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KÖZÉLET -  ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 

2016. június 30-án tartott 
képviselő testületi ülés 

napirendi pontjai 
 
1./ Önkormányzati tulajdonban lévő földterüle-
tek  vételére érkezett kérelmek megbeszélése 
  Előadó: Halasi Anita polgármester 

A szükséges dokumentáció hiányában a napirendi 
pontot nem tárgyalta a Testület 

2./ TRV Zrt. 2015. évi beszámolójának elfoga-
dása 
  Előadó: Halasi Anita polgármester 

A Testület elfogadta a TRV Zrt. 2015. évi beszá-
molóját. A TRV Zrt.-t Testületi ülésen Kocza Imre 
és Kun Zsolt képviselték. 

3./ TRV Zrt. búvárszivattyú felújításának meg-
beszélése 
  Előadó: Halasi Anita polgármester 

Hónapok óta húzódó probléma, hogy a 3-as számú 
kút működését biztosító szivattyú meghibásodott 
és még nem került javításra. Jelenleg egy más tele-
pülésről kölcsönzött szivattyú üzemel. Tekintettel 
arra, hogy az Önkormányzat a víziközmű hálózat 
tulajdonosa, a javítási költségek az Önkormányza-
tot terhelnék. A TRV Zrt. és az Önkormányzat kö-
zött született szerződés értelmében azonban a TRV 
Zrt. által fizetendő bérleti díj terhére kerül a szi-
vattyú javításra. A bérleti díj tényleges összege vi-
szont állami állásfoglalás híján ezidáig még nem 
ismert. 

4./ TRV Zrt. fogyasztásmérők hitelesítésével 
kapcsolatos megbeszélés 
  Előadó: Halasi Anita polgármester 

A TRV Zrt azzal kereste meg Önkormányzatunkat, 
hogy az általuk értelmezett jogszabály szerint a 
fogyasztásmérők hitelesítése az Önkormányzat fel-
adata és költsége. Ennek alapján az elkövetkezendő 
4 évben összességében 8-9 millió forint kiadással 
kellene az Önkormányzatunknak számolnia. A 
Testület azonban máshogy értelmezi a jogszabályt, 
ennek okán jogi állásfoglalást kér a megfelelő mi-
nisztériumtól. Az eredmény megszületését követő-
en újra tárgyalja a napirendi pontot. 

5./ TRV Zrt. szennyvízcsatorna üzemeltetési 
költségek megtérítésével kapcsolatos megbeszélés 

  Előadó: Halasi Anita polgármester 

A TRV Zrt. azzal kereste meg Önkormányzatun-
kat, hogy arra az időre, amíg a Víziközmű Társulat 
(vagyis az Önkormányzatok) nem rendelkeztek 
TRV Zrt.-vel kötött élő üzemeltetési szerződéssel, 
térítsük meg részére Tápióságra eső, lakosságszám 
arányában kiszámított üzemeltetési költséget. Az 
érintett időszak a próbaüzem befejezésétől, a szer-
ződés aláírásáig terjed, néhány hónapról van szó. A 
Testület véleménye szerint Önkormányzatunk nem 
tehet arról, hogy a szerződés nem került közvetle-
nül a próbaüzem lejártát követően aláírásra, ennek 
okán nem áll módjában a költségeket megtéríteni, 
és ezzel az igényével a TRV Zrt. forduljon a 
Víziközmű Társulathoz. 

6./     EBUR Consulting Kft. kérelme iroda bérlésre 
  Előadó: Halasi Anita polgármester 

A Testület mérlegelve az egyébként jelenleg nem 
tápiósági székhelyű cég irodabérlésével járó kocká-
zatokat, elutasította a kérelmet. 

7./ Nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz  elszállítására vonatkozó közszolgálati 
szerződés meghosszabbítása 
   Előadó: dr. Pap Anikó jegyző 
 
A Testület meghosszabbította a jelenlegi szolgálta-
tóval, Maczó Sándor egyéni vállalkozóval koráb-
ban kötött szolgáltatói szerződést további két éves 
időtartamra. 
 
