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KÖZÉLET -  ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Csatornázás 

 
A csatornázás – legnagyobb örömömre – mondhatni „már a 
végét járja”. Néhány élőre kötés van még hátra az elkövetke-
zendő két hétben, valamint azok az ingatlanok munkálatai 
váratnak még magukra, ahol szivattyú telepítése szükséges.   
Továbbra is várom azon – nem fizető, vagy fizetési elmara-
dással bíró – lakosok megkeresését, ahol a házi bekötés még 
nem valósult meg, anno nem kérték, de most meggondolták 
magukat, és szeretnének élni az ingyenes bekötés lehetőségé-
vel.  
 
Legnagyobb szomorúságom a Papp Károly út helyreállításá-
nak elmaradása. Sajnos olyan jellegű műszaki hibákra, meg-
oldatlan vízelvezetési problémákra bukkantunk még a napok-
ban is, hogy az út teljes helyreállítása elhúzódott. Reménye-
im szerint, mire az újság az Olvasók elé kerül, befejeződnek 
a munkálatok, és újra használhatóvá válik az útszakasz. Mind 
a munkálatok elvégzésére megbízással bíró helyi vállalkozó, 
mint jómagam azon vagyunk/voltunk, hogy az adódó hely-
zetből kihozzuk a maximumot, és hosszú távú, tartós eljárást 
valósítsunk meg. Köszönjük a türelmet, és újfent elnézést 
kérek mindenkitől az okozott kellemetlenségekért. 
 

Térkövezés 
 
A térkövezési munkálatok már a Bicskei úton folynak, hama-
rosan elérjük a település határát. Ezt követően utómunkála-
tok, esetleges hibajavítások következnek. 
 

Pénzügyi információk 
 
Többen jelezték, hogy pénzügyi vonatkozású hírekkel eddig 
nem nagyon szolgáltam. Az elkészült háromnegyed éves 
pénzügyi jelentés alapján elmondhatjuk, hogy a teljesítések 
az előirányzatokhoz képest megfelelően alakultak. Jelenlegi 
aktuális számlaegyenlegünk közel 50.000.000 Ft, ami tartal-
mazza az alábbiakban olvasható, egészségház felújítására 
nyert támogatás összegét is 28.470.412,- Ft-ot. 
Fejlesztési beruházásaink során önerőből 2.700.000 Ft értékű 
mosdófelújítás történt az óvodában, valamint közel 
3.000.000,- Ft értékben a Sportcsarnok és a Cifra-kert infra-
strukturális fejlesztését valósítottuk meg elektromos áramel-
látás és hangtechnika vonatkozásában.  
 

Szociális információk 
 
Szociális jellegű támogatásokra szánt pénzösszeg egész évi 
megfelelő gazdálkodása révén lehetőségünk adódott, hogy 
minden 70 év feletti lakosunknak egyszeri 5.000 Ft-os tele-
pülési támogatást biztosítsunk. Emellett az önkormányzat 
biztosítja az e célból hozott rendeletben foglalt értelmében 
egyes gyermekvédelmi támogatásra jogosultak további támo-
gatását.  
 
Önkormányzatunk minden iskolás és óvodás gyermeknek 
segít eljuttatni a Mikulás által küldött, finomságokkal teli 
csomagok egyikét. 

Gondolván a tartósan beteg gyermekekre is, szintén a telepü-
lési támogatás keretein belül maximum 50.000 Ft. értékben 
támogatjuk a Rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő 
kérelmeket is. 
 
Fentieken túl további tüzelőanyag támogatást, közfoglalkoz-
tatottak támogatását, és a Roma (kérésüknek megfelelően 
írva: cigány) Nemzetiségi Önkormányzat támogatását is biz-
tosítani tudjuk. 
 

Egyéb hírek 
 
Megszüntetvén a szelektív szigetet, minden hónapban egy 
(általában az első) héten az üvegek gyűjtésére alkalmas kon-
ténert helyezünk el a Malomnál, jól látható, kamerával meg-
figyelt területen. 
 
Parkosítás újra folytatódott, ezúttal a Malom, a posta, a hiva-
tal és kopjafa környéke, a telepi buszmegálló, és a Cicahegy 
esik áldozatul a lelkes kertészeknek. Hangsúlyozandó, hogy 
társadalmi munkával, és lakossági segítséggel valósítottuk 
meg a növénytelepítést. 
 
A Sportcsarnok mellől kivágtuk az épületekre már veszélyes 
fenyőfákat, melyekből a tél folyamán padokat a közterületek-
re és a temetőbe.  
 
Novemberben újabb 5 fő közmunkás kezdhetett el dolgozni, 
így újra 25 főre gyarapodott a létszámuk.  
 
A polgármesteri hivatal mellett lévő garázsnál egy ideiglenes 
kutyakennelt létesítettünk, hogy amennyiben lakossági beje-
lentés érkezik, és módunkban áll az állatot befogni, akkor 
ideiglenes jelleggel, elszállításukig ott tarthassuk a kutyákat. 
Reméljük, ez a kezdeményezés sikeres lesz, és némi megol-
dást nyújt a kóbor kutyák problémájára. 
 
Az elmúlt hónapban évértékelő fórumot tartottunk, amelyre 
sajnos kevés, de annál lelkesebb érdeklődő érkezett. Remé-
lem, hogy az alacsony részvétel nem az érdektelenséget mu-
tatja, hanem azt, hogy a lakosok kellő információt kapnak az 
őket érdeklő kérdésekkel kapcsolatban és nem tartják szüksé-
gesnek a személyes megkeresést. 
 
Év végi utolsó újság lévén szeretnék mindek kedves Lakos-
nak és Olvasónak meghitt, békés, boldog karácsonyi ünnepe-
ket kívánni. 

Halasi Anita 
polgármester  

 
_________________________________________________ 
 
Képviselő-testületi ülés 
A testület szokásos havi ülésén az alábbi témákat tárgyalta: 
 
Napirend: 
 
1./  Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 
módosítása 
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KÖZÉLET -  ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Csatornázás 

 
A csatornázás – legnagyobb örömömre – mondhatni „már a 
végét járja”. Néhány élőre kötés van még hátra az elkövetke-
zendő két hétben, valamint azok az ingatlanok munkálatai 
váratnak még magukra, ahol szivattyú telepítése szükséges.   
Továbbra is várom azon – nem fizető, vagy fizetési elmara-
dással bíró – lakosok megkeresését, ahol a házi bekötés még 
nem valósult meg, anno nem kérték, de most meggondolták 
magukat, és szeretnének élni az ingyenes bekötés lehetőségé-
vel.  
 
