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Tápiószőlősi

Polgármesteri beszámoló
Szeretettel köszöntök valamennyi tápió-

szőlősi lakost a Tápiószőlősi Híradó jelen 
számában.

Ismét eltelt két hónap, és most ezen idő-
szak eseményeiről szeretnék Önöknek rö-
viden beszámolni.

Februárban falunk Szülői Munka-
közössége Bujákiné Jancsovics Móni-
ka vezetésével sikeres bált szervezett a 
megépítendő játszótér elemeinek finan-
szírozására, 1.000.000 Ft-ot ajánlottak fel 
a játékok megvásárlására. Ennek eredmé-
nyeként április 25-én (szombaton) 9.00 
órától társadalmi munkát hirdetünk a köz-
ponti park óvoda felőli oldalán kialakítás-
ra kerülő játszótér alapjainak letételére. 
Mindenkit szeretettel várunk erre a közös 
munkára. Ezúton is köszönjük a gyerme-
kek nevében mindenkinek, aki anyagilag, 
vagy kétkezi munkájával támogatta, támo-
gatja ezt a nemes kezdeményezést. Szintén 
köszönet az egyik helyi  nagyvállalkozónk-
nak, hogy a játszótér kerítésének eleme-
it biztosítja községünk részére, egy másik 
nagyvállalkozónknak pedig azért, mert a 
kapukat ajánlotta fel.

Március 15-én településünk részt vett a 
Honvédelmi Minisztérium által meghir-
detett villámrendezvényen a Polgármesteri 
Hivatal előtti téren. Először volt falunkban 
ilyen jellegű ünnepség. Köszönet azoknak, 
akik jelenlétükkel, szavalatukkal megemlé-
keztek Nemzeti Ünnepünkről. Remélem, 
jövőre még többen leszünk ezen a rendez-
vényen.

Sokan érdeklődnek a csatornázásról. 
Sajnos, a csatorna-beruházás elmaradá-
sa miatt továbbra is fennáll az állam felé a 
11.224.265  Ft plusz kamataira vonatkozó 
visszafizetési kötelezettségünk, valamint 
a STRABAG Általános Építő Kft. felé a 
16.250.000.  Ft követelés kiegyenlítésének 
kényszere, amely összegek együttesen az 
Önkormányzat éves költségvetésének kö-
zel 10%-át teszik ki. Ezen tartozások ren-

dezése elsődleges feladatunk, hiszen a 
2015. októberében kiírásra kerülő csator-
napályázat kormánylistáján Tápiószőlős 
szerepel, és csak úgy tudunk részt is venni, 
ha rendezzük az előzményeket (tartozáso-
kat). Ennek megfelelően várhatóan 2016. 
tavaszán megkezdődik a beruházás, ezért 
továbbra is kérem, illetve kérjük a lakos-
ságot a törlesztési fegyelem betartására. 
Ezen leendő beruházás keretében tárgyalá-
sok kezdődtek a Magyar Közút NZrt. Pest 
Megyei Igazgatóságával a főút állami tulaj-
donba történő visszaadásáról, hogy a beru-
házás után az út helyreállításának költségét 
be tudjuk vonni a pályázati elszámolásba.

Falunkban a sportélet is megélénkült, a 
labdarúgó szakosztálynak jelenleg közel 
60 tagja van már. Fiataljaink részt vesznek 
a Bozsik programban. Ennek megfelelően 
már három edzőt foglalkoztatunk. Új lab-
dák kerültek beszerzésre, kompresszorral 
együtt. A létesítmény területe jelentős bő-
vülést kap, közel egy hektár nagyságú föld-
terület megvétele folyamatban van. A léte-
sítmény kerítése áthelyezésre kerül, a Sport 
utca világítása kialakításra kerül. A szín-
pad teljes egészében megújult, május else-
jén már az új borításon tudnak szerepelni 
fellépőink.

A sportépület tetőszerkezetének borí-
tása korábban megsérült, emiatt beázások 
keletkeztek, illetve folyamatosan beázik az 
épület, ezért a borítás teljes cserére szorul, 
amely közel 3 millió forintot fog felemész-
teni. A beázások megszűnte után a kondi-
terem gépei hamarosan elhelyezésre kerül-
nek. A sportpálya locsolásához új szivattyú 
került beszerzésre új slagokkal, új szórófe-
jekkel. A fűnyíró felújítása is megtörtént.    