8./ Egyebek 
Önkormányzatunk a kötelező háziorvosi ügyeleti 
szolgáltatást jelenleg társulási formában látja el. A 
Társulás a tavalyi év végén közbeszerzési eljárás 
keretein belül pályáztatta meg a szolgálatot, egyet-
len egy cég nyújtotta be pályázatát, a korábbi szol-
gáltató Interambulance Zrt. Akkor a Zrt. az állami 
normatíva összegéért vállalta a szolgáltatást, azon-
ban azóta bebizonyosodott, hogy ez az összeg a 
biztonságos működéshez kevésnek bizonyul. Ezt a 
tényt a háziorvosok is alátámasztották. Ennek okán 
lakosonként 15 Ft/hó összegű plusz díj megfizeté-
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sét kéri a Zrt. az Önkormányzatoktól. Tekintettel 
arra, hogy a szolgáltatás kötelező jellegű és igen 
nagy jelentőséggel bír a lakossági ellátás tekinteté-
ben, Önkormányzatunk nem kockáztatja meg, hogy 
nem téríti meg ezt az összeget, így a Testület meg-
szavazta a szolgáltatás többletdíját. 
 

      Halasi Anita 
polgármester 

 
 

Elmúlt hónap eseményei 
 

1.       A Szentmártonkátai út Malom Sörözőtől a 
Dózsa György útig tartó szakaszán felújításra ke-
rült a járda az „útőr” közmunkaprogram keretein 
belül. A járda felújítására elsősorban azért volt fon-
tos, hogy az iskolába közlekedő diákok szeptem-
bertől biztonságosan, kényelmesen tudják ezt az 
útszakaszt megtenni, és lehetőleg elkerüljék az út-
testen való közlekedést.  
Augusztus hónapban az Arany János út Forgács és 
Dózsa György utca közötti járdaszakasz kerül fel-
újításra. 
 
2.       Július hónap folyamán Tápióság Község Ön-
kormányzata a KEHOP 5.2.9. számú 
„Önkormányzati épületek energiahatékonysági fel-
újítására és megújuló energiaforrás hasznosítására 
a Közép-magyarországi régióban” című felhívás 
okán pályázatot nyújtott be 145.720.192,- Ft össz-
értékben 4 intézmény korszerűsítésére (Óvoda, 
Sportcsarnok, Polgármesteri hivatal, Zárdaiskola). 
 
3.       Szintén július hónapban kiírásra került a 
közétkeztetést ellátó konyhánk üzemeltetésére vo-
natkozó pályázat. 3 közétkeztetésben már tapaszta-
lattal rendelkező szolgáltatót kerestünk meg, s 
szeptembertől várhatóan az új szolgáltató fogja 
ezen kötelező önkormányzati feladatot ellátni. A 
feladatellátás mikéntje és módja az ajánlatok beér-
kezését követően fog tisztázódni. 
 
4.       A Gubó-hegy felújításával kapcsolatban pá-
lyázati lehetőséggel szerettünk volna élni, melyet a 
Belügyminisztérium május hónap folyamán írt ki, 
de sajnos ahogy tavaly sem, az idén sem nyert a 
pályázatunk és nem kaptunk segítséget az útsza-
kasz teljes, alapos rendbetételéhez. A munkálatok 
becsült értéke 30.000.000 Ft. Tekintettel arra, hogy 
az útszakasz már mondhatni teljesen járhatatlan, a 

teljes felújításra viszont nincs tartaléka az önkor-
mányzatnak, az útépítő vállalkozó kapacitásától 
függően remélhetőleg már augusztus hónap folya-
mán kátyúzással orvosoljuk a helyzetet. Továbbra 
is bízunk abban, hogy térségi szinten kapunk támo-
gatást útfelújításra, mely során megvalósulhat az 
útszakasz teljes felújítása. 
 
5.       Az óvoda tornaszoba létesítésére beadott pá-
lyázatunk tartaléklistára került. 
 
6.       A temető önkormányzati tulajdonba kerülése 
folyamatban van, jelenleg a földhivatali bejegyzés-
re várunk. A tulajdonba kerülést követő üzemelte-
tés módját a következő testületi ülésen tárgyalja a 
testület. 
 
7.       Községi könyvtárunk költöztetése befejező-
dött, s megkezdte működését a Zárdaiskolában 
(Szabadság út 10). A költözésnél Janosik Béláné 
Györgyi néni, mint kulturális bizottsági tag, Tóth 
György, Tóth Györgyné, mint a Tápióságért Ala-
pítvány képviselői, valamint a diákmunkások se-
gédkeztek! Ezúton is szeretném nekik megköszön-
ni a munkájukat, nagyon-nagy segítség voltak szá-
munkra! További szakmai segítséget nyújtottak 
számunkra a Pest Megyei Könyvtár dolgozói, akik 
a selejtezést végezték el. Az ő segítségükkel szept-
ember folyamán ünnepélyes megnyitóra is sor ke-
rül író-olvasó találkozó keretein belül. 
  

