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Közélet - Önkormányzati hírek

2018. március 29-én tartott
Képviselő-testületi ülés beszámolója

Napirendi pontok:

1./ Településkép védelméről szóló rendelet jóváhagyása

Mint ismeretes a tavalyi év folyamán minden önkor-
mányzat feladatként kapta meg, hogy készítsen Település 
Arculati Kézikönyvet. Ez a feladat azért került megfo-
galmazásra, mert a Helyi Építési Szabályzatok már nem 
tartalmazzák azokat az esztétikai, építészeti település-
védelmi előírásokat, melyeket tették azt korábban, így a 
jogalkotó szükségesnek tartotta egy olyan dokumentum 
elkészíttetését, mely iránymutatást ad a tervezőknek, 
építtetőknek, ingatlanhasználóknak, településvezetőknek 
egyaránt. Míg a helyi építési szabályzat már csak szak-
mai előírásokat tartalmaz, a település arculati kézikönyv 
inkább esztétikai, építészeti iránymutatásokat és előírá-
sokat fogalmaz meg annak érdekében, hogy a település 
kinézete egységes, meghatározó lehessen. A település 
arculati kézikönyv tavaly év decemberében el is készült, 
megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban és a honlapon, 
de a hozzá tartozó rendelet alkotása még folyamatban van. 
Mivel az önkormányzat alkalmazásában nem áll műszaki 
végzettségű kolléga, aki ennek a szakmaiságát biztosítani 
tudná, így külső személy került megbízásra a rendeletter-
vezet elvégzésévél. 

Az elkészült rendelet tervezetet a testület viszont nem fo-
gadta el, mivel az elkészített tervezetben olyan irreális kor-
látozások kerültek megfogalmazásra, amelyek nincsenek 
összhangban a testület célkitűzésével. Alapvető cél, hogy 
segítsük a településünkön maradó fiatalok építkezéseit, a 
felújításokat. A készülő rendelet a testület értelmezésében 
irányt kell hogy mutasson, javaslatokat kell hogy tegyen 
arra vonatkozóan, milyen elképzelések mentén kívánjuk 
hogy a településkép alakuljon, nem pedig kötelezően be-
tartandó korlátokat kell hogy állítson. A rendelet tervezet-
tel kapcsolatban a testület további megbeszéléseket kíván 
folytatni a kivitelező PestTerv Kft-vel. 

2./ Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi költségvetésé-
nek végrehajtásáról (zárszámadás)

Ezen napirendi pontot, mivel a zárszámadás határideje ezt 
lehetővé teszi, a következő hónapban esedékes ülésen tár-
gyalja a testület. 

3./ Az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó közbeszerzési 
tervének elfogadása

2018. 03. 31-ig minden Önkormányzatnak tervet 
kell készítenie az adott évben megvalósítandó köz-
beszerzéseket illetően. Tápióság vonatkozásában 
ez évben az alábbi három pályázattal kalkulálunk.  
Partfal helyreállítás a Templom téren, 
37.280.000,- forint összegű költségvetéssel; 
óvoda bővítés, 84.760.000,- Ft ösz-
szegű költségvetéssel; valamint  
útfelújítás 105.000.000,- Ft összegű költségvetéssel. A pá-
lyázatok vonatkozásában az év során folyamatosan tájé-

koztatjuk a lakosságot.

A Templom téren lévő partfal a játszótér alatt helyezkedik 
el, sajnos folyamatos omlása miatt hamarosan a játszó-
tér is veszélybe kerül, nem csak az alatta lévő ingatlan. 
A Belügyminisztérium vis maior eseményekre (természet 
okozta károk) adott támogatásából a nyár folyamán támfal 
kerül megépítésre.

Az óvoda bővítésére hazai forrásból nyert önkormányza-
tunk támogatást, a munkálatok szintén a nyár folyamán 
kezdődhetnek el. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy 
több önkormányzattal ellentétben Tápióság nem veszi 
igénybe külső pályázatíró cég szolgáltatásait, hanem há-
zon belül megoldva a polgármesterrel együtt a Hivatal 
dolgozói és Kun-Halasi Katalin képviselő segítik a pályá-
zatok elkészítését, így az óvoda bővítésére kiírt pályázat 
megírásával is, ahogy az eddigi pályázatokkal is, milliókat 
takarítottunk meg. Az elmúlt ciklusban csak az energetikai 
pályázatnál vettük igénybe pályázatíró cég szolgáltatását, 
mert annak a szakmai háttere bonyolultabbnak bizonyult s 
nem mertük kockáztatni a pályázat sikerességét.

A közbeszerzési tervben említett harmadik beruházás 
pedig útfelújításhoz kapcsolódik. Már kiírásra került 
szintén hazai forrás terhére az önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak felújítására vonatkozó pályázat. Az ön-
kormányzat már a tavalyi évben megkezdte a beadáshoz 
szükséges tervek elkészíttetését. Ezek a Szentmártonkátai 
útra, a Cicahegyre és járdára, valamint a Papp Károly útra 
vonatkoznak. Ezen utak teljes felújítása – sajnos a nap-
ról napra növekvő építőipari árak miatt már – több, mint 
200 millió forint. A pályázati kiírás függvényében dől el, 
hogy mely utak és útszakaszok felújítására fogunk támo-
gatási kérelmet benyújtani. Mivel a Szentmártonkátai út a 
Magyar Állam tulajdona és a Magyar Közút kezelésében 
áll, sajnos fenn áll a veszélye, hogy nem sikerül ezt az 
útszakaszt a támogatásba bevonni, pedig igencsak nagy 
szükség lenne rá.

A továbbiakban néhány szót szeretnénk ejteni a közbe-
szerzési és beszerzési eljárásról. Sajnos néha fülünkbe jut 
néhány megjegyzés arra vonatkozóan, hogy túl hűségesek 
vagyunk a kivitelezőkhöz, mind útépítési, útkarbantartá-
si, mind pedig építészet, ingatlanfelújítás kapcsán, és az a 
vád ér bennünket, hogy mindig ugyanazzal a kivitelezők-
kel dolgozunk együtt.