Március eleje óta minden kedden és csü-
törtökön nagy sikerrel működik az isko-
la tornatermében tartott torna. A mozgás 
Csepreginé Betti edzőnő vezetésével zajlik.

A START munkaprogram 5 alprogram-
jában, valamint a közmunkaprogramban 

közel 70 főt alkalmazunk, amely nagy lehe-
tőség mind a lakosoknak, mind az önkor-
mányzat számára.

Megkezdődött a sertéstelep, illetve to-
jótyúk-farm kialakítása, jelentős terület-
bővítéssel. A fóliaszektorban kikelt a kápia 
paprika, megkezdődött a talaj előkészítése 
a szétültetésre.

A szőlőtermesztés ágazatban a tervezett 
terület és pince megvétele folyamatban 
van, szőlőiskola lett létrehozva.

A melegvizes kút hasznosítása végett 
hidrodinamikai és laboratóriumi vizsgála-
tokra kötöttünk szerződést. 

A tanyagondnoki szolgálat rövid időn 
belül indul, a mezőőrök a remélhetőleg si-
keres áprilisi vizsgák után május közepétől 
szolgálatba állnak.

Az új településrendezési terv kialakítá-
sa jelenleg zajlik, az ALVIX Kft.,  valamint 
Farkas István főépítész lettek megbízva a 
terv elkészítésével, illetve annak felügyele-
tével.

A „központi” akaratnak, illetve kérésnek 
megfelelően az utcanevek a lakosság szava-
zata alapján 2015. április 1-jei hatállyal át-
nevezésre kerültek, ennek technikai lebo-
nyolítása folyamatban van.

Zajlanak az előkészületek a Majális lebo-
nyolítása érdekében, főzőversenyt hirde-
tünk, várjuk nagy érdeklődéssel a Színész-
válogatottat, amelynek tagjai településünk 
csapatával fognak megmérkőzni. 

Pályázatot nyújtottunk be könyvtár-be-
rendezésekre, melynek feltétele az épületen 
történő fejlesztés, felújítás, illetve folyamat-
ban van az Idősek Gondozási Központja 
épületének felújítására benyújtandó pályá-
zat előkészítése is.

Mindenkit szeretettel várunk április 25-
én a játszótér-építésre, illetve május elsején 
a Majálisra. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Szoboszlay Árpád

polgármester



2

ESEMÉNYÖSSZEFOGLALÓ
Tisztelt Lakosság!
A Képviselő-testület 2015. február 25-én rendkívüli ülést tar-
tott.
Elfogadásra kerültek a 2014. évi költségvetésre vonatkozó 
előirányzat-módosítások, majd önkormányzati rendeletet al-
kotott a Képviselő-testület a 2015. március 1-jétől hatályba lé-
pett települési támogatásról az alábbiak szerint:

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2//2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 
4/2009. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról és 

egyes önkormányzati rendeletek
hatályon kívül helyezéséről

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szoci-
ális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényben kapott felhatalmazás alapján a szociális igazga-
tásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
10. §, 32. § (1) és (3) bekezdésében foglalt feladatkörében el-
járva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló

4/2009. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

1. § Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szó-
ló 4/2009. (III.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
SzR. IV. fejezet 5. alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„Rendkívüli és rendszeres települési támogatás”

2. § Az SzR. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„33. § (1) Rendkívüli települési támogatás megállapítására ak-
kor kerülhet sor, ha a rászoruló egy főre számított családi jöve-
delemhatára az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének 180%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át nem haladja 
meg.
(2) A rendkívüli települési támogatás mértéke – rászorultság-
hoz igazodva – alkalmanként maximum 10.000 Ft lehet.
(3) Elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táp-
pénzes állomány, betegség, baleset, közeli hozzátartozó halá-
la esetében hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy al-
kalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható 
a rendkívüli települési támogatás. Ebben az esetben az önkor-
mányzati segély összege maximum 50.000 Ft-ig terjedhet.
(4) Közeli hozzátartozó halála miatt kérelmet, legfeljebb a ha-
láleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyúj-
tani.
(5) Az e paragrafusban szabályozott rendkívüli települési tá-
mogatás természetbeni szociális ellátásként is nyújtható, első-
sorban élelmiszersegély, tüzelősegély, ruhavásárlás, közüzemi 
szolgáltatási díj hátralék kiegyenlítése, tankönyv- és tanszerel-