Halasi Anita 
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Tisztelt Ingatlanhasználó! 

Korábbi tájékoztatásunknak megfelelően, ezúton értesítjük, hogy az NHKV Nemze-
ti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a Magyar Bankszövetséggel foly-
tat egyeztetéseket. Mindezt annak érdekében kezdeményeztük, hogy a hulladékgazdálkodá-
si közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók számára az NHKV Zrt., mint a díj beszedésé-
re jogosult kedvezményezett részére történő pénzügyi teljesítésre való áttérés, főként a beszedé-
si megbízásokat illetően, a lehető legkevesebb kellemetlenséggel valósuljon meg! Tájékoztatjuk Önö-
ket továbbá, hogy az NHKV Zrt., mint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj jogosultja hamaro-
san közzéteszi azon bankszámlaszámot, amelyre az ingatlanhasználók a díjat a továbbiakban teljesíte-
ni tudják. 

Az NHKV Zrt. elsődleges célja, hogy a közszolgáltatást igénybevevőket semmilyen hátrány ne érje 
az NHKV Zrt. részére történő számlafizetéssel kapcsolatos átállás során. Ennek megfelelően további 
tájékoztatásig, illetve a számlázás megkezdéséig Önt, mint ingatlanhasználót további teendő nem ter-
heli. 

A bankszámlaszámmal kapcsolatban hamarosan tájékoztatni fogjuk! 
Üdvözlettel, 
NHKV Zrt. 

Forrás:https://nhkv.hu 

Kedves Tápióságiak! 
Anka László, Tápiószecső alpolgármestere, történészkutató egy a Tápió menti 1956-os eseményeket 
felelevenítő könyvet készít, mely 13 település történeteit, anyagait foglalja össze. Visszaemlékezéseik-
kel, fényképeikkel, esetleg korabeli hivatalos iratokkal Önök is a könyv részeseivé válhatnak! Ne 
hagyják ki ezt a lehetőséget, hiszen valószínűleg ez az utolsó ilyen alkalom, hogy emlékeinket megörö-
kíthessük az utókor számára. 

Bármiben szívesen állunk az Önök rendelkezésére, segítségére! 

Janosik Béláné (Györgyi néni) Papp Károly u. 3. (a Tornacsarnok szomszédságában) 

Csanádi Ádám 30/703-44-50, Szabadság u. 10 (Könyvtár) 

A következő ÚjSág szeptember 5-ig az 
üzletekbe kerül.  

Cikkek leadási határideje: augusztus 28. 

 

Jubiláns házasok miséje! 
 

Szeretettel hívunk minden házaspárt, akik 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 éve kötöttek há-
zasságot akár itt, a tápiósági templomban, akár másikban! 

Az ünnepi szentmise OKTÓBER 9-ÉN délelőtt 9 ÓRAKOR lesz a TÁPIÓSÁGI TEMPLOMBAN! 
Értesítsük ismerőseinket is, hogy egy jubiláns házaspár se maradjon le róla! 

Az özvegyeket is várjuk, akiknek a fentiek közül most lenne valamelyik évforduló! 
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Szombat 
 
08.00 -   Nemzetközi főzőverseny -  

   Tápiómentei Ízek 

10.30  - 10.45 Megnyitó - Ágyúszóval. 

   A fesztivált megnyitja:  

   Czerván György  Vidékfejlesztési 

   Minisztérium agrárgazdaságáért 

   felelős államtitkára. 

10.45 - 12.30 Nemzetközi Néptáncosok 

   Bemutatkozása 

13.30 - 14.15 Nagykátai Fúvószenekar 

14.30 - 15.15 Főzőverseny eredményhirdetése 

15.30 - 16.30 Borra - Való élőkoncert 

16.45 - 17.45 Tápóiómente Néptáncegyüttesek - 

   Teréki József és Zenekara 

18.00 - 19.15 Fehérvári Gábor Alfréd 

   élőkoncert 

19.15 - 19.45 Zsákbamacska 

19.45 - 20.10 Népi hagyományőrző viselet - 

   Tápió szépe választás 

20.30 - 22.00 Folyamatban.. 