Nos, mind a közbeszerzési törvény, mint pedig az önkor-
mányzat saját beszerzési szabályzata megszabja, hogy 
milyen - rendszerint szigorú -  szabályok szerint eljárva 
hogyan kell a kivitelező személyét kiválasztani.

Az önkormányzat azokban az esetekben alkalmazhatja 
saját szabályait, amíg azt a közbeszerzési törvény enge-
di. Példának erejéül építészeti jellegű munkálatok során 
25.000.000,- Ft, szolgáltatás esetén 15.000.000,- Ft felett 
kell közbeszerzési eljárást folytatni, alatta az önkormány-
zat beszerzési szabályzata alkalmazandó.

Amikor saját beszerzési eljárást folytatunk, akkor 3 
egymástól független árajánlat kerül bekérésre és az előre 
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meghatározott szempontok szerint kell a kivitelező sze-
mélyéről dönteni. Ez formailag kevésbé szigorúbb el-
járás, mint egy közbeszerzés. Viszont mivel pl egy-egy 
építészeti fejlesztés értéke önkormányzatunk esetében 
rendszerint meghaladja a 25.000.000,- Ft-ot, ez az eljárás 
általában építésügyi kivitelezés esetén nem járható út.

Amikor közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk, akkor 
erre szakavatott közbeszerző céget kell megbíznunk, és 
az eljárást ő bonyolítja le, tehát nem is az önkormányzat. 
Ebben az esetben is már a közbeszerzési kiírásban kerül 
meghatározásra egy olyan szempontrendszer, melytől 
eltérni nem lehet. Magát az eljárást, menetét, formáját, 
tartalmát a közbeszerzési törvény írja elő, szabályozza. 
A pályázati eljárás során mind a pályázatok szakmai, 
formai ellenőrzése, mint azok értékelése, mind pedig a 
nyertes pályázat kiválasztása a közbeszerzési tanácsadó 
cég feladata. Értelemszerűen csak az a pályázó kivitelező 
„hozható ki” nyertesnek, aki eleget tud tenni a törvényi 
előírásoknak, és aki a legtöbb pontot szerzi meg. Ettől el-
térni szintén nem lehet. Mivel közpénzekről van szó, és 
ha a kiírás azt mondja, hogy a legalacsonyabb vállalási 
ár a legfőbb szempont, akkor hiába szimpatikus egy má-
sik kivitelező, ha nem a legolcsóbb árajánlatot adja, vagy 
pályázata nem a legmagasabb pontszámú, önkormányza-
tunk a törvényi előírások alapján akkor is csak azzal szer-
ződhet, akit az eljárás nyertesként nevez meg. 

Akinek a beszerzésekkel, a kivitelezők kiválasztásának 
menetével további kérdése, javaslata lenne, állunk ren-
delkezésére ügyfélszolgálati időben a Polgármesteri Hi-
vatalban.

4./ 2017. évi belső ellenőrzési jelentés - tájékoztatás

Önkormányzatunk minden évben 2-3 témában – fogal-
mazzunk úgy, hogy -  saját magát ellenőrizteti. 

A tavalyi évben a közbeszerzések és a civil szervezetek 
támogatások jogszerűségét vizsgálta meg.

A belső ellenőri vizsgálat eredményeképpen megállapít-
ható volt, hogy a közbeszerzések vonatkozásában mara-
déktalanul eleget tettünk a törvényi előírásoknak, egye-
düli pótolandó feladat a jövőben, hogy az eljárásokról 
adatokat kell közzétenni a közbeszerzési hatóság honlap-
ján. 

A civil szervezetek támogatását illetően az alapmegálla-
pítás a támogatások szervezetek általi elszámolására vo-
natkozott, sajnos nem volt elég szabályszerű, következe-
tes és egységes egyes szervezet beszámolója.  A jelentés 
hatása többek között a következő napirendi pont, hiszen 
egyrészt az ellenőrzés eredménye, másrészt az elmúlt 
évek tapasztalatai okán került átdolgozásra a civil szer-
vezetek támogatásához kapcsolódó rendelet, így az előző 
rendeletet megszűntettük és egy teljesen új, átláthatóságot 
segítő új rendelet került kidolgozásra.

5./ A civil szervezetek közösségi célú tevékenységének tá-
mogatásáról szóló rendelet elfogadása

A rendeletet a testület elfogadta. Az előző napirendi pont-
nál említett belső ellenőrzési jelentésen túl, gyakorlati 
szempontok is szükségessé tették új rendelet alkotását. Az 

új rendelet és mellékletei nem csak a pályázat benyújtá-
sát egységesítik, hanem a pénzügyi és szakmai beszámo-
lókhoz is segítséget nyújtanak. Mindez - túl azon, hogy 
törvényi kötelezettség is, (2007. évi CLXXXI. törvény a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról) – 
egyértelműsíti a pályázók számára, hogy a képviselő tes-
tület az eredményes elszámoláshoz milyen adatokat, és 
beszámolókat vár annak érdekében, hogy a pályázat cél 
szerinti felhasználása, igazolt legyen. A rendelet egyrészt 
rendelkezik a pályázat útján elnyerhető támogatásról 
1.500.000,- Ft értékben, másrészt rendelkezik egy olyan 
kérelem alapú támogatásról, mely a fel nem vett képvise-
lői tiszteletdíjak terhére igényelhető közösségi szerveze-
tek által. Ennek nagyságrendje 1.000.000,- Ft.

6./ Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása

Az előző napirendi pontban jóváhagyott rendelet alapján 
került kiírásra a Civil szervezetek közösségi célú tevé-
kenységének támogatásához kapcsolódó pályázat.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösz-
szeg a tavalyi évhez hasonlóan 1.500.000 Ft.  
Beadási határidő: 2018. április 19. 16:00-ig. 
Elbírálás határideje: 2018. áprilisi rendes képviselő-tes-
tületi ülés. 

