szükség, melyekhez 

azonban nem kevés önerő szükségeltetett. Az is megállapítást nyert, hogy az 

előttünk álló munkának alapvetően két része volt. Első körben a stabil alapokon 

nyugvó intézményi működés és település fenntartását segítő feladatok, vagyis 

az „alapozási” munka elvégzése kell legyen a cél, másodsorban csak ezt 

követően következhet az „építkezés”, az igazán nagyobb léptékű fejlesztések 

megvalósítása. Most öt év elteltével úgy gondoljuk, hogy még csak most járunk 



az alapozási munkák vége-felé, és a következő időszak feladata lesz az eddigi 

eredmények fenntartása és az „építkezés”.  

Ahhoz, hogy jelentősebb beruházások valósulhassanak meg, ahhoz mindig 

önerő szükséges. Településünk költségvetése pedig igencsak híján volt az 

önerőnek. Első körben tehát olyan jellegű változásokat kellett eszközölni, 

amelyek által pénzek szabadultak fel. Ilyen jellegű változások voltak, hogy a 

testületi tagok tiszteletdíjukról lemondtak, a polgármesteri megbízás pedig 

társadalmi megbízás volt, ezzel évente 7.700.000,- Ft megtakarítása keletkezett 

az önkormányzatnak.  

Ez a megtakarítás lehetőséget teremtett arra, hogy elindulhasson az 

önkormányzat és intézményeit jellemző, gazdaságos működést eredményező 

folyamat. Látva az intézmények állapotát és fenntartási költségeit, a 

fejlesztéseket azzal kellett kezdeni, hogy az intézmények, épületek magas 

rezsiköltségeit optimalizáljuk. Ez energetikai korszerűsítések szükségszerűségét 

vonta maga után.  

A realizált megtakarításoknak és a kínálkozó pályázati lehetőségeknek 

köszönhetően 2016. évben a fent említett folyamat az egészségház teljeskörű 

felújításával megkezdődhetett és szépen tematikusan évről évre folytatódott, 

míg nem sikerült olyan mértékű saját tőkét felmutatni az intézmények 

fenntartási kiadásainak csökkentése által, hogy további, nem pályázathoz 

kötött fejlesztések is megvalósulhattak. 

Az alábbiakban témakörönként, intézményenként, épületenként szeretnénk 

összegyűjteni az elvégzett beruházásokat, fejlesztéseket.  

A legelső jelentősebb beruházás a járdafelújítási program volt, mint 

közfoglalkoztatási startmunka mintaprogram. A 

program 3 évben is megvalósításra került, 

azonban a programmal járó támogatás egyenes 

arányban volt a programban résztvevő 

közfoglalkoztatottakkal, tehát amint egyre több 

közfoglalkoztatott vissza tudott illeszkedni a 

munka világába, egyre kisebb volumenben tudott 

működni a program. Végeredményeképpen a 

közmunkaprogramon belül a Szecsői úton, a 

Bicskei úton, a Rákóczi út fő utcai szakaszán, az 

Arany János út, Dózsa György út, 



Szentmártonkátai út egy-egy szakaszán, és a Papp Károly úton zajlódott le 

járdafelújítás, s több helyen vízelvezető és szikkasztó árkok felújítása, kiépítése 

is megtörtént. 

 

Mint a fentiekben említésre került, az intézmények közül elsőként a település 

egészségügyi ellátását szolgáló Egészségház teljeskörű felújítása valósult meg a 

Belügyminisztérium által támogatott, 

önkormányzati feladatellátást segítő 

pályázati forrásból, önerő 

kiegészítésével. A felújítás és 

korszerűsítése eredményeképpen a 

több, mint 2.200.000,- Ft éves 

fenntartási költséget 900.000,- Ft 

körüli összegre sikerült csökkenteni. A 

megtakarítással újabb jelentős 

összeget spóroltunk meg, mely további önerőt biztosított az egészségház 

mögötti parkoló kialakítására. Az eddig sokszor elhanyagolt területen 1000 nm 

alapterületű akadálymentesített parkoló került kialakításra, biztonságosabbá 

téve ezáltal a Bicskei út központi részén történő közlekedést.  