Legnagyobb szomorúságom a Papp Károly út helyreállításá-
nak elmaradása. Sajnos olyan jellegű műszaki hibákra, meg-
oldatlan vízelvezetési problémákra bukkantunk még a napok-
ban is, hogy az út teljes helyreállítása elhúzódott. Reménye-
im szerint, mire az újság az Olvasók elé kerül, befejeződnek 
a munkálatok, és újra használhatóvá válik az útszakasz. Mind 
a munkálatok elvégzésére megbízással bíró helyi vállalkozó, 
mint jómagam azon vagyunk/voltunk, hogy az adódó hely-
zetből kihozzuk a maximumot, és hosszú távú, tartós eljárást 
valósítsunk meg. Köszönjük a türelmet, és újfent elnézést 
kérek mindenkitől az okozott kellemetlenségekért. 
 

Térkövezés 
 
A térkövezési munkálatok már a Bicskei úton folynak, hama-
rosan elérjük a település határát. Ezt követően utómunkála-
tok, esetleges hibajavítások következnek. 
 

Pénzügyi információk 
 
Többen jelezték, hogy pénzügyi vonatkozású hírekkel eddig 
nem nagyon szolgáltam. Az elkészült háromnegyed éves 
pénzügyi jelentés alapján elmondhatjuk, hogy a teljesítések 
az előirányzatokhoz képest megfelelően alakultak. Jelenlegi 
aktuális számlaegyenlegünk közel 50.000.000 Ft, ami tartal-
mazza az alábbiakban olvasható, egészségház felújítására 
nyert támogatás összegét is 28.470.412,- Ft-ot. 
Fejlesztési beruházásaink során önerőből 2.700.000 Ft értékű 
mosdófelújítás történt az óvodában, valamint közel 
3.000.000,- Ft értékben a Sportcsarnok és a Cifra-kert infra-
strukturális fejlesztését valósítottuk meg elektromos áramel-
látás és hangtechnika vonatkozásában.  
 

Szociális információk 
 
Szociális jellegű támogatásokra szánt pénzösszeg egész évi 
megfelelő gazdálkodása révén lehetőségünk adódott, hogy 
minden 70 év feletti lakosunknak egyszeri 5.000 Ft-os tele-
pülési támogatást biztosítsunk. Emellett az önkormányzat 
biztosítja az e célból hozott rendeletben foglalt értelmében 
egyes gyermekvédelmi támogatásra jogosultak további támo-
gatását.  
 
Önkormányzatunk minden iskolás és óvodás gyermeknek 
segít eljuttatni a Mikulás által küldött, finomságokkal teli 
csomagok egyikét. 

Gondolván a tartósan beteg gyermekekre is, szintén a telepü-
lési támogatás keretein belül maximum 50.000 Ft. értékben 
támogatjuk a Rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő 
kérelmeket is. 
 
Fentieken túl további tüzelőanyag támogatást, közfoglalkoz-
tatottak támogatását, és a Roma (kérésüknek megfelelően 
írva: cigány) Nemzetiségi Önkormányzat támogatását is biz-
tosítani tudjuk. 
 

Egyéb hírek 
 
Megszüntetvén a szelektív szigetet, minden hónapban egy 
(általában az első) héten az üvegek gyűjtésére alkalmas kon-
ténert helyezünk el a Malomnál, jól látható, kamerával meg-
figyelt területen. 
 
Parkosítás újra folytatódott, ezúttal a Malom, a posta, a hiva-
tal és kopjafa környéke, a telepi buszmegálló, és a Cicahegy 
esik áldozatul a lelkes kertészeknek. Hangsúlyozandó, hogy 
társadalmi munkával, és lakossági segítséggel valósítottuk 
meg a növénytelepítést. 
 
A Sportcsarnok mellől kivágtuk az épületekre már veszélyes 
fenyőfákat, melyekből a tél folyamán padokat a közterületek-
re és a temetőbe.  
 
Novemberben újabb 5 fő közmunkás kezdhetett el dolgozni, 
így újra 25 főre gyarapodott a létszámuk.  
 
A polgármesteri hivatal mellett lévő garázsnál egy ideiglenes 
kutyakennelt létesítettünk, hogy amennyiben lakossági beje-
lentés érkezik, és módunkban áll az állatot befogni, akkor 
ideiglenes jelleggel, elszállításukig ott tarthassuk a kutyákat. 
Reméljük, ez a kezdeményezés sikeres lesz, és némi megol-
dást nyújt a kóbor kutyák problémájára. 
 
Az elmúlt hónapban évértékelő fórumot tartottunk, amelyre 
sajnos kevés, de annál lelkesebb érdeklődő érkezett. Remé-
lem, hogy az alacsony részvétel nem az érdektelenséget mu-
tatja, hanem azt, hogy a lakosok kellő információt kapnak az 
őket érdeklő kérdésekkel kapcsolatban és nem tartják szüksé-
gesnek a személyes megkeresést. 
 
Év végi utolsó újság lévén szeretnék mindek kedves Lakos-
nak és Olvasónak meghitt, békés, boldog karácsonyi ünnepe-
ket kívánni. 

Halasi Anita 
polgármester  

 
_________________________________________________ 
 
Képviselő-testületi ülés 
A testület szokásos havi ülésén az alábbi témákat tárgyalta: 
 
Napirend: 
 
1./  Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 
módosítása 

 

2./  Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
III. negyedéves teljesítéséről 
 
3./  Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának kezdemé-
nyezése Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 69/-
2015. (10.30.) PMÖ határozatával arra kérte fel a Pest me-
gyei települési önkormányzatokat, hogy Pest megye társadal-
mi-gazdasági fejlődése érdekében Pest megye önálló NUTS 2
-es régióvá válásának támogatását képviselő-testületi határo-
zattal fejezzék ki. A testület támogatja a kezdeményezést. 
 

4./  HAJT-A Csapat egyesületi tagságából adódó rendkívüli 
tagdíj befizetéséről döntés A HAJT-A Csapat közgyűlése 
24/2015. (XI.05.) sz. határozatával rendkívüli tagdíjat állapí-
tott meg az Egyesület önkormányzati tagjainak számára 
610,09 Ft/lakos összegben. Tápióság település esetén a 2015-
ös évre jutó rendkívüli tagdíj 2586 számú lakosságszámot 
figyelembe véve 1.577.695 Ft. A Rendkívüli tagdíj befizeté-
sére azért van szükség, mert ezáltal biztosítható az Egyesület 
jövőbeli működése, és ezáltal nyílik lehetőség településünk 
számára az új LEADER-pályázatokon való részvételre. 
 
5./  Tápióság község 2016. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyása 
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet értelmében éves ellenőrzési tervet 
kell készíteni.  
 
Az éves ellenőrzési terv a jogszabályban meghatározott szer-
kezetben, tartalommal készült, ami a testületi határozat értel-
mében a következőket tartalmazza: 
 az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és kocká-
 zatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását,
 a tervezett ellenőrzések tárgyát,  
 az ellenőrzések célját, 
 az ellenőrizendő időszakot, 
 a rendelkezésre álló és szükséges ellenőrzési kapacitás 
 (erőforrás szükséglet) meghatározását,  
 az ellenőrzések típusát, 
 az ellenőrzések ütemezését, 
 az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek meg-
 nevezését, 
 a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást, 
 a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást, 
 a képzésekre tervezett kapacitást, 
 az egyéb tevékenységeket. 
 