7./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló rendelet módosítása

A rendelet módosítását a testület elfogadta. Többek kö-
zött a rendelet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság külsős 
tagjai okán került módosításra, ugyanis Kunné Súth Ilona 
ismét külsős tagként segíti a bizottság munkáját. Továbbá  
a jegyző állás jelenlegi betöltetlensége okán derült fény 
arra, hogy a rendeletünkben nem megfelelő módon volt 
megfogalmazva a jegyzői feladatok ellátására vonatkozó 
polgármesteri feladat. Összhangban a vonatkozó törvé-
nyekkel, önkormányzatunk rendeletében módosításra ke-
rültek az ehhez kapcsolódó pontok és megfogalmazásra 
került, hogy a polgármester hat hónap időtartamra bízhat 
meg a Polgármesteri Hivatal dolgozói közül valakit a 
jegyzői feladatok ellátására, s ha ez idő alatt sem kerül 
az állás betöltésre, akkor a kormányhivatal jelöli ki más 
település jegyzőjét a feladatok ellátására.

8./ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi Intézke-
dési Tervének jóváhagyása

Az éves jelzőrendszeri terv elkészítését, és tárgyév már-
cius hó 31-ig történő jóváhagyását, a 15/1998. (IV.30.) 
NM rendelet teszi szükségessé. A Tápiósági családsegítő, 
Cserni Lászlóné által készített és benyújtott tervet, a kép-
viselő-testület elfogadta. 

9./ DIGI Kft. távközlési antenna kihelyezéséhez hozzájá-
rulás

A DIGI Kft a településünkön lévő víztoronyra távközlési 
antennát szeretne létesíteni, ugyanis országos hálózatot 
szeretne kiépíteni. A TRV Zrt-vel jelenleg érvényben lévő 
szerződésünk értelmében, a bérleti szerződésben meg-
határozott bérleti díj teljes egészében a TRV Zrt. illetné. 
Azonban a Társaság figyelembe véve, hogy a víztorony 
ilyen célú hasznosítását kizárólag közösen, egymással 
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együttműködve tudjuk megvalósítani, ajánlatot tett arra 
vonatkozóan, hogy a bérleti díjat fele-fele arányban osz-
szuk meg egymás között. Ennek eredményeképpen az 
Önkormányzatnak 475.000 Ft / év bevétele származik a 
közös bérbeadásból. 

Fentieken túl, önkormányzatunk levélben kereste meg a 
DIGI Kft-t, hogy a szomszédos településekhez hasonlóan 
vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy mihamarabb Tápi-
óságon is elérhető legyen a szolgáltatásuk. 

10./Vasszamarak Motoros Egyesület helyiségbérleti ké-
relme

A Vasszamarak Motoros Egyesület tartós bérleti szerző-
dést szeretne kötni az Önkormányzattal, a Papp Károly 
utcai „Községi Klubház”-ra vonatkozóan. 

Az egyesület tájékoztatása alapján az épületet napi rend-
szerességgel használnák, abból a célból, hogy nyílt na-
pokat szervezhessenek, társ szervezeteket, klubokat lás-
sanak vendégül. Az egyesület működéséhez szükséges 
munka is ezen épületben folyna. 

A testület figyelembe véve az ingatlan jelenlegi kihasz-
náltságát, és az abból származó bevételt, megvizsgálva 
annak lehetőségét, hogy milyen más helyszínen valósít-
hatóak meg azok a rendezvények, összejövetelek, melyek 
eddig a Klubházban kerültek megtartásra, jóváhagyta az 
egyesület kérelmét 1 év időtartamra. 

Mivel az egyesület kérelmében vállalta az épület keríté-
sének javítását, festését, lépcsőjének felújítását, a belső 
tisztasági festést, udvarrendezést, valamint az ingatlan 
folyamatos karbantartását, állagmegóvását, így a testü-
let akként határozott, hogy nem számít fel bérleti díjat. 
Azonban az egyesület számára továbbszámlázásra kerül 
az ingatlan valamennyi rezsiköltsége.  

11./Elektronikai hulladék begyűjtéséről tájékoztatás

Többszöri lakossági megkereséseknek eleget téve sike-
rült felkeresni egy olyan társaságot, akik vállalják, hogy 
elszállítják a településünkről az elektronikai hulladékot. 
Kérjük a lakosságot, hogy a tavaszi nagytakarítások al-
kalmával különítsék el az ilyen jellegű hulladékot. Ha-
marosan kijelölésre kerül a pontos helyszín és időpont 
amikorra el lehet hozni a kidobásra szánt elektromos ké-
szülékeket, eszközöket. Fontos, hogy nem házhoz menő 
begyűjtés fog történni, ezért kérünk mindenit, hogy NE te-
gyék ki a ház elé a hulladékot. Pontos helyszín és időpont 
lesz, ahova és amikor el lehet hozni. Tekintettel leszünk 
az idősebb lakosokra is, vagy azokra akik nyomós indok-
kal nem tudják elszállítani az adott eszközt. Előzetes be-
jelentést követően be fogjuk gyűjteni az ilyen helyekről.  
A begyűjtés várhatóan májusban fog történni.

Halasi Anita

polgármester

Kedves Tápióság, Tisztelt Lakosság

Az alábbiakban a 2017. évről szeretnék számot adni.

Külön köszönöm annak, aki jelenlétével megtisztelt Ben-
nünket, és a falugyűlésen élőszóban hallgatta meg, mit 
történt 2017- ben, és mit tervezünk 2018-ban.

A tavalyi évi költségvetésünk 515 millió forint bevétel-
lel dolgozhatott, melyből „csak” 484 millió forint kiadás 
állt, tehát 32 millió forint megtakarítás adódott.