látás támogatása, étkezési térítési díj hátralék kiegyenlítése, va-
lamint gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz beszer-
zése céljából.
(6) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmeket e ren-
delet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújta-
ni, az abban szereplő mellékletek csatolásával.”

3. § Az SzR. az alábbi 33/A §-sal egészül ki:

„33/A § Rendszeres települési támogatás Tápiószőlős települé-
sen nem igényelhető.”

4. § Az SzR. 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„34. § A rendkívüli települési támogatás keretében szabályo-
zott ellátásokkal kapcsolatos hatáskört a polgármester gyako-
rolja.”

5. § Az SzR. 2. § (2) bekezdésében, valamint a 10. § b) pont bc) 
alpontjában az „önkormányzati segély, illetve önkormányzati 
segélyt” kifejezés helyébe „rendkívüli települési támogatás, il-
letve rendkívül települési támogatást” kifejezés lép.

6. § Hatályát veszti az SzR. IV. fejezetének 1. alcíme (Aktív ko-
rúak ellátása), 2. alcíme (Lakásfenntartási támogatás), 3. alcí-
me (A helyi lakásfenntartási támogatás) és 4. alcíme (ápolási 
díj).

7. § Hatályát veszti az SzR. V. fejezete (Természetben nyújtott 
szociális ellátások).

II. Fejezet
Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése

8. § Hatályát veszti Tápiószőlős Község Önkormányzata Kép-
viselő-testületének a méltányossági közgyógyellátásról szó-
ló, többször módosított 12/1995. (VIII.22.) önkormányza-
ti rendelete, valamint a szociálisan hátrányos helyzetben lévők 
adósságterheinek enyhítéséről és lakhatási körülményeinek 
javításáról szóló, többször módosított 10/1998. (IX. 18.) ön-
kormányzati rendelete.

III. Fejezet
Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

Mivel a rendkívüli települési támogatással kapcsolatos hatás-
kört a polgármester gyakorolja, így az Önkormányzat Szerve-
zeti és Működési Szabályzata is ennek megfelelően módosítás-
ra került a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelettel.

Az új településrendezési terv készítéséhez kapcsolódóan a be-
kért árajánlatok alapján kiválasztásra került a tervet készítő cég 
(Alvix Kft. 1201 Budapest, Faiskola u. 15.), valamint a főépíté-
szi tevékenységet ellátó cég is (Evidens Geo Kft. – Farkas Ist-
ván főépítész, 1077 Budapest, Wesselényi u. 66. fszt. 1.).
Határozat született a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Terü-
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letfejlesztési Társulásának megszüntetéséről, a Ceglédi Többcé-
lú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításá-
ról, a központi orvosi ügyelettel kapcsolatban (a továbbiakban 
is a Tápió-vidék további 17 településével közösen kívánjuk el-
látni).
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 117/C §-ában foglaltak szerint a 4/2015. (II.26.) 
önkormányzati rendelettel, 2015. március 1-jei hatállyal az 
Idősek Gondozási Központjába történő bekerüléshez az intéz-
mény férőhelyeinek 50%-ára vonatkozóan belépési hozzájáru-
lás került bevezetésre, melynek összege tápiószőlősi lakóhellyel 
rendelkező beköltöző esetében 800.000  Ft, tápiószőlősi lakó-
hellyel nem rendelkező esetében 1.500.000 Ft.
Az 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak sze-
rint az Idősek Gondozási Központjában bentlakók szállásdíja 
2015. március 1-jei hatállyal megemelésre került, így a napi díj 
összege bruttó 2.500 Ft-ra emelkedett.
A Képviselő-testület ezen ülésén döntést hozott még a Polgár-
mesteri Hivatalban automata telefonközpont kiépítésére vo-
natkozóan is.
Ezen központ