6./  Tápiómenti Területfejlesztési Társulás, Társulási Megál-
lapodásának módosítása 
 
7./  Településfejlesztési koncepció tervezetének megbeszélé-
se, döntés az államigazgatási egyeztetésről 
A településrendezési terv folyamatát képezi ezen határozat 
meglétének szükségessége. Tápióság honlapján teljes terjede-
lemben olvasható a dokumentáció, igény szerint nyomtatott 
formában a könyvtárban. 
 
8./  Tápióság Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzé-
si tervének módosítása 
 - A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén, a 
36/2015.(III.26.) számú határozatával fogadta el az önkor-

mányzat 2015. évre vonatkozó éves közbeszerzési tervét. A 
közbeszerzési tervben idén, közbeszerzés nem szerepelt. Év 
közben a beadott pályázatunk (Egészségház felújítása) sike-
ressége hozta magával azt, hogy az elfogadott terven módosí-
tani szükséges. Az önkormányzat november folyamán kapott 
értesítést. Ennek értelmében Tápióság bruttó 28.470.412,- Ft 
támogatást kap az egészségház felújítására. Az összeg nagy-
ságára való tekintettel közbeszerzési eljárás keretein belül 
valósítható meg a beruházás, emiatt szükséges módosítani a 
tervet. 
 
9./  Tarnoki Mihályné és társai földterület felajánlásának 
megbeszélése 
 - A felajánlás értelmében Tarnoki Mihályné és tulaj-
donostársai a tápióság belterület 642 és 468 hrsz-ú ingatlano-
kat ajándékozás jogcímén az Önkormányzat tulajdonába ad-
ják. A testület elfogadta és megköszöni a felajánlást. 
 
10./ Egyebek 

-  Család – és gyermekjóléti Szolgálat átalakítása 
az eddig, társulás formájában működő Család- és gyermekjó-
léti Szolgálat jogszabályi változások miatt átalakul. Ezen 
változások következményeként a társulás megszűnik, és 
Nagykátán központ jön létre. Az önkormányzat 2016. január 
1-től a Család- és gyermekjóléti Szolgálatot önállóan fogja 
működtetni. Testületi határozat értelmében az önkormányzat 
a következő évben is 6000Ft/fő/hó összeggel támogatja a 
Tápió-Hajta Társulatot a közfoglalkoztatotti munkaprogram 
megvalósításában. 
 
Zárt ülés: 
1./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása 

MEGVALÓSULT 
BERUHÁZÁSAINK  

 
 
 
 
 
 

Rákóczi út 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Óvoda előtti 
járda 

 
 
 
 
 
 

Óvodai  mosdó 
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Tisztelt Lakosok/Felhasználók!  
 
Alulírottak, Tóth János elnök, a Tápiómenti Területfejlesztési 
Társulás (2760. Nagykáta, Egreskátai út 27.), valamint 
Kovács Ferenc elnök és Horinka László alelnök, a 
Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási 
Társulata (2760. Nagykáta, Egreskátai út 27.) képviseleté-
ben eljárva ezúton az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket a 
tápiómenti kistérség lakosait érintő, „Tápió-menti régió 
szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” megnevezésű, 
KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 pályázati azonosító alatt jóvá-
hagyott európai uniós nagyprojekt (ún. csatorna-beruházás) 
állásáról, illetőleg az elkészült csatornabekötések használatá-
nak jelentősebb szabályairól:  
 
1.) A projekt megvalósítása a befejezéséhez közelít, a csator-
nahálózat gerinc- és bekötővezetékei a projektterületen 
kiépültek, a Nagykáta, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Tápiószele, 
Tápiószentmárton településeken megépített szennyvíztisztító 
telepek és Nagykáta településen megépített komposztáló te-
lep kötelező próbaüzeme eredményesen lezárult; a telepeket a 
Társulás a kivitelezőktől már átvette, vagy az átvétel folya-
matban van.  
 
2.) A Társulat az AQVATOR Kft-vel 2014.08.18-án megkö-
tött vállalkozási szerződés alapján végezteti el a projekt meg-
valósításával érintett 27.227 db új házi bekötés kiépítését és 
közcsatornára történő élőre kötését; a házi bekötés fogalma 
projekt kivitelezők által kiépített bekötővezeték felhasználó 
felőli végpontja (tisztítónyílás, aknában elhelyezett szivattyú 
szívócsonk) és a felhasználó tulajdonában/használatában lévő 
ingatlanon elhelyezett felépítmény (fogyasztási hely) között, 
az ingatlanon belül kiépítésre kerülő vezetékszakaszt jelenti. 
Az AQVATOR Kft., illetve alvállalkozói a magánszemély 
társulati tagok házi bekötései 75%-ának (mintegy 20.500 db 
házi bekötés) kivitelezését és élőre kötését 2015. december 
15. napjáig végzik el. A házi bekötések kivitelezése és élőre 
kötése során az egyes felhasználók/ingatlanok vonatkozásá-
ban sem a Társulat, sem az AQVATOR Kft., sem alvállalko-
zói semmilyen szempontú sorrendiséget, vagy megkülönböz-
tető eljárást nem alkalmazott; az ingatlanok véletlenszerűen 
kerülnek rákötésre a csatornahálózatra.  
 
2-A.) A Társulat és az AQVATOR Kft. között létrejött 
vállalkozási szerződés alapján az AQVATOR Kft. a projekt 
megvalósítása során kialakított házi tisztítóidomtól az ingat-
lanon belül található legközelebbi bekötési pontig köteles 
a házi bekötés kivitelezését elvégezni; ennek ellenértékét a 
Társulat fizeti meg az AQVATOR Kft. részére, SEM AZ 
AQVATOR KFT., SEM ALVÁLLALKOZÓI EZEN 
MUNKÁÉRT SEMMILYEN DÍJAT, VAGY KÖLTSÉ-
GET NEM KÖVETELHETNEK A FELHASZNÁLÓK-
TÓL/LAKOSOKTÓL. A munkavégzéshez felhasznált 
anyagok költségét a Társulat által az AQVATOR Kft. részére 
fizetett vállalkozói díj tartalmazza.  
 
A házi bekötést az AQVATOR Kft. a legrövidebb műszaki-
lag szabályos nyomvonal figyelembe vételével, egy ingat-
lannál egy szennyvízkibocsátó épülethez tartozó 1 (egy) be-

kötési ponthoz köteles megvalósítani; a felhasználó költ-
ség- és díjmentessége kizárólag erre a munkavégzésre terjed 
ki. Amennyiben a felhasználó nem legrövidebb műszakilag 
szabályos nyomvonalon, vagy nem 1 (egy) bekötési pont-
hoz kívánja kiépíttetni a házi bekötést az AQVATOR Kft
-vel, vagy alvállalkozójával, a többletmunkáért az 
AQVATOR Kft., vagy alvállalkozója már jogosult díjat/
költséget igényelni a felhasználótól. A többlet-díj/költség az 
AQVATOR Kft., illetve alvállalkozója és a felhasználó meg-
állapodásának tárgya; sem a többletmunkával, sem annak 
díjazásával kapcsolatban a Társulatot semmilyen felelősség 
nem terheli.  
 