A költségvetés bevételi oldalát elsősorban a pályázatra 
kapott támogatások emelték összesen 147 millió forint 
értékben, illetve az iparűzési adóbevételek is jelentősen 
megemelkedtek az elmúlt évben, 15 millió forint helyett 
23 millió forint került befizetésre. Azáltal, hogy a konyha 
üzemeltetését is vállalkozó végzi, majd 10 millió forint 
megtakarítás keletkezett csak a tavalyi évben. További 
bevételt eredményez az önkormányzati ingatlanok bérbe-
adása, mely a tavalyi évben is nagyságrendileg 10 millió 
forintot jelentett.

A kiadás oldalon jelennek meg a fejlesztések költsé-
gei. 145 millió forintot költöttünk energetikai felújításra 
(Óvoda, Hivatal, Sportcsarnok, Zárdaiskola), 15 millió 
forintot a Gubó-hegy felújítására, 13 millió forintból el-
indulhatott start munkaprogramként a varroda, közmun-
kaprogramból további járdák épültek, és  megvalósult 
az egészségház mögötti parkoló kialakítása is. Felújítási 

tervek készültek a Szentmártonkátai útra, Cicahegyre, és 
Papp Károly útra. Kezünkben a Malomnál kialakítandó 
gyalogos átkelőhely jogerős engedélyes tervei. Jogerős 
építési engedélyt kaptunk az óvoda többcélú nagyterem-
mel, fejlesztő- és csoportszobával történő bővítésére.

Lehet, hogy vannak, akik számára nem volt kellőképpen 
eredményes a 2017. esztendő, de jómagam a testülettel 
együtt azt gondoljuk, hogy fejlesztések szempontjából 
sikeres volt az elmúlt év és tudván, hogy mennyit dol-
goztunk rajta elismerésnek tartjuk, hogy több, mint 180 
millió forint értékű beruházást hajtottunk végre.

Falugondnoki, karbantartási teendők vonatkozásában az 
idei év sok nem várt feladattal látott el bennünket. Az 
energetikai felújítások során sok, kisebb-nagyobb teen-
dő adódott, amelyek „ha már úgyis benne vagyunk, csi-
náljuk meg” gondolatot követve jelentős többletmunkát 
és többletköltséget eredményezett. Több intézményen 
ereszcsatornát cseréltünk, külső tereprendezés történt, 
macskajárdák, esővízelvezető árkok épültek, külső-belső 
festések, elektromos hálózati karbantartások valósultak 
meg. Sajnos még rengeteg feladat van hátra, de az in-
tézmények fenntartási költségeinek várható csökkenése 
(elsősorban fűtéssel kapcsolatos költségek) okán lesz fe-
dezet ezen karbantartási munkálatokra és a már folyama-
tosnak mondható „gondos gazda” szemlélet okán egyre 
kevesebb váratlan helyzettel kell szembesülni.

2017 – ÉVÉRTÉKELŐ



2018. Április sÁgi ÚjsÁg 5

DR. KÁSA GÁBOR ÜGYVÉD PERES ÜGYEKBEN KÉPVISELETET,
JOGI TANÁCSADÁST ÉS OKIRATOK SZERKESZTÉSÉT VÁLLALJA

ELÉRHETŐSÉGEI:
CÍM: 2760 NAGYKÁTA, SZABADSÁG TÉR 7.

TELEFON: 06/20-9563-480 
FAX: 06/29-441-248

E-MAIL: KASAG@MONORNET.HU
MINDEN HÉTEN CSÜTÖRTÖKÖN 15.00-TŐL 16.30-IG ÜGYFÉLFOGADÁST
ÉS TANÁCSADÁST TART A POLGÁRMESTERI HIVATAL NAGYTERMÉBEN.

SZEMÉLYES TALÁLKOZÓ ESETÉN, KÉRJÜK A MEGADOTT TELEFONSZÁMON
SZÍVESKEDJENEK ELŐRE IDŐPONTOT EGYEZTETENI.

Rendezvényeinket tekintve 2017-ben nem várt érdeklő-
dés és siker övezte a hal- és rétesfesztivált, folytatódott 
a Vasszamarak és a falunapi Tuning fesztivál. Ezúttal is 
szeretném hangsúlyozni, hogy a rendezvények szervezé-
sével kapcsolatban, mivel ezidáig pályázati úton e téren 
önkormányzatunk még nem részesült támogatásban, 
tehát teljes mértékben önerőből kell megvalósítani, nagy 
hangsúlyt fordítunk a „vállalkozói szemléletre”. Röviden 
szólva ezeket a rendezvényeket úgy szervezzük meg, 
hogy rendelkezésre álljon annyi bevétel, mint amekkora 
kiadással a lebonyolításuk kerül. Tehát arra törekszünk, 
hogy ezek a rendezvények ne terheljék a költségvetést.

Állami ünnepeink, melyek az általános iskola diákjai és 
pedagógusai szervezésében kerülnek megrendezésre, 
sokunk számára olyan élményt ad, melyekre évek múltán 
is szívesen emlékezik vissza minden résztvevő. Ezúton is 
szeretném nekik megköszönni lelkes munkájukat.

A fentiekben említésre került közmunkaprogram által 
megvalósított varroda a tavalyi évben 6 fővel indult, ma 
már 10 fő dolgozik a műhelyben, ebből 2 fő önkormány-
zati alkalmazotti státuszban, 8 fő a közmunkaprogram ke-
retében. Elsősorban munkaruhagyártással foglalkoznak, s 
szívesen szolgálnak ki helyi lakosokat is akár készletről 
történő vásárlás, akár rendelésre történő varrás során.

2018- év tervei

A tavalyi évhez hasonlóan mozgalmasnak ígérkezik a 
2018. év is.

Legnagyobb feladat az óvodabővítés és az útfelújítás, 
nagyságrendileg 200 millió forintos projektjei.

Több pályázat került már beadásra, Kresz-park rekonst-
rukcióra, Sportcsarnok és TáborSág vizesblokkjainak 
felújítására. Ezek eredményei a nyár folyamán várhatók, 
nyertesség esetén megvalósítás a tervek szerint az ősz fo-
lyamán történik.

Pályázat kerül beadásra az iskolakertben a bitumenes pá-
lya felújítására.