22.30 - 24.00 Bebe élőkoncert 

24.00 - 02.00 Disco 

 

Vasárnap 
09.00 - 09.30 Egyházi fél óra 

09.30 - 18.00 Tuning show 

   Strand parkolójában - Hosszútó 

   uta 

11.00 - 15.00 Kerékpár túra 

15.00 - 16.00 Tuning show résztvevőinek 

   felvonulása 

 

Piactéren megvalósuló látványosságok: 

  - Az ország legnagyobb fröccse 

  - Kiváló Magyar Élelmiszerek 

  kiállítása, vására 

  - Tápiómenti települések kiállítása 

  - Házi sörök utcája 

  - Gasztro udvar 

  - Kirakodó vásár  

  - Kézműves vásár 

10.00 - 11.00 Alma Együttes élőkoncert 

11.00 - 12.00 Gyerek Disco 

15.30 - 16.30 Dobrádi Ákos 

16.45 - 17.45 Csepregi Éva 

18.15 - 19.15 Korda György - Balázs Klári 

19.30 - 23.00 Disco - DJ Dominique 
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Az épület vételára:       1 500 000 Ft. 

 
Az önkéntes befizetéseket, adományokat az alábbi 
számlaszámra várjuk:       11742063-20004738 

 
Tisztelettel:     

 

  

Halasi Anita 
Polgármester 

Tóth György 
Alapítvány kuratórium 

 

Nyugdíjas híradó 
 

Június 25.-én a Vadvirág Hagyományőrző Nyug-
díjas Csoport Pilisre volt hivatalos,  a nyugdíjas 
találkozóra. Pilisen két csoport működik ugyan, de 
mindkét csapathoz hivatalosak voltunk már az 
évek során. most is szívélyesen és örömmel fogad-
tak minket a vendéglátók. 
 
240 vendég volt jelen, találkoztunk újabb és távo-
labbi csapatokkal is, örömmel üdvözöltük egymást 
ebben a rohanó világban, az újra viszontlátás örö-
mére. Igaz csapatunk nem nagy, de a „régiek” még 
kevesen is tudnak örömet, vidámságot, jókedvet 
csinálni a megjelenteknek.  
 
Műsorunkat nagy tapssal köszönték meg, csopor-
tokkal és újságírókkal való fényképezés koronázta 
a nagy sikert. A csapatunknak, és a népviseletünk-
nek, mindig nagy sikere van. Köszönjük a baráta-
inknak a meghívást meg vendéglátást, reméljük, 
tudjuk viszonozni. A csapat másik fele itthon se-
rénykedett a Vasszamarak Fesztiválon. 
 
Nem utolsósorban szeretnénk megköszönni annak, 
aki ezt az utazást rendezte, ő nem más mint Maczó 
Sanyi, a nyugdíjasok vezetője és a település alpol-
gármester. Sajnos, ha a hivatal nem tud támogatni, 
ő nagyon sokat zsebbe nyúl hogy megoldja műkö-
désünket, köszönet és hála érte. 
 
 
Július 2.-án újra Tápiószőlősön jártunk, ők igazán 
közeli csoporttagjaink. Ki nem hagynának egyet-
len rendezvényükből sem, mi meg örömmel te-
szünk eleget, meghívásuknak. 
 

Itt is sok csoport volt hivatalos, 300 ember között 
ismét felfedeztünk régi arcokat és örültünk az újra-
találkozásnak. Nyugdíjasaink itt is nagy sikert arat-
tak a népviseletben előadott nóta-csokros műsorral 
majd a vidám jelenettel amit Bocsiné Ilonka és 
Szajcz Piroska adtak elő. Szoboszlay doktor pol-
gármester úr vevő volt a poénjaikra és nagyon 
örült a vidám, mókás jelenetüknek. Ő is megkö-
szönte minden csoport részvételét, és további sok 
sikert és jó egészséget kívánt mindenkinek. 
Czerván Györgyi államtitkár úr is szívélyesen üd-
vözölt mindenkit, Bodnár Gábor a megyei Nyugdí-
jas Egyesület vezetője is szívből köszöntötte a 
megjelenteket és arra kérte a nyugdíjasokat „Csak 
így tovább, folytassák a munkát, egymást, a lakos-
ságot és a közönséget.” 
 
Igazán jól éreztük magunkat, kellemesen elfáradva 
elköszöntünk. Megköszöntük a vendéglátást és 
eghívást. Reméljük, hogy ők is ellátogatnak a mi 
rendezvényükre és műsoraikkal szórakoztatnak 
bennünket. 

Tóth Lajosné 
Barna Piri 

Tészta: 
11 e.k. paradicsomlé 
11 e.k. étolaj 
11 e.k. kristálycukor 
11 m.k.  szódabikarbóna 
40 dkg  liszt 
 
A tésztából 3 lapot sütünk. (a lapokat a tepsi hátolda-
lán sütjük!) 