2-B.) Akit a házi bekötést kivitelező cég munkatársa ré-
széről bármilyen atrocitás ér a házi bekötés kivitelezése, vagy 
élőre kötése során, továbbá akinél ugyanezen személyek a 
munkavégzést bármilyen jogcímen pénzfizetési kötelezettség 
teljesítéséhez kötötték, haladéktalanul forduljon írásbeli beje-
lentéssel a területileg illetékes rendőr i szervhez, továbbá a 
területileg illetékes Önkormányzat jegyzőjéhez.  
 
3.) A projekt megvalósításával létrejött csatornaszakaszokat 
2015. március 30. napjától kezdődően a projektben érintett 
20 (húsz) települési Önkormányzat közigazgatási területén az 
ivóvízhálózatok üzemeltetését már jelenleg is végző, továbbá 
a projekt megvalósításával létrejövő csatornaközmű-
rendszert a későbbiekben üzemeltető Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság 
(székhelye: 5000. Szolnok, Kossuth Lajos utca 5., cégjegy-
zékszáma: Cg.16-10-001558, adószáma: 11265832-2-16, 
statisztikai számjele: 11265832-3600-114-16) – továbbiak-
ban TRV Zrt. – működteti a Társulással és a Társulattal meg-
kötött vállalkozási szerződés alapján. A TRV Zrt. a Társulás-
sal, mint a projekt kedvezményezettjével, 2015. október 08-
án megkötött megállapodásban vállalta, hogy a projekt meg-
valósításával létrejövő csatornaközmű-rendszert víziközmű-
szolgáltatóként üzemelteti (az ellátásért felelős Önkormány-
zatokkal az üzemeltetési szerződéseket megköti) a projekt-
előírások jogszabályi korlátok között történő maximális fi-
gyelembe vételével.  
 
A közcsatorna-rendszer, továbbá a házi bekötővezeték és 
ezek alkotórészei, tartozékai bármely elemének meghibáso-
dása (például dugulás, szennyvíz-kiömlés, szivattyú-leállás, 
nemkívánatos szagok) esetén kérünk minden felhasználót/
lakost, hogy haladéktalanul értesítse egyidejűleg a TRV Zrt. 
munkatársait a www.trvzrt.hu honlapon Ügyfélszolgálat/
hibabejelentés címke alatt megtalálható telefonszámokon, 
továbbá a területileg illetékes Önkormányzat, mint a 
víziközmű-szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban lévő/
jogviszonyba kerülő ellátásért felelős, munkatársát. A TRV 
Zrt-vel történő kapcsolatfelvétel megkönnyítése, továbbá a 
hibabejelentés dokumentálása érdekében javasolt a telefonos 
bejelentéssel egyidejűleg elektronikus úton is jelezni az adott 
hibát - kérve a hibaelhárítást – a TRV Zrt. alábbi, Tápiómenti
-kisrégiót irányító munkatársai elérhetőségeire:  
 Králik Szabolcs (kralik.szabolcs@trvzrt.hu)  
 Kocza Imre (kocza.imre@trvzrt.hu)  
 Nagy Béla (Nagy.Bela@trvzrt.hu)  

Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hibaelhárítás késedelméből, 
vagy szakszerűtlenségéből eredő károkért sem a Társulás, 
sem a Társulat, sem az ellátásért felelős Önkormányzatok 
felelősséget nem vállalnak; a kárfelelősség a víziközmű-
szolgáltatói feladatokat ellátó személyt terheli!  
 
4.) A víziközmű-szolgáltató működésének szabályait, a 
víziközmű-szolgáltató és a felhasználó jogait és kötelezettsé-
geit a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó főbb jogszabá-
lyok (különösen a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet), továbbá a víziközmű-
szolgáltató Üzletszabályzata határozza meg, amelynek 
mindenkor hatályos és a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal – továbbiakban Hivatal - által jóváha-
gyott szövege a víziközmű-szolgáltató honlapján (TRV Zrt. 
esetében a www.trvzrt.hu honlapon) elérhető.  
A víz-, illetve csatornaszolgáltatást érintő bármely kérdés, 
vagy jogvita esetén a hatályos jogszabályok és Üzletszabály-
zat rendelkezései irányadóak!  
 
5.) A víziközmű-szolgáltató és a felhasználó között a köz-
szolgáltatási szerződés létrejöttére vonatkozó főbb szabá-
lyok:  
A víziközmű-szolgáltató a jogszabályban meghatározott fel-
tételek fennállása esetében a felhasználóval - felhasználási 
helyenként - közszolgáltatási szerződést köt. A víziközmű-
szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tekintetében, a 
víziközmű-szolgáltató és a lakossági felhasználó között a 
közszolgáltatási szerződés a víziközmű-szolgáltatás igény-
bevételével is létrejön.  
Ha a felhasználási hely víziközmű-rendszerbe történő be-
kötése a víziközmű-szolgáltató beleegyezése nélkül való-
sult meg, vagy ha mért fogyasztás csökkenését eredményező 
szabálytalan műszaki beavatkozás ténye állapítható meg, 
és a víziközmű-szolgáltató polgári jogi igényt érvényesít, az 
ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy a jogellenes 
állapot az igénybejelentést megelőző 5 évvel korábbi idő-
pontban kezdődött.  
A közszolgáltatási szerződésre a 2011. évi CCIX. törvényben 
nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv köz-
szolgáltatási szerződésre vonatkozó előírásait kell alkalmaz-
ni.  
A Társulás által a projekt keretében megvalósított csator-
narendszerre a Társulat közreműködésével, vagy felha-
talmazása alapján elkészített bekötéseket a víziközmű-
szolgáltató beleegyezésével elkészült bekötéseknek kell 
tekinteni. A víziközmű-szolgáltatás igénybe vétele a 
víziközmű-rendszer üzembe helyezését követően a 
víziközmű-rendszer bekötés kiépítése útján történő hasz-
nálata (kiépített szennyvíz-bebocsátási lehetőség/
csatornahasználat ténye); erre figyelemmel a víziközmű-
szolgáltatás igénybe vétele a szennyvíztelepek próbaüze-
mének 2015. októberi lezárását követően már megvalósul 
a kiépített házi bekötéssel rendelkező felhasználók/
ingatlanok esetében!  
 