A következő évben a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

keretein belül energetikai korszerűsítési pályázatot nyert az önkormányzat és 

megkezdődött további négy épület (Sportcsarnok, Óvoda, Polgármesteri 

Hivatal, Zárdaiskola) energetikai felújítása. A munkálatok elvégeztével újabb 

évi 7.000.000,- Ft  megtakarítása keletkezett az önkormányzatnak a gáz és 

elektromos áram számlák jelentős csökkenésével. 

Az intézményi felújítások mellett még a 2016. évben megkezdődött a település 

úthálózatának felmérése, a felújítási tervek elkészítése. A felújítási munka 

sorrendjét a rendelkezésre álló források és az adott útszakasz felújítási 

költségének nagysága határozta meg. Ennek eredményeképpen első 

alkalommal a Gubó-hegy újult meg belügyminisztériumi forrásból, s a Pest 

megyét érintő pályázati támogatásból részesülve pedig a Szentmártonkátai út 

átmenő forgalmú szakasza (Malom kereszteződés-Dózsa György utca), a 

Cicahegyi út és járda, valamint a Malom kereszteződés került felújításra, ahol 

végre a várva várt gyalogátkelőhely is megvalósul.  



Az Gézengúz Óvoda - ahogy az előzőekben említésre került - teljes energetikai 

korszerűsítésen esett át, az épületen nyílászárócsere, homlokzati hőszigetelés, 

födémszigetelés, napelemek telepítése valósult meg. Önerőből megújultak a 

mosdók, részben korszerűsítésre került a fűtésrendszer, térkövezésre került az 

udvari járda, a Rákóczi úti bejárat. Az intézményvezető és a dolgozók hathatós 

közbenjárásával megújultak a csoportszobák, az óvodaudvar, melyért külön 

köszönet azoknak a magánembereknek és vállalkozásoknak, akik segítették ezt. 

Az energetikai korszerűsítés által 2.000.000,- Ft-tal csökkentek az éves  

rezsiköltségek,  a megtakarított összegekből lehetőség nyílt újabb pályázati 

önerőt felmutatni, és 

megkezdődhetett az óvoda 

bővítése, hogy újabb 25 

gyermek napközbeni 

elhelyezését és a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően 

tornaszobát, fejlesztő-

helyiséget és egyéb 

szükséges helyiségek meglétét biztosíthassuk. A kivitelezési munkálatokkal 

párhuzamosan elkészült a másik, bölcsődei épületszárny tervei, és benyújtásra 

került a 14 gyermeket befogadó 2 csoportszobás bölcsőde építése iránt a 

támogatási kérelem. 

A polgármesteri hivatal épülete is megújult, belül kisebb aktuális felújítások 

történtek, megújult a házasságkötő terem, a családsegítő szolgálat irodája, 

teljes belső festés történt, megvalósult a nyílászárók cseréje, homlokzati 

hőszigetelés, födémszigetelés és a födém megerősítése, valamint napelemek 

telepítése. Az épület fenntartási költségei évente több, mint 800.000,- Ft-tal 

csökkentek. 

A Zárdaiskola épülete is jelentős átalakuláson esett át. Az épület 2 terme 

egybenyitásra került, hogy helyet adhasson a könyvtárnak, valamint a Dr. Papp 

Károly múzeumnak. Kialakításra került újra egy tükrös tánc- és tornaterem. Az 

iskolai étkeztetés is itt valósult meg 2019 szeptemberéig, azonban az ebédlő 

elköltöztetése által szabaddá vált konyha és étkezők a jövőben új funkciót 

kaphatnak. Ez az épület is átesett az energetikai korszerűsítésen és a több, mint 

1.500.000,- Ft rezsiköltséget 500.000,- Ft alá csökkentettük. Az épület udvara 

teljes felújításon esett át, betonkerítés telepítését, csapadékvízelvezető 

rendszer kiépítését, 250 nm területen az udvar térkövezését, a fennmaradó 



udvarrész füvesítését valósítottuk meg. Új korlát került a Szabadság utcai 

bejáratnál kialakításra, és a folyosó új burkolatot kapott. 

A Sportcsarnok vonatkozásában a 

nyílászárócsere, hőszigetelés, napelemek 

telepítése mellett a villamoshálózat részben 

felújítása, belső festési munkálatok valósultak 

meg, sporteszközöket vásároltunk, új 

védőhálót telepítettünk. A csarnok alatti 

területrendezéssel teraszos kialakítású 

parkolók létesültek, s megtörtént a környezet 

rendezése (fakivágások, füvesítés). 