Önerőből megvalósítandó, minden buszmegállóba fedett 
várók építése iránti engedélyek készülnek, padok, kukák 
telepítése várható faluszerte. A településen többhelyen 
padkarendezést végeztünk és még fogunk is annak 
érdekében, hogy a csapadékvíz el tudjon folyni az 
úttestről, ne okozzon benne kárt. 

Felülvizsgálatra került a közvilágítási hálózat, néhány he-
lyen új lámpatestek telepítése várható (Mártírok, Kossuth 
Lajos utca, Szecsői út)

Idén most már biztosan megvalósításra kerülhet a Ma-
lomnál a gyalogosátkelőhely kialakítása. Szerettük vol-
na az engedélyezési eljárás során a kereszteződés teljes 
átépítését kérni, és a buszmegállók biztonságosabbnak 
tűnő áthelyezését kérni, de a közút lévén annak kezelője 
nem járult hozzá. A zebraépítési munkálatok elkezdésé-
nek időpontjára a belterületi utakra kiírt pályázatok ered-
ménye azonban hatással lehet. Mivel a pályázat tárgya 
mindenképpen érinti a Cicahegy és Szecsői út kereszte-
ződését és minden közutat érintő munkálat elvégzésének 
engedélyéért igen magas (kb 800.000,- Ft) összeget kell 
fizetni a közűt kezelőjének, így amennyiben lehetséges a 
két munkálatot (gyalogosátkelőhely kialakítás, kereszte-
ződés felújítás) egyszerre szeretnénk elvégeztetni, hogy 
a felmerült magas költséget csak egyszer kelljen megfi-
zetni.

Fentieken túl természetesen rengeteg terv és feladat van, 
azokról az újság aktuális számaiban fogunk számot adni.

Bízom benne, hogy sok olvasó számára értékelendő az 
önkormányzat, annak minden alkalmazottjának munkája 
és erőfeszítése annak érdekében, hogy egy élhető, folya-
matosa fejlődő kis település legyen a miénk.

Ezúton szeretném megköszönni az elmúlt évet is illetően 
nem csak az önkormányzat és hivatal dolgozóinak a mun-
káját, hanem minden olyan lakosnak az önzetlen segítsé-
gét, tenni akarását, amellyel településünket, rendezvénye-
inket, épülésünket és szépülésünket segítették. Remélem 
egyre többen érzik úgy, hogy jó Tápióságon élni.

Köszönettel,

Halasi Anita

polgármester
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Tisztelt Tápiósági Lakosok!
A tavasz közeledtével a jó és gondos 
gazda nagy körültekintéssel meg-
tervezi, hogy a földjén és a kertjé-
ben milyen mezőgazdasági munká-
kat fog végezni annak érdekében, 
hogy biztosítsa a termését. A hosszú 
téli napokon ideje jut arra is, hogy 
összegzést készítsen az előző évben 
elvégzett munkáiról, eredményeiről, 
kudarcairól. Engedjék meg nekem, 
hogy az ötödik egyéni országgyűlé-
si képviselői ciklusom végének kö-
zeledtével megoszthassam Önökkel 
az elmúlt 4 év eredményeit, melyek 
érintik Tápióságot és a szeretett térségünket is. Mielőtt azonban 
erre rátérnék az országos eseményeket is számba kell vennünk, 
hiszen hamarosan lezárjuk a második egymást követő kor-
mányzati ciklusunkat.

Magyarország gazdasága 2010-ben a teljes összeomlás szé-
lén állt, az államcsőd veszélye folyamatosan fenyegetett ben-
nünket. A Kormány gyors és hatékony intézkedéseinek (adó-
csökkentés, bankok és multinacionális vállalatok bevonása a 
közteherviselésbe) köszönhetően szilárd alapokra helyeztük a 
gazdaságot, ennek eredményeként a tavalyi évben 4 százalékos 
növekedést értünk el és a költségvetési hiányunkat tartósan az 
unió által előírt érték alatt tudtuk tartani.

A stabil és erős gazdaság lehetőséget teremtett, hogy a mini-
málbéreket növeljük. A 2010-es 73 500 forintról 138 000 fo-
rintra, míg a szakmunkás minimálbért 89 500 forintról 180 500 
forintra emeltük. A kiszámítható jövedelmek és a munkaerőpi-
acot célzó kormányzati intézkedések eredményeképpen a 2010 
előtti példátlanul magas munkanélküliséget drasztikusan csök-
kentettük. 2018-ra elértük, hogy Magyarországon soha nem 
dolgoztak annyian, mint most. Az új munkahelyek száma 780 
ezerrel növekedett.

A Kormány számára kiemelten fontos a családok, gyerekek és a 
nyugdíjasok védelme. Ennek érdekében a családosok részére új 
családtámogatási rendszert valamint otthonteremtési támoga-
tást vezettünk be. Növeltük az óvodai és bölcsődei férőhelyek 
számát, 362 ezer több gyerek részesülhet ingyen étkezésben. A 
nyugdíjak értékét megvédtük és a tavalyi évben már lehetősé-
günk nyílt nyugdíjprémium és nyugdíj-kiegészítés fizetésére is. 
A háztartások stabilitásához jelentős mértékben hozzájárult a 
rezsicsökkentés. 

Hazánk védelme nélkül nem biztosítható, az elért eredménye-
ink tartóssága. Örömmel tölt el, hogy egy gazdaságilag stabil, 
erős, mindenkitől független országot sikerült újraépítenünk, 
melynek büszke állampolgárai lehetünk.

Az ország fejlődésével párhuzamosan a nagykátai járás az el-
múlt négy évben is soha nem látott változásokon és fejlesztése-
ken ment keresztül. Ez a magyar gazdaság egyre javuló teljesít-
ményének is köszönhető.