6.) A jogszabályok víziközmű-szolgáltatás díjára vonatkozó 
főbb rendelkezései a következők:  
A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízel-
vezetés és -tisztítás díját (hatósági díj) a Hivatal javaslatának 

figyelembevételével az illetékes miniszter rendeletben álla-
pítja meg. A hatósági díj megállapításakor rendelkezni kell 
arról, hogy a hatósági díj mikor lép hatályba, e rendelkezés-
nek visszamenőleges hatálya nem lehet. A hatósági díj köz-
szolgáltatási szerződés megkötését követően bekövetkező 
változása esetében a megváltozott hatósági díj az érvényes 
közszolgáltatási szerződés részévé válik. A Hivatal a 
víziközmű-szolgáltató kérelmére a rendeletben meghatározott 
díjtól eltérő díjat is megállapíthat a jogszabály által meghatá-
rozott esetekben.  
 
Tekintettel arra, hogy a projekt esetében olyan víziközmű 
beruházást helyeznek üzembe, amelynek eredményeként a 
településen korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáltatás 
(szennyvíz-szolgáltatás) kerül bevezetésre, a beruházással 
létrehozott új víziközmű vagy víziközmű-rendszer üzembe 
helyezését követően, de nem korábban, mint az üzemelte-
tési szerződés jóváhagyását célzó víziközmű-szolgáltatói 
kérelem és a víziközmű-szolgáltatói működési engedély 
területi hatályának a szerződéssel érintett ellátási terület-
re történő kiterjesztését célzó kérelem Hivatalhoz történő 
beérkezése, a szerződött víziközmű-szolgáltató jogosult az 
újonnan létrehozott víziközművön ideiglenes szolgáltatási 
tevékenységet végezni, továbbá ideiglenes szolgáltatás díj 
(átmeneti díj) beszedését kérelmezni a Hivataltól. A Hivatal 
által megállapított átmeneti díjat a víziközmű-szolgáltató a 
Hivatal határozatának kézhezvételét követően, a soron követ-
kező számlában, az ideiglenes szolgáltatás kezdete napjára 
visszamenőleges hatállyal érvényesítheti a vízközmű-
rendszerre csatlakozott felhasználóval szemben.  
A jogszabályi rendelkezések alapján a felhasználóknak 
várhatóan 2015. november végétől, december elejétől kell 
számolnia az átmeneti díj fizetési kötelezettség kezdetével 
a kiépített házi bekötéssel rendelkező felhasználók/
ingatlanok esetében; az átmeneti díj fizetési kötelezettség 
megszűnésével a közszolgáltatási szerződésre irányadó 
hatósági díj (szolgáltatási díj) egyidejűleg esedékessé vá-
lik!  
 
7.) A csatorna-rendszer használatának főbb szabályai:  
A csatorna-rendszer, illetve az elkészült házi bekötések hasz-
nálatának alapvető szabályait – a fenti 4.) pontban rögzítettek 
szerint - a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó főbb jogsza-
bályok (különösen a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet), továbbá a víziközmű
-szolgáltató Üzletszabályzata határozzák meg, az alábbi-
ak szerint:  

A felhasználó a házi szennyvízhálózat építési követelmé-
nyeknek megfelelő kialakítására, üzemképes állapotának 
fenntartására és a szolgáltatási díj megfizetésére köteles.  

A gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat üzemelte-
tője az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat 
fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba 
jutó szennyvíz, károkozás nélküli elvezetését biztosítja. A 
fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén 
a felhasználó az ingatlan elöntés elleni védelmét visszaáram-
lás elleni műszaki védelem beépítésével köteles biztosítani.  

A szennyvíz-hálózatba csak a felszíni vizek minősége vé-
delmének szabályairól szóló kormányrendelet vagy hatóság 



2015. december  Sági ÚjSág 5

 

Tisztelt Lakosok/Felhasználók!  
 
Alulírottak, Tóth János elnök, a Tápiómenti Területfejlesztési 
Társulás (2760. Nagykáta, Egreskátai út 27.), valamint 
Kovács Ferenc elnök és Horinka László alelnök, a 
Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási 
Társulata (2760. Nagykáta, Egreskátai út 27.) képviseleté-
ben eljárva ezúton az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket a 
tápiómenti kistérség lakosait érintő, „Tápió-menti régió 
szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” megnevezésű, 
KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 pályázati azonosító alatt jóvá-
hagyott európai uniós nagyprojekt (ún. csatorna-beruházás) 
állásáról, illetőleg az elkészült csatornabekötések használatá-
nak jelentősebb szabályairól:  
 
1.) A projekt megvalósítása a befejezéséhez közelít, a csator-
nahálózat gerinc- és bekötővezetékei a projektterületen 
kiépültek, a Nagykáta, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Tápiószele, 
Tápiószentmárton településeken megépített szennyvíztisztító 
telepek és Nagykáta településen megépített komposztáló te-
lep kötelező próbaüzeme eredményesen lezárult; a telepeket a 
Társulás a kivitelezőktől már átvette, vagy az átvétel folya-
matban van.  
 
2.) A Társulat az AQVATOR Kft-vel 2014.08.18-án megkö-
tött vállalkozási szerződés alapján végezteti el a projekt meg-
valósításával érintett 27.227 db új házi bekötés kiépítését és 
közcsatornára történő élőre kötését; a házi bekötés fogalma 
projekt kivitelezők által kiépített bekötővezeték felhasználó 
felőli végpontja (tisztítónyílás, aknában elhelyezett szivattyú 
szívócsonk) és a felhasználó tulajdonában/használatában lévő 
ingatlanon elhelyezett felépítmény (fogyasztási hely) között, 
az ingatlanon belül kiépítésre kerülő vezetékszakaszt jelenti. 
Az AQVATOR Kft., illetve alvállalkozói a magánszemély 
társulati tagok házi bekötései 75%-ának (mintegy 20.500 db 
házi bekötés) kivitelezését és élőre kötését 2015. december 
15. napjáig végzik el. A házi bekötések kivitelezése és élőre 
kötése során az egyes felhasználók/ingatlanok vonatkozásá-
ban sem a Társulat, sem az AQVATOR Kft., sem alvállalko-
zói semmilyen szempontú sorrendiséget, vagy megkülönböz-
tető eljárást nem alkalmazott; az ingatlanok véletlenszerűen 
kerülnek rákötésre a csatornahálózatra.  
 
2-A.) A Társulat és az AQVATOR Kft. között létrejött 
vállalkozási szerződés alapján az AQVATOR Kft. a projekt 
megvalósítása során kialakított házi tisztítóidomtól az ingat-
lanon belül található legközelebbi bekötési pontig köteles 
a házi bekötés kivitelezését elvégezni; ennek ellenértékét a 
Társulat fizeti meg az AQVATOR Kft. részére, SEM AZ 
AQVATOR KFT., SEM ALVÁLLALKOZÓI EZEN 
MUNKÁÉRT SEMMILYEN DÍJAT, VAGY KÖLTSÉ-
GET NEM KÖVETELHETNEK A FELHASZNÁLÓK-
TÓL/LAKOSOKTÓL. A munkavégzéshez felhasznált 
anyagok költségét a Társulat által az AQVATOR Kft. részére 
fizetett vállalkozói díj tartalmazza.  
 