Az Cifrakert, az iskolakert sem maradt ki a 

fejlesztések sorából. Itt már tisztán  önerőből 

térkövezett járda épült az iskolai terület 

teljes egészén (tanár- és diákbejáró), kerítést 

építettünk a Torony melletti területen, mely 

területet kitakarítottunk, füvesítettünk, 

használatra alkalmassá tettünk. Önkormányzati feladatellátást célzó 

támogatásokból és saját erőből a bitumenes pálya teljes felújítása valósult 

meg, kialakításra került a fiatalok számára gördeszka és bmx pálya, 

fitneszpark, tornapálya, távolugrógödör. Kialakításra került 3 helyen az 

elektromos áram vételi lehetősége. Önerőből az iskolaépületben került 

kialakításra melegítőkonyha és ebédlő, mellyel reményeink szerint jelentősen 

megkönnyítettük az iskolai napirend szervezését. 

A Tábor-Ság épületén változásokat nem eszközöltünk, a vizesblokkok 

felújítására nyertünk Leader támogatást, ennek megvalósítása folyamatban 

van. Az 5 év alatt több, mint 5.000.000,- Ft bevételt sikerült realizálni azáltal, 

hogy a táborok mellett építőmunkások is rendszeres bérlői voltak az épületnek. 

A település a sikeres járdaépítésre irányuló közmunkaprogramjának 

köszönhetően 2017. évben lehetőséget kapott, hogy új ötletként megvalósítsa 

és létrehozza a varrodát. A varroda a könyvtár régi helyén a Papp Károly út 56. 

szám alatt található önkormányzati tulajdonú épületben került kialakításra  

munkaruhakészítéssel és vendéglátói textilek varrásával foglalkozik. Az 

eredményes működésének köszönhetően az első évet követően két 

közfoglalkoztatottat tudott alkalmazásba venni. További sikerek elismeréseként 

az önkormányzat a Belügyminisztérium által Miniszteri Elismerésben részesült, 



mely 10.000.000,- vissza nem térítendő támogatással járt. Az összeget a 

varroda épületének belső felújítására fordítottuk, és az alsó szinten kialakításra 

került egy munkaruhabolt, melynek beindítása a következő vezetés feladata 

lesz. Mivel a varroda bevételei ez évben elérték a 25.000.000,- Ft-ot, 

reményeink szerint a következő év elején az elmúlt időszak profitjának révén 

újabb dolgozókat tudunk az alkalmazottak sorába venni. 

Önerőből felújításra került a Kresz-park, melyre utólag Leader pályázatot nyert 

az önkormányzat. A parkban felújítottuk az utakat, táblákat, kukákat, padokat 

telepítettünk, lakossági 

összefogással növényeket 

ültettünk. Már fedett kiülők is 

szolgálják az idelátogatók 

kényelmét. 

Az ófaluban 3 helyen 

(Nagyköz, Templom tér) 

épültek támfalak megcsúszott 

partfalak stabilizálására, a 

templomhoz vezető lépcső 

mellett pedig a megdőlt, 

életveszélyes támfal elbontásával rézsű kialakítása történt meg. A település 

közterületein több helyen padok, kukák kerültek elhelyezésre, buszmegállókat 

építettünk, virágosítottunk. Hozzávetőlegesen 200 db fa került telepítésre, több 

ezer növény elültetésre. Ahogy korábban, az elmúlt 5 évben is rendszeresek 

voltak a szemétszedések. Igyekeztünk az ittlakók számára otthonossá, 

gondozottá, rendezetté tenni a közterületeket. Reméljük sikerült.  

A Programok tekintetében is igyekeztünk sokrétűek lenni. Minden évben 

megrendeztük a Rétesfesztivált, melynek programkínálata évről évre bővült, 

ahogy a látogatók száma is 500 főről 3500 főre emelkedett. Útjára indítottuk a 

Vasszamarak Motoros Fesztivált, melyet ettől az évtől már a Vasszamarak 

Egyesület visz tovább. Sikeres Falunapokat szerveztünk, azonban a település 

ünnepnapja az elmúlt két évben új időpontban, a Rétesfesztiválon kerül 

megrendezésre. Sikeresen részt vettünk a nagykátai, egész járást felölelő 

TápióFeszt fesztiválon, ahol minden tápiósági civil szervezet is lelkesen 

közreműködött. 