Nagyon sokat dolgoztam azon – Pest megyei képviselőtársa-
immal együtt -, hogy a kormány létre hozzon egy un. kom-
penzációs alapot, amelybe 80 milliárd Ft került. Ez az alap azt 
a hátrányt hivatott enyhíteni, amit a Közép – Magyarországi 
régión belül  Pest megye szenvedett el az uniós támogatások 
tekintetében Budapest fejlettsége miatt.

Ebből a keretből választókerületem valamennyi települése ré-
szesedhet, természetesen szakmailag és pénzügyileg megalapo-
zott pályázat esetén.

A kormány másik fontos döntése volt, hogy Pest megye – a fen-
ti okok miatt – leválik a Közép-Magyarországi régióról.

Pest megye önálló régióvá válása azonban csak 2021-től induló 
uniós fejlesztési ciklusban jelenthet a megyének uniós többlet-
forrást. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek az újon-
nan megnyíló támogatások lehetőséget biztosítanak olyan fej-
lesztésekre, melyeket a megye lakossága régóta igényel. Ilyen 
lehet például a 31-es jelzésű út Pest megyei szakaszának komp-
lett befejezése, új nyomvonalak kialakítása.

Járásunkban összesen több mint 2.5 milliárd forint értékben 
történtek beruházások, melyek minden településünket érintik. 
Megújul a Rendőrkapitányság épülete, új székházat kapott az 
Ügyészség, megújul a Mentőállomás és a Damjanich János 
Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola épülete. 

A legnagyobb büszkeséggel azonban az tölt el, hogy sok éves 
munkám eredményeképpen sikerült elérnem, hogy Budapest és 
Pest megye történetének legnagyobb egészségügyi programja 
keretében megújul és korszerűsítésre kerül a nagykátai szak-
orvosi rendelőintézet. A közel 1,4 milliárd forintos fejlesztés 
keretében megvalósul egy új rendelőépületi szárny építése, a 
meglévő épület gépészeti korszerűsítése és akadálymentesítése, 
az elavult orvostechnológiai és informatikai eszközpark cseréje 
és a képalkotó diagnosztika (röntgen, ultrahang) modernizálá-
sa.

Tápióság is szépen teljesített az elmúlt években. A településen 
több mint 300 millió forint értékben valósultak meg fejleszté-
sek. Ezek közül tételesen szeretném felsorolni a fontosabb fej-
lesztéseket illetve eredményeket, melyek jórészt hazai támoga-
tásból valósultak meg:

- 134,8 millió forintból energetikailag felújításra került 
a Gézengúz Óvoda, Zárda Iskola, Polgármesteri Hiva-
tal valamint a Tornacsarnok;

- 28,4 millió forintból az Egészségház került korszerű-
sítésre;

- 12,7 millió forintból útépítés történt a Gubó hegyen;

- 93,5 millió forintból három támfal épül, ebből egy a 
Nagyközben,  valamint kettő a Papp Károly utcában;

- 25,4 millió forintból a Szecsői út, Rákóczi út, Bicskei 
út teljes hosszán, mindkét oldalon felújításra került a 
járda, valamint az Ófaluban és Újfaluban is megújul-
tak a járdák (pl. Szentmártonkátai út, Dózsa György 
út, Arany János út, Papp Károly út);

- 13 millió forintból munkahelyteremtő önkormányzati 
varroda létesült

Egyes rosszindulatú hírekkel ellentétben Tápióságon, valamint 
a térségben sem fejeződnek be a fejlesztések a választásokkal. 
Örömmel jelenthetem be, hogy 81,4 millió forintból elkezdőd-
het a Gézengúz Óvoda bővítése. Tovább folytatódhatnak a bel-
területi útfejlesztések valamint Piac kerülhet kialakításra.

Végül, de nem utolsó sorban ezúton is szeretném megköszönni 
minden kedves tápiósági lakos támogatását és segítségét.

Nekünk Magyarország az első!

Czerván György
országgyűlési képviselő

államtitkár
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ISKOLAI ÉS ÓVODAI HÍREK

Idén is együtt ünnepel
a falu apraja-nagyja

Az általános iskolások műsora is-
mét a legméltóbb volt az ünnepé-
léshez. Köszönjük a szereplőknek, 
segítőknek és a felkészítő tanárnő-
nek Tóthné Ónody Nórának.

Részletes beszámoló helyett, ez-
úttal a rendező sorait tennénk itt 
közzé:

„A tegnapi nap kiteljesedé-
se volt annak a két hetes pró-
basorozatnak, amit mindany-
nyian nagyon élveztünk. 
Az , hogy büszke vagyok a gye-
rekeinkre önmagában nem feje-
zi ki tökéletesen azt, amit érzek. 
Áldottnak érzem magam. 
Mert azzal foglalkozha-
tok, amit nagyon szeretek. 
Mert megtapasztalhatom azt a szere-
tetet, ami a gyerekektől árad felém. 
Nem a megtanult szöveg, ami 
ilyenkor mindenkit lenyűgöz, hanem az a hit, alá-
zat és szeretet, amiből mindig merítkeznünk kell. 
Példát adnak ilyenkor a gyerekeink.....nem is akárhogy! 
Egy - egy műsor alkalmával végiggon-
dolom az itt, Tápióságon töltött 23 évem. 

Emlékszem az első műsoromra, amit még Ba-
laskó Gyuriék osztályával készítettem.... 
Aztán Pintér Andikáék....és még sorolhatnám a gyere-

keket, akik kivétel nélkül nagyon 
tehetségesek. De ami ennél is fon-
tosabb : még most is érzem és meg-
tapasztalom azt a szeretetet, amit 
a már elballagott diákok egy- egy 
öleléssel, üzenettel fejeznek ki. 
Pont ,mint a mostani műsor kapcsán! 
Ezek a gyerekek örömmel jöt-
tek próbára egy hosszú tanítási 
nap után. Legyőzték saját fáradt-
ságuk és még arra is jutott ide-
jük, hogy engem nyugtassanak, 
megöleljenek .....szeressenek. 
Kiszerették belőlem a 
jót, a tegnapi műsort. 
Ezt tapasztalom már 
23 éve itt, Tápióságon. 
Ezért érzem áldottnak magam. 
Nagyszerűek voltatok tegnap, ki-
vétel nélkül mindenki.”