A házi bekötést az AQVATOR Kft. a legrövidebb műszaki-
lag szabályos nyomvonal figyelembe vételével, egy ingat-
lannál egy szennyvízkibocsátó épülethez tartozó 1 (egy) be-

kötési ponthoz köteles megvalósítani; a felhasználó költ-
ség- és díjmentessége kizárólag erre a munkavégzésre terjed 
ki. Amennyiben a felhasználó nem legrövidebb műszakilag 
szabályos nyomvonalon, vagy nem 1 (egy) bekötési pont-
hoz kívánja kiépíttetni a házi bekötést az AQVATOR Kft
-vel, vagy alvállalkozójával, a többletmunkáért az 
AQVATOR Kft., vagy alvállalkozója már jogosult díjat/
költséget igényelni a felhasználótól. A többlet-díj/költség az 
AQVATOR Kft., illetve alvállalkozója és a felhasználó meg-
állapodásának tárgya; sem a többletmunkával, sem annak 
díjazásával kapcsolatban a Társulatot semmilyen felelősség 
nem terheli.  
 
2-B.) Akit a házi bekötést kivitelező cég munkatársa ré-
széről bármilyen atrocitás ér a házi bekötés kivitelezése, vagy 
élőre kötése során, továbbá akinél ugyanezen személyek a 
munkavégzést bármilyen jogcímen pénzfizetési kötelezettség 
teljesítéséhez kötötték, haladéktalanul forduljon írásbeli beje-
lentéssel a területileg illetékes rendőr i szervhez, továbbá a 
területileg illetékes Önkormányzat jegyzőjéhez.  
 
3.) A projekt megvalósításával létrejött csatornaszakaszokat 
2015. március 30. napjától kezdődően a projektben érintett 
20 (húsz) települési Önkormányzat közigazgatási területén az 
ivóvízhálózatok üzemeltetését már jelenleg is végző, továbbá 
a projekt megvalósításával létrejövő csatornaközmű-
rendszert a későbbiekben üzemeltető Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság 
(székhelye: 5000. Szolnok, Kossuth Lajos utca 5., cégjegy-
zékszáma: Cg.16-10-001558, adószáma: 11265832-2-16, 
statisztikai számjele: 11265832-3600-114-16) – továbbiak-
ban TRV Zrt. – működteti a Társulással és a Társulattal meg-
kötött vállalkozási szerződés alapján. A TRV Zrt. a Társulás-
sal, mint a projekt kedvezményezettjével, 2015. október 08-
án megkötött megállapodásban vállalta, hogy a projekt meg-
valósításával létrejövő csatornaközmű-rendszert víziközmű-
szolgáltatóként üzemelteti (az ellátásért felelős Önkormány-
zatokkal az üzemeltetési szerződéseket megköti) a projekt-
előírások jogszabályi korlátok között történő maximális fi-
gyelembe vételével.  
 
A közcsatorna-rendszer, továbbá a házi bekötővezeték és 
ezek alkotórészei, tartozékai bármely elemének meghibáso-
dása (például dugulás, szennyvíz-kiömlés, szivattyú-leállás, 
nemkívánatos szagok) esetén kérünk minden felhasználót/
lakost, hogy haladéktalanul értesítse egyidejűleg a TRV Zrt. 
munkatársait a www.trvzrt.hu honlapon Ügyfélszolgálat/
hibabejelentés címke alatt megtalálható telefonszámokon, 
továbbá a területileg illetékes Önkormányzat, mint a 
víziközmű-szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban lévő/
jogviszonyba kerülő ellátásért felelős, munkatársát. A TRV 
Zrt-vel történő kapcsolatfelvétel megkönnyítése, továbbá a 
hibabejelentés dokumentálása érdekében javasolt a telefonos 
bejelentéssel egyidejűleg elektronikus úton is jelezni az adott 
hibát - kérve a hibaelhárítást – a TRV Zrt. alábbi, Tápiómenti
-kisrégiót irányító munkatársai elérhetőségeire:  
 Králik Szabolcs (kralik.szabolcs@trvzrt.hu)  
 Kocza Imre (kocza.imre@trvzrt.hu)  
 Nagy Béla (Nagy.Bela@trvzrt.hu)  

Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hibaelhárítás késedelméből, 
vagy szakszerűtlenségéből eredő károkért sem a Társulás, 
sem a Társulat, sem az ellátásért felelős Önkormányzatok 
felelősséget nem vállalnak; a kárfelelősség a víziközmű-
szolgáltatói feladatokat ellátó személyt terheli!  
 
4.) A víziközmű-szolgáltató működésének szabályait, a 
víziközmű-szolgáltató és a felhasználó jogait és kötelezettsé-
geit a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó főbb jogszabá-
lyok (különösen a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet), továbbá a víziközmű-
szolgáltató Üzletszabályzata határozza meg, amelynek 
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szabályozási Hivatal – továbbiakban Hivatal - által jóváha-
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vagy jogvita esetén a hatályos jogszabályok és Üzletszabály-
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5.) A víziközmű-szolgáltató és a felhasználó között a köz-
szolgáltatási szerződés létrejöttére vonatkozó főbb szabá-
lyok:  
A víziközmű-szolgáltató a jogszabályban meghatározott fel-
tételek fennállása esetében a felhasználóval - felhasználási 
helyenként - közszolgáltatási szerződést köt. A víziközmű-
szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tekintetében, a 
víziközmű-szolgáltató és a lakossági felhasználó között a 
közszolgáltatási szerződés a víziközmű-szolgáltatás igény-
bevételével is létrejön.  
Ha a felhasználási hely víziközmű-rendszerbe történő be-
kötése a víziközmű-szolgáltató beleegyezése nélkül való-
sult meg, vagy ha mért fogyasztás csökkenését eredményező 
szabálytalan műszaki beavatkozás ténye állapítható meg, 
és a víziközmű-szolgáltató polgári jogi igényt érvényesít, az 
ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy a jogellenes 
állapot az igénybejelentést megelőző 5 évvel korábbi idő-
pontban kezdődött.  
A közszolgáltatási szerződésre a 2011. évi CCIX. törvényben 
nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv köz-
szolgáltatási szerződésre vonatkozó előírásait kell alkalmaz-
ni.  
A Társulás által a projekt keretében megvalósított csator-
narendszerre a Társulat közreműködésével, vagy felha-
talmazása alapján elkészített bekötéseket a víziközmű-
szolgáltató beleegyezésével elkészült bekötéseknek kell 
tekinteni. A víziközmű-szolgáltatás igénybe vétele a 
víziközmű-rendszer üzembe helyezését követően a 
víziközmű-rendszer bekötés kiépítése útján történő hasz-
nálata (kiépített szennyvíz-bebocsátási lehetőség/
csatornahasználat ténye); erre figyelemmel a víziközmű-
szolgáltatás igénybe vétele a szennyvíztelepek próbaüze-
mének 2015. októberi lezárását követően már megvalósul 
a kiépített házi bekötéssel rendelkező felhasználók/
ingatlanok esetében!  
 