A községgazdálkodás területén részben a közmunkaprogram támogatásával, 

részben önerőből megújítottuk és bővítettük gép- és eszközparkunkat. Igaz 



használt, de számunka új, jó állapotban lévő teherautót vásároltunk a 

hatékonyabb munkavégzés megvalósíthatóságáért. 

Az önkormányzat támogatásával a Tápióságért Alapítvány értékmentő 

munkája is kiteljesedhetett, kialakításra került a Tájház, elkészült a tápiósági 

népdalokat összegyűjtő népzenei cd kiadvány 1. része, és mindkét szervezet 

támogatást nyújtott a Tápiómente népviseletét bemutató könyv kiadásához.  

Az képviselő testület több helyi rendeletet újrafogalmazott, módosított, 

optimalizált. Átalakításra került a szociális támogatások rendszere, minden év 

végén támogatást kaptak a 70 év feletti nyugdíjasok, a Mikulásnál közbenjárva 

minden tápiósági óvodába iskolába járó gyermeknek hoztunk mikuláscsomagot, 

támogattuk a súlyosan beteg gyermekeket nevelő családokat. Az 

önkormányzati hatáskörbe tartozó tűzifatámogatás lehetőségével Tápióság is 

minden évben élt, több évben önerőből egészítettük ki a településre jutó 

támogatás mennyiségét. 

Újra gondoltuk a civil szervezetek támogatásának eljárásrendjét, az elmúlt 5 

évben több, mint 8.000.000,- Ft-tal támogattuk tevékenységüket. 

Tekintettel arra, hogy az elmúlt években egyre szigorúbbá vált az intézményi 

közétkeztetés működtetésének feltételrendszere, átalakítottuk a 

közétkeztetést. A testület azt állapította meg, hogy amennyiben az 

önkormányzat erre szakosodott, kifejezetten közétkeztetéssel foglalkozó 

vállalkozást bíz meg a feladat ellátásával, jelentős költségek takaríthatók meg. A 

vállalkozás már 4 éve biztosítja a feladat ellátását, nagy terhet és felelősséget 

levéve az önkormányzat válláról. 

Az önkormányzat az egyháztól tulajdonba vette a temető területét, és annak 

üzemeltetését szintén erre szakosodott vállalkozásnak adta át. A temető 

rendezett, gondozott képet mutat, reméljük a jövőben ennek fejlesztése is meg 

tud valósulni. 

2. Az eredmények mellett arról is szót kell ejteni, amit nem sikerült 

megoldanunk 
 

A téli síkosságmentesítés problémája szinte minden évben jelentkezik. 

Polgármesterként beláttam, hogy ez az a probléma, amire én nem tudtam 

mindenki számára megfelelő módon és időben reagálni. Egyszerre nem lehet 

minden utat takarítani. Van, ahová előbb ér oda a hókotró, van ahová később. 



Volt, amikor rossz döntést hoztam, mert az előrejelzések alapján nem jól 

ítéltem meg a hótolás szükségességét. Volt, hogy feleslegesen járt a kotró, mert 

nem volt hatékony a kevés hómennyiség miatt, előfordult, hogy túl sokáig 

hezitáltam, és hamarabb kellett volna indítani a gépeket. Az utolsó évben pedig 

már vállalkozási szerződést sem sikerült kötni, mert senki sem volt hajlandó 

kapacitáshiány miatt szerződni az önkormányzattal.  

A pénzintézetek ígéretével ellentétben továbbra sincs a településen 

bankautomata, mely nagyon megnehezíti sokak életét. Az önkormányzatnak 

akár anyagi ráfordítással is, de a közeljövőben biztosíttatnia kell ezt a 

szolgáltatást. 

A másik probléma a gazos, elhanyagolt ingatlanok kezelése. Sajnos tény, hogy 

jogszabályok adta lehetőségek nem állnak a rendelkezésünkre, hogy milyen 

szankciókkal éljünk a rendetlen lakosokkal szemben. Alternatív megoldások 

léteznek, melyek az önkormányzatnak nem kevés pénzébe kerülnek, és 

igazságtalan a jó gazda szemléletű lakosokkal szemben.  