Büszke vagyok Rátok, és ami 
még fontosabb: szeretlek Titeket! 

....és persze mindenkinek köszönöm aki hitt bennem, se-
gített, támogatott.

Tóthné Ónody Nóra

Általános iskolai beiratkozás
A 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12. (csütörtök) 8:00 – 19:00 óra között

2018. április 13. (péntek) 8:00 – 18:00 óra között

A beiratkozásról bővebb információt a www.tapiosag.hu oldalon,

illetve a Tápiósági Papp Károly Általános Iskola által közzétett hirdetményből kaphat. 
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Óvodai beíratás
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/19-es

nevelési év óvodai beíratásának időpontja: 

2018. április 23-24.

8.00 - 15.00 óráig

Az óvodai beíratás helye:
 Tápiósági Gézengúz Óvoda Tápióság, Bicskei út 21.

Kérjük, hogy beíratáskor hozza magával a következő 
dokumentumokat:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító 
hatósági igazolványt (lakcím kártya)

-  a szülő személyi azonosító hatósági igazolványát

-  a gyermek TAJ kártyáját

-  a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése 
szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 

óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

GÉZENGÚZ ÓVODA HÍREK
MÁRCIUSI PROGRAMOK:

02. péntek:  Energetikai Átadó Ünnepség – az óvoda néptánccsoportjának fellépésével.

08. csütörtök:  Nőnap – a kisfiúk virággal kedveskedtek a lányoknak.

14. szerda:  Békamentés Farmoson – a nagycsoportos gyermekek részvételével.

15. csütörtök:  Nemzeti Ünnep 

19.-23. :  Víz Világnapja – projekt.

26.-27.-28.:   Húsvéti kézműves délelőtt az óvodában.



2018. Április sÁgi ÚjsÁg 9

Tisztelt Tápióságiak!
TÁPIÓSÁGI LOVASSPORT EGYESÜLET HÍREI:

Egyesületünk tagjai szép számmal vettek részt a március 
2-án tartott, közintézmények energetikai felújítását záró 
átadó ünnepségen. Színvonalas programnak lehettünk 
részesei. Ezúton is köszönjük a helyi vezetőknek és a 
fejlesztés hozzájárulóinak is a segítséget, hogy valóban 
széppé varázsolták épületeinket

Sajnos az időjárás nem kedvezett eddig a szabadtéri 
programoknak, de április 4-én, a hagyományokhoz hí-
ven, részt veszünk az 1848-as szabadságharc eseményei 
rendezvényen, Tápióbicskén is.

És innentől kezdve ismét sok szép programunk lesz 2018-
ban.
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A következő ÚjSág április 27-ig az
üzletekbe kerül. 

Cikkek leadási határideje: május 7.
Az újságok korábbi példányai

megtalálhatóak a könyvtárban. 

Nyugdíjas híradó
Március 02-án, a községünkben felújított intézmények 
átadásán vehettünk részt. Halasi Anita polgármester kö-
szöntött minden résztvevőt.  Jelen volt Czerván György 
országgyűlési képviselő, falunk szülöttje Gulyás Andrea 
államtitkár és Fodor Gábor a Ceglédi Tankerület Igazga-
tója. A hivatalos ünnepség színvonalas óvodai és iskolai 
műsorral volt színesítve. Köszönet a felkészítő óvónők-
nek és segítőiknek, tanároknak, és a felújítási munkák 
elvégzőinek, nem utolsó sorban a vezetőknek és a képvi-
selőknek. Jó és szép érzelemmel távozhattunk el a műsor 
végén. 

Március 3-án a Nagykátai Katica Nyugdíjas Klub 30 éves 
jubileumi ünnepségére voltunk hivatalosak. Szabó Ká-
roly klubvezető szépen összefogja a környékbeli telepü-
lések nyugdíjasait, szinte már haza járunk hozzájuk mi is. 
Nagyon jól érezhette magát minden résztvevő ezen a szép 
ünnepségen. Köszönjük a vendéglátást!

Március 05-én a közmeghallgatás időpontja volt (falu-
gyűlés). Mondhatom szép számmal vettünk részt ezen a 
hivatalos beszámolón, amit a polgármester asszony tar-
tott. Örülünk a sok elkészült és tervezett programnak, lát-
ható a komoly munka eredménye.

A csatornások beszámolójára már szinte harmadára csök-
kent az érdeklődők száma, sokan távoztak, de az ott ma-
radt kíváncsiaknak is unalmas volt a sok sok beszéd, amit 
úgysem értünk, úgy adják elő.

Március 14-én került megtartásra az 1848/49-es szabad-
ságharc tiszteletére rendezett ünnepség.  Halasi Anita 
polgármester asszony köszöntötte a szép számmal meg-

jelent közönséget, akik nagyszerű előadást láthattak. Úgy 
érezhettük magunkat, mintha színházban lettünk volna. 
Csak dícséret illeti az előadó diákokat, nagyon színvona-
las szép „munkát” végeztek. Gratulálnunk kell Nóra tanár 
néninek a fáradtságos felkészítőmunkához. További sok 
sikert és új ötleteket. A meghívott énekes Simon Kristóf 
is az ő ötlete volt. Köszönet!

Március 24-én megtartott 13. Ki Mit Tud-on Nagykátán 
a gyerekek délelőtti programját a „nagyok” folytatták. 
Több településről érkeztek versenyzők, különböző mű-
sorokkal. Igazán jó érzés volt ságinak lenni, mert kis fa-
lunk versenyzői, Gigorné Piroska a nyugdíjas Klubbból 
nagyon szépen szavalta el a Várnai Zseni Szolgálj szívem 
című versét, amiért második helyezést kapott. Unokája 
Pintér Andrea, Radnóti Miklós A tétova óda című versért 
kapott első helyezést. Vinacsek Ivett gyönyörű különle-
ges tánccal örvendeztetett és az ő eredménye kiemelt első 
helyezés lett. Jó volt a zsűri szavait hallgatni és örülni a 
ságiak sikerének. Gratulálunk és bízunk benne hogy jövő-
re is lesz folytatás. Köszönjük!