6.) A jogszabályok víziközmű-szolgáltatás díjára vonatkozó 
főbb rendelkezései a következők:  
A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízel-
vezetés és -tisztítás díját (hatósági díj) a Hivatal javaslatának 

figyelembevételével az illetékes miniszter rendeletben álla-
pítja meg. A hatósági díj megállapításakor rendelkezni kell 
arról, hogy a hatósági díj mikor lép hatályba, e rendelkezés-
nek visszamenőleges hatálya nem lehet. A hatósági díj köz-
szolgáltatási szerződés megkötését követően bekövetkező 
változása esetében a megváltozott hatósági díj az érvényes 
közszolgáltatási szerződés részévé válik. A Hivatal a 
víziközmű-szolgáltató kérelmére a rendeletben meghatározott 
díjtól eltérő díjat is megállapíthat a jogszabály által meghatá-
rozott esetekben.  
 
Tekintettel arra, hogy a projekt esetében olyan víziközmű 
beruházást helyeznek üzembe, amelynek eredményeként a 
településen korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáltatás 
(szennyvíz-szolgáltatás) kerül bevezetésre, a beruházással 
létrehozott új víziközmű vagy víziközmű-rendszer üzembe 
helyezését követően, de nem korábban, mint az üzemelte-
tési szerződés jóváhagyását célzó víziközmű-szolgáltatói 
kérelem és a víziközmű-szolgáltatói működési engedély 
területi hatályának a szerződéssel érintett ellátási terület-
re történő kiterjesztését célzó kérelem Hivatalhoz történő 
beérkezése, a szerződött víziközmű-szolgáltató jogosult az 
újonnan létrehozott víziközművön ideiglenes szolgáltatási 
tevékenységet végezni, továbbá ideiglenes szolgáltatás díj 
(átmeneti díj) beszedését kérelmezni a Hivataltól. A Hivatal 
által megállapított átmeneti díjat a víziközmű-szolgáltató a 
Hivatal határozatának kézhezvételét követően, a soron követ-
kező számlában, az ideiglenes szolgáltatás kezdete napjára 
visszamenőleges hatállyal érvényesítheti a vízközmű-
rendszerre csatlakozott felhasználóval szemben.  
A jogszabályi rendelkezések alapján a felhasználóknak 
várhatóan 2015. november végétől, december elejétől kell 
számolnia az átmeneti díj fizetési kötelezettség kezdetével 
a kiépített házi bekötéssel rendelkező felhasználók/
ingatlanok esetében; az átmeneti díj fizetési kötelezettség 
megszűnésével a közszolgáltatási szerződésre irányadó 
hatósági díj (szolgáltatási díj) egyidejűleg esedékessé vá-
lik!  
 
7.) A csatorna-rendszer használatának főbb szabályai:  
A csatorna-rendszer, illetve az elkészült házi bekötések hasz-
nálatának alapvető szabályait – a fenti 4.) pontban rögzítettek 
szerint - a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó főbb jogsza-
bályok (különösen a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet), továbbá a víziközmű
-szolgáltató Üzletszabályzata határozzák meg, az alábbi-
ak szerint:  

A felhasználó a házi szennyvízhálózat építési követelmé-
nyeknek megfelelő kialakítására, üzemképes állapotának 
fenntartására és a szolgáltatási díj megfizetésére köteles.  

A gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat üzemelte-
tője az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat 
fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba 
jutó szennyvíz, károkozás nélküli elvezetését biztosítja. A 
fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén 
a felhasználó az ingatlan elöntés elleni védelmét visszaáram-
lás elleni műszaki védelem beépítésével köteles biztosítani.  

A szennyvíz-hálózatba csak a felszíni vizek minősége vé-
delmének szabályairól szóló kormányrendelet vagy hatóság 
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határozatában meghatározott minőségű szennyvíz, illetve 
szennyezőanyag vezethető be.  

Tilos olyan szennyezőanyag-tartalmú szennyvíz és szeny-
nyezőanyag bevezetése (bebocsátása) szennyvíz- hálózatba, 
amely  
 - a szennyvízelvezető műben dolgozók egészségét 
 veszélyezteti, és ezzel egészségkárosodást okoz vagy 
 okozhat,  
 - a szennyvízelvezető és -tisztító, valamint az iszapke
 zelő mű üzemszerű (rendeltetésszerű) működését aka
 dályozza, veszélyezteti, a műtárgyakat, berendezése
 ket rongálja, illetve rendeltetésszerű használatra alkal
 matlanná teszi,  
 - a szennyvízelvezető és -tisztítóműből kibocsátva 
 környezetkárosodást, illetve a befogadó káros szen
 nyezését okozhatja,  
 - a szennyvíziszap környezetvédelmi követelmények
 nek megfelelő, biztonságos elhelyezését, lerakását, 
 illetve felhasználását akadályozza.  

Elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadék-
vizet, egyesített rendszerű szennyvízelvezető műbe a víznye-
lőn keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott rendszer ese-
tén a csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet juttatni tilos.  

Ha elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba 
csapadékvíz bevezetésére kerül sor, és ezt a gyakorlatot a 
felhasználó a víziközmű-szolgáltató felszólítása ellenére to-
vább folytatja, a víziközmű- szolgáltató a jogellenes állapotot 

a felhasználó költségére megszüntetheti. A szennyvízelvezető 
törzshálózatba jogellenesen bevezetett csapadékvíz mennyi-
sége után a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meg-
határozott pótdíjat számolhat fel.  

A lakossági felhasználó háztartási szennyvizét a törzsháló-
zatba juttató szivattyúnak, vákuumszelepnek és ezek műtár-
gyainak, szerelvényeinek (együtt: szennyvíz beemelő) a mű-
ködtetése működőképességének és üzembiztonságának, 
üzemképes állapotának folyamatos fenntartására a víziközmű
-szolgáltató köteles. A szennyvíz beemelő működtetéséhez a 
felhasználó köteles biztosítani a szennyvíz beemelő megkö-
zelítésének és hozzáférhetőségének korlátozásmentes lehető-
ségét, valamint - eltérő műszaki kialakítás vagy megállapo-
dás hiányában - a szennyvíz beemelő folyamatos energiaellá-
tását.  
 
Nagykáta, 2015. november 09.  
 
Tóth János sk. Kovács Ferenc sk. és Horinka László sk.,  

elnök, elnök alelnök  
 

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Tápiómenti Tele-
pülések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata  

(2760. Nagykáta, Egreskátai út 27.), (2760. Nagykáta, Egreskátai út 27.)  
 
 
 

PROGRAMAJÁNLÓ 

December  19.  - Lovasbál 

    20.  - Karácsonyi vásár 13 órától 

      - Hangverseny 15 órától 

Január   16.  - Magyar Kultúra Napja 

    22.  -  Mi van a ládikóban? - Benedek Elek meséjének báb-,  

       és élőszereplős előadása a Holdfű színház jóvoltából,  

       főleg gyerekek számára.  