Következő probléma a kóbor kutyák kérdése. Több eszközzel próbáltunk ez 

ellen is fellépni, de ki kell mondani, hogy ezt a problémát sem sikerül 

megoldani. 

A vízelvezető árkok teljes felújítása, újra tervezése is égető feladat, mert a 

sokhelyütt úttesten megálló víz okozza az utak minőségének romlását. 

Tekintettel azonban ezek jelentős költségvonzatára, kardinálisan és hatékonyan 

csak támogatással valósítható meg ez a fejlesztés. Addig marad a 

„barkácsmegoldás”, és ott javítgatunk, ahol bajt észlelünk. 

Az elmúlt években még nem sikerült olyan módon fellendíteni a település 

gazdaságát, hogy új munkahelyek létesüljenek és javuljon az itt élőknek 

biztosított szolgáltatások színvonala és skálája. Ez azonban hosszabb folyamat, 

mint 5 év, s mint említettem, az építkezés csak most kezdődhet el, hisz 

alapjaink most váltak stabillá. 

Remélem a következő években a fenti problémák megoldására is találnak 

megoldást a település vezetői. 

 

 



3. Amit örökül hagyunk az új településvezetés részére: megvalósításra 

váró lehetőségek és megtartásra javasolt adottságok 

 

Jól működő polgármesteri hivatal: Sok eredménynek az alapja egy jól működő 

háttérintézmény. Több együttműködő és ellenőrző szerv által kapott 

visszacsatolás alapján elmondható, hogy Tápióság Polgármesteri Hivatalban 

folyó munka elvégzése szakmaiságát illetően a legmagasabb színvonalon 

történik. Mind az igazgatási, mind a pénzügyi feladatok ellátása szervezetten, 

jól definiáltan történik.  

Gazdaságélénkítő program: Tápióság a sikeres közmunkaprogramjainak 

köszönhetően bekerült egy országos programba, mely egyelőre csak 50 kis 

települést érint. A programban a kormány olyan lehetőségeket szeretne kínálni 

mellyel a helyi gazdaságot kívánja élénkíteni. Ennek részeként lehetőség lesz az 

adott településre jellemző helyi önkormányzatot érintő problémák 

megoldására (mint például útfelújítás, intézményfejlesztés, és tulajdonképpen 

bármi amitől a település fejlődést vár) és a helyben működő vállalkozások 

támogatására (munkahelyteremtésre). Tápióság életében ez igen nagy 

jelentőséggel bír, a járás egyetlen más települése sem került be ebbe a 

programba, a kínálkozó lehetőségeket nagy körültekintéssel kell megvizsgálni, 

és a lehető legtöbbet kell belőle kihozni. A program komolyságát példázza, 

hogy Tápióság település ezen program keretein belül az elmúlt hónapban 

30.000.000,- Ft támogatásban részesült térfigyelő-kamerarendszer kiépítése 

céljából. Ennek megvalósítása folyamatban van. 

Bölcsőde építése: ahogy fentebb említésre került, a kisgyermekes családokat 

segítendő benyújtásra került a bölcsődeépítés iránti támogatási kérelem, mely 

megvalósításához nem szükségeltetik önerő. Ennek a kérelemnek a sikeres 

továbbvitele nagyon fontos előrelépés lenne Tápióság életében. 

Varroda kínálta lehetőségek: 

Amennyiben továbbra is sikerül a 

varroda fejlődésének intenzitását 

megtartani, úgy a jövőben stabilan 

működő, egyre több dolgozót 

foglalkoztató munkahellyé válhat. 



Az elmúlt időszakban az alábbi pályázati célokkal volt lehetőség az 

önkormányzatnak támogatási kérelmet benyújtani: 

Pályázati cél Támogatás Szükséges önerő 
Bölcsőde építés 90.000.000,- Ft 0,- Ft 

Magyar Falu Program Polgármesteri 
Hivatal tetőszerkezetének felújítása, 
fűtéskorszerűsítés, kisépület felújítás  

48.768.771,- Ft 0,- Ft 

Papp Károly út részleges felújítása 1.  15.000.000,- Ft 2.647.059,- Ft 

Magyar Falu Program  
Papp Károly út részleges felújtása 2.  