Mindent adhat az élet többször,

Kincset márványt, palotát,

Csak egyet nem kétszer,

Édesanyát.

Tóth Lajosné

Barna Piri
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EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK A GASZTRONÓMIA JEGYÉBEN, FŐÉTELTŐL A DESSZERTIG!

2018. április 28-án tekeredik a rétes újra Tápióságon, a VI. Tápiósági Rétessütő és „Halat, mi jó falat” Fesztiválon! 
Egész napos programok a gasztronómia jegyében, főételtől a desszertig. Ingyenes játszóház és ugrálóvár, népi 
játékok, kézműves foglalkozások és kézműves kirakodóvásár. Rendezvényünkön természetvédelmi kiállítással 
mutatkozik be a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, látvány madárgyűrűzést mutat be a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület, valamint a Tápió Közalapítvány is képviselteti magát. A nap folyamán ismét lehetőséget 
biztosítunk a vállalkozó kedvűeknek, és a rétesműhelyben bárki kipróbálhatja a rétestészta húzását. A versenyre be-
nevezett csapatok, a Rétesműhely, és a Tápióság Pékség jóvoltából, az ide látogatókra több ezer szelet rétes fog várni. 
A Tápiósági Gézengúz Óvodában viszont úgy tanítják, hogy desszertet csak az kaphat, aki megette az ebédet, melyet 
a Dányádi-Szajcz családi halgazdaság és segítői fognak biztosítani. A „Halat, mi jó falat” társrendezvény keretei 
között 5 féle halétel kerül elkészítésre, és megrendezésre kerül a halászlevek csatája is. I. Tápiósági Regionális 

Pálinka és Párlatverseny. A féltett kincseket pálinkafőző mesterek bírálják el.
Sok szeretettel, és több ezer szelet rétessel várunk minden kedves érdeklődőt!

Részletesen az idei programokról…
Rétessütő verseny több ezer szelet kóstolásra váró rétessel, 

hagyományostól a különlegesig; 
„Halat, mi jó falat”

program keretei között főételként halászlevet,  
sült halat és haltepertőt kínálunk; 

Halászlevek csatája - Főzőverseny; 
Pálinka és párlat verseny 

A féltett kincseket pálinkafőző mesterek bírálják el; 
Harmadik alkalommal szórakoztat bennünket a  

Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar; 
Falunap kiemelt szereplője a Tápiósági Lovassport Egyesület; 
Buck Viktor „Három a magyar igazság” Betyár bemutatója; 
Lovas iskola bemutatója, pónilovaglás, és lovaskocsikázás; 

Látványos bemutatót tart a
Tápiósági Tornádó Harcművészeti SE; 

Vadvirág Hagyományőrző és Nyugdíjas Klub műsora; 
Az általános iskola 8. osztályosai a nagyközönség előtt is be-

mutatják keringő táncukat; 
Az egész napos fesztiválhangulatról 

 Hagyományőrző Kelevézek gondoskodnak; 
A déli órákban a néptáncé és a népzenéé lesz a főszerep. 

Sok év után ismét Tápióságon szerepel az
Örökös Kiváló Együttes,  

Tápiómente Táncegyüttes utánpótlás és gyermekcsoportja; 
Őket természetesen nem kísérheti más, mint a Magyar Arany 

Érdemkereszttel kitüntetett
Terék József és barátai zenekara; 

A műsor részeként és szintén élőzenei kísérettel lép színpadra 
a Gézengúz Óvoda néptánccsoportja; 

Ismét a mi kis falunkban zenél a
Liszt Ferenc-díjas magyar népzenész, 

 a Magyar Állami Népi Együttes Művészeti vezetője, 
Pál István „Szalonna” és Bandája; 

Gyermekprogramok; 
Halsimogatás, népi játékok, kosaras körhinta,

kézműveskedés, ugrálóvár; 
A legkisebb fesztiválozók programjairól a  

Mosolyudvar Népi játszótér és a Kalamayka fog gondoskodni; 
 Kézműves kirakodóvásár; 

 Szabó Anna kortárs alkotóművész életmű kiállítása; 
Az este fő szórakoztatója az Irigy Hónaljmirigy lesz; 

Részleteket láthatunk és hallhatunk  
a Jézus Krisztus Szupersztár című előadásból,

természetesen helyi szereplők közreműködésével; 
A napot tűzijátékkal zárjuk!

Támogatók: 

Földművelésügyi Minisztérium 
Tápióság Pékség 

Dányádi-Szajcz Családi halgazdaság 
 Laczkó Team Kft. 

Kun Károlyné 
Önkéntesek, akik időt energiát nem kímélve

fáradoznak majd a rendezvényen!!

Kedves leendő támogatóink!

Bízunk benne, hogy az eddigi évek alatt már sikerült mindenkit 
meggyőznünk arról, hogy rendezvényünk legfőbb célja, a tele-
pülésünk népszerűsítése,  hagyományaink ápolása, bemutatá-
sa.  Amennyiben Ön is szívesen pártfogolná rendezvényünket, 
anyagi támogatásával még színesebbé, még emlékezetesebbé 

tehetjük Tápióság egyik kiemelt rendezvényét. 
Köszönjük!

info@tapiosag.hu

+36-20/772-6799

Egyéb információk :
A meghirdetett rétessütő, halászléfőző és pálinka illetve párlat versenyekre a részletes versenykiírások a

www.tapiosag.hu oldalon találhatóak.
Falunap lévén a tápiósági lakcímmel rendelkezők, ingyen látogathatják a rendezvényt.

VI. TÁPIÓSÁGI RÉTESSÜTŐ ÉS „HALAT, MI JÓ FALAT” FESZTIVÁL / FALUNAP
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