Krém: 
6 dl   tejbe megfőzzük 
5 púpos e.k búzadarát, ha kihűlt hozzáadjuk 
20 dkg  vaj (margarin) 
8 e.k.   porcukor 
1 csomag vaníliás cukor 
- A lapokat megtöltjük a krémmel, majd a tetejét por-
cukorral megszórjuk. 

Recept - Paradicsomos süti 
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SPORTOS-SÁG 

TÁPIÓSÁGI KÖZSÉGI 

SPORTKÖR HÍREK 

 

Labdarúgó-szakosztály 
 
 Labdarúgóink, minden korosztályban meg-
kezdték a felkészülést a 2016/2017-es szezonra. 
 
Minden korosztályos csapatunk létszámát sikerült 
feltöltenünk, így idén U16-os csapat is indul a baj-
nokságban, a már megszokott U14 és U19 mellett. 
Továbbra is részt veszünk az utánpótláscsapatok 
számára szervezett Bozsik Tornákon, az U7-U9 és 
U13-as csapatainkkal. 
 
Felnőtt csapatunknál, az átigazolási szezonban si-
került erősítenünk, a távozókat nemcsak „pótoltuk” 
hanem minőségi változások következtek be. To-
vábbra is célunk a helyi fiatalok beépítése a csapat-
ba, aminek idén már kézzelfogható eredményei is 
vannak. Az U-19-ből négy játékos is felkerült a 
„nagyokhoz”. 
 
Július 27-én elkészült a csoportbeosztás. 
(Mellékesen jegyzem meg, hogy végre „térképet” 
is néztek az illetékesek, így nem kell nagyobb tá-
volságokra utaznunk az idegenbeli mérkőzésekre, 
ami könnyebbséget jelent a Sportkör számára, illet-
ve reméljük, hogy szurkolóinknak sem jelent prob-
lémát egy-egy idegenbeli mérkőzésre az eljutás. 
 
 Női labdarúgóink edzései is folyamatosak. 
Az első barátságos mérkőzésüket augusztus 20-án 
játsszák. 
 

 
 

Ssz
. 

CSAPAT NEVE 

1. Farmos SE 

2. Mendei LSE 

3. Monor SE II. 

4. Pándi KSK 

5. Péteri KSK II. 

6. Sülysáp SE II. 

7. Szentmártonkátai SE 

8. Tápióbicske SK 

9. Tápiógyörgye KSK 

10. Tápiósági KSK 

11. Tápiószőlősi KSE 

12. UFC Gyömrő II. 

13. Újszilvás KSE 

14. Üllő SE II. 

A csoport sorsolás: 

 

Asztalitenisz-szakosztály 

 

2016. júliusától szakosztályunk teljes jogú tagja a 

Magyar Asztalitenisz Szövetségnek. (MOATSZ) 

Csapatunk benevezett a Pest Megye „C” osztály 

küzdelmeibe, a bajnokság szeptemberben indul, és 

a Tornacsarnok fog helyet adni a hazai, csapatbaj-

noki mérkőzéseknek. 

 

Minden érdeklődőt, szurkolót szeretettel várunk. 

(A sorsolásról a későbbiekben adunk tájékoztatást) 

Sikerült asztaliteniszezőinknek, jó minőségű meze-

ket vásárolnunk, amiben immár egységesen tudnak 

megjelenni a versenyeiken. 

 

Várjuk továbbra is a sportolni vágyó fiatalokat és 

kevésbé fiatalokat is, akár focizni, akár ping-

pongozni szeretnének! 

Labdarúgó-szakosztály: 

Toldi Tibor +36-30-743-4194 

Berényi Károly +36-70-771-8338 

 

Asztalitenisz-szakosztály: Mácsár János +36-30-

942-0620 

HAJRÁ SÁG!!! 
 

 
Toldi Miklós 

Tápiósági KSK 
Elnök 

Képek a megújult könyvtárról  
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megjelenni a versenyeiken. 

 

Várjuk továbbra is a sportolni vágyó fiatalokat és 

kevésbé fiatalokat is, akár focizni, akár ping-

pongozni szeretnének! 

Labdarúgó-szakosztály: 

Toldi Tibor +36-30-743-4194 

Berényi Károly +36-70-771-8338 

 

Asztalitenisz-szakosztály: Mácsár János +36-30-

942-0620 

HAJRÁ SÁG!!! 
 

 
Toldi Miklós 

Tápiósági KSK 
Elnök 

Képek a megújult könyvtárról  
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