29.934.606,- Ft 0,- Ft 

Gézengúz Óvoda udvarkerítés felújítás 5.000.000,- Ft 0,- Ft 

Traktorvásárlás közterületek 
kezelésének ellátására 

15.000.000,- Ft 0,- Ft 

A 2014-2019. években Tápióság Község Önkormányzata az alábbi 

támogatásokban részesült:  

Támogatás célja Támogatás összege Biztosított önerő 
Egészségház felújítása 28.470.412,- Ft 1.498.443,- Ft 

KEHOP – 4 intézmény energetikai 
korszerűsítése (Sportcsarnok, 
Zárdaiskola, Polgármesteri Hivatal, 
Óvoda 

 
 

134.816.803,- Ft 

 
 

10.903.389,- Ft 

Könyvtár fejlesztése 3.000.000,- Ft 302.404,- Ft 
Óvoda bővítése 81.433.767,- Ft 4.285.988,- Ft 

Iskolakert sportpályák kialakítása 19.974.528,- Ft 3.524.917,- Ft 

Iskolakert bitumenes pálya 
felújítása 

19.979.250,- Ft 3.525.750,- Ft 

Cicahegy felújítása, zebra 
kialakítása 

117.290.339,- Ft 6.173.176,- Ft 

Varroda épületének korszerűsítése 10.000.000,- Ft - 
Vis maior támogatások 97.994.000,- Ft 9.893.213,- Ft 

Gubó-hegy felújítása 12.749.906,- Ft 2.249.984,- Ft 
Kresz-park felújítása 5.533.153,- Ft 1.829.151,- ft 

Rétesfesztivál támogatása 1.066.750,- Ft - 
Működési támogatás 1.823.332,- Ft - 

Kamerarendszer kiépítése 30.000.000,- Ft - 

Közfoglakoztatási program dologi 
támogatása (térkő, gépi 
földmunka, gépek, eszközök, stb) 

45.000.000,- Ft - 

Tűzifa támogatás 10.436.860,- Ft 1.319.530,- Ft 



4. Aktuális pénzügyi helyzet 

Az önkormányzat öt évvel ezelőtt 25.000.000,- Ft egyenlegű bankszámlát és 

terv szerint teljesített költségvetést vett át az előző testülettől.  

Amit most az önkormányzat átad az új testületnek: 40.131.905,- Ft értékű 

bankszámla, terv szerint teljesített költségvetés, 116.805.004,- Ft összértékű 

jóváhagyott, utalásra váró támogatás. A bankszámlákon szereplő összegek és az 

utalásra váró támogatások összege együttesen 156.936.909,- Ft. Ebből 87 millió 

forint beruházások okán kötött összeg. A fennmaradó 69.939.909,- Ft az 

önkormányzat biztonságos működését szolgálja az év hátralévő részében. 

5. Zárszó 

Reméljük a számok és a fenti fejlesztésekről szóló beszámoló együttesen 

bizonyítják, hogy a Tápióságon 2014-2019-es időszakban a testület felelősen 

gazdálkodott, legjobb tudása szerint kezelte a közösség vagyonát, tartotta 

karban intézményeit és élt minden kínálkozó fejlesztési-beruházási 

lehetőséggel. 

A képviselő testület minden tagja köszönettel tartozik a lakosságnak, hogy 

bizalmat kapott a településvezetéssel járó felelősségteljes feladat elvégzésére. 

Munkánkkal az öt év alatt igyekeztünk meghálálni ezt a bizalmat. Ha hibát 

vétettünk, elismertük, igyekeztünk kijavítani. A testület munkáját mindig a 

jobbító szándék, a tenni akarás jellemezte, így bízunk benne, hogy munkánkkal 

elégedettek voltak. Ha hibát vétettünk, elismertük, igyekeztünk kijavítani, ha 

nem sikerült, azért ezúton is bocsánatot kérünk. 

A testület nevében szeretném megköszönni az önkormányzat minden 

dolgozójának, a projekteket kivitelező, segítő vállalkozásoknak, a 

közmunkaprogramban résztvevőknek, az önkénteseknek, a munkánkat segítő 

civil szervezeteknek, s minden itt élőnek, akik ott álltak mellettünk, segítettek, 

inspiráltak, velünk örültek, velünk aggódtak, s akikkel együtt építhettük, 

szépíthettük Tápióságot. 

 
  

 Köszönjük! 