    23.  -  Maszkabál az Önkormányzat szervezésében  

Február   13.  -  Iskolabál a Papp Károly Általános iskola szervezésében  

A következő ÚjSág február 5-ig az 
üzletekbe kerül.  

Cikkek leadási határideje: január 30. 
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 ISKOLAI HÍREK 
A Nemzeti Színházban jártak az 5. osztályosok 

 
Az 5. osztályosok Bekech József tanár úr vezetésével 2015. 
november 12-én Budapestre utaztak. A Nemzeti Színházban 
Vidnyánszky Attila rendezésében a János vitéz című darabot 
nézték meg. A rendező a megszokottól kicsit eltérő dramatur-
giát alkalmazva, a mai kor gyermekeinek is befogadható mó-
don mutatja be János vitéz kalandos történetét. Köszönjük 
szépen Bekech tanár úrnak a program megszervezését. 

 
Kecskeméti színházlátogatás 

 
Az alsósoknak idén is van színházbérletük Kecskemétre. A 
Katona József színház Móra Ferenc bérletének első darabját 
nézhették meg „Nyolckor a bárkán” címmel. A zenés mesejá-
ték Noé történetét dolgozza fel. 
"Köszönjük szépen a program megszervezését Kertész Péter-
né Éva tanító néninek, a gyerekek kíséretét és felügyeletét 
Dudásné Kun Éva és Lestiné Berényi Boglárka tanító nénik-
nek, valamint Udvari István tanár úrnak  
 
Bogi tanító néni készített néhány fotót is Kecskeméten, kö-
szönjük szépen! 
 
A képeket megtekinthetik albumunkban: 
https://goo.gl/photos/X3xCvNhirYQSXuEf6 
 

A 8. osztályosok Pester Attiláné tanárnő vezeté-
sével 2015. november 15-én vasárnap az 

Operettszínházban jártak.  
 

"FAME - A hírnév ára" című musicalt nézhették meg. A mu-
sical több mint 20 év után látható újra Magyarországon. A 
története megkapóan mai és hű képet fest arról, hogy a tehet-
ségkutatók világában milyen könnyű tiszavirág életű sikere-
ket elérni, de ha nincs mögötte sok-sok munka, áldozat, ak-
kor ez a siker csak átmeneti lehet, rengeteg buktatóval, és 
veszéllyel.  
 
Az Operettszínház művészei fantasztikus előadást nyújtottak: 
A profizmus, a tehetséges emberek és a lelkes közönség töké-
letes találkozása volt ez a délután. A szűnni nem akaró vas-
taps mindent elmondott az előadás végén. Nagyon szépen 
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Tóthné Gúth Klára 

 
 

 
Iskolánk névadójára, Dr. Papp Károly geológus 

professzorra emlékeztünk 
 

Minden évben, november 4-én, születésnapján emlékezünk 
meg Dr. Papp Károlyról, iskolánk névadójáról. 
Kora reggel kicsit hideg, de gyönyörű napsütéses időben 
gyűlt össze az iskola összes diákja és meghívott vendégeink 
a Papp Károly szobor mellett.  
 
A megemlékező műsort Pester Attiláné tanárnő vezetésével a 
8. osztályosok és az énekkar adta elő. Felelevenítették Papp 
Károly életének legfontosabb eseményeit és helyszíneit.  
A műsort követően meghívott vendégeinkkel együtt helyez-
tük el a megemlékezés virágait is a szobornál. 
 
Az ünnepséget követően hagyományosan az egész napot 
átölelő Papp Károly-napi programok vették kezdetüket. 
A délelőtt első részében az egész iskola részt vett a Fizibusz 
bemutatóján. 
 
A Zöldjárat (Fizibusz) az ELMŰ iskolaprogramjának eduká-
ciós programja, melynek keretein belül színes és érdekes 
formában, kísérletekkel és interaktív elemekkel gazdagított, 
1,5-2 órás rendhagyó műsor során ismerteti meg a megújuló 
energiaforrásokkal a tanulókat. 
 
Härtlein Károly és Tóth Pál tanár urak fantasztikus előadás-
sal örvendeztették meg a Tornacsarnokban összegyűlt gyere-
keket. 
 
Ez alatt a másfél óra alatt bevezettek bennünket a fizika oly-
kor rejtélyes, olykor félelmetes, de ugyanakkor csodálatos és 
elvarázsoló világába. Nagyon szakszerűen, de rendkívül jó 
humorral fűszerezve és egyben gyerekbarát módon - mond-
hatnánk úgy is, hogy felhasználóbarát módon – ismerkedhet-
tünk meg a fizikával, a fizikai kísérletekkel és a mögöttük 
megbújó magyarázatokkal is. A legtöbb kísérletbe bevonták 
a helyszínen lévő gyerekeket, sőt a bátrabbak közvetlenül a 
színpadon is bizonyíthattak.  
Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát! 
Nagyon szépen köszönjük a program megszervezését Lesták 
Erzsébet tanárnőnek. 
 
Ezt követően az alsósok a saját termeikben folytatták a napot. 
Forgószínpad-szerűen kaptak feladatokat. Minden feladat 
kapcsolódott valamilyen módon Papp Károlyhoz, az életé-
hez, a munkásságához és természetesen kis falunkhoz. Volt 
kvíz feladat, kirakós és színező. A kicsik megnézték a hely-
történeti kiállítást is, ismerkedve a régi eszközökkel, szerszá-
mokkal. Az alsósok feladatait Lengyelné Kálló Mária tanító-
nő állította össze, köszönjük a munkáját. 
A nagyok viszont ismét a Tornacsarnokban folytatták, egy 
újabb előadást hallgathattak meg. A MOL Rt. geológusai 
jöttek el hozzánk és ismertették meg a gyerekeket a kőolaj-
kutatással. Örömmel töltötte el őket, hogy Dr. Papp Károly 
szülőfalujába jöhettek el. Bemutatójukat követően kilátogat-
tak a temetőbe is Papp Károly sírjához. 
Köszönjük a program megszervezését Némethné Buzás 
Ildikó tanárnőnek. 
 

A nap végén a Diákönkormányzat tagjai Tóthné Ónody Nóra 
tanárnő kíséretében mécseseket helyeztek el a Papp Károly 
ház kertjében lévő emléktáblánál, valamint a temetőben Papp 
Károly sírjánál. 
 
A nap folyamán készült képeket megtekinthetik albumunk-
ban: https://goo.gl/photos/24je744P4iyzBKQj6 
 

Tóthné Gúth Klára 
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Ezzel a szép történettel szeretnék minden tápiósági lakosnak Békés Boldog Karácsonyi Ünepeket és Sikerek-
ben gazdag Boldog Új évet kívánni!  
             Tóth Lajosné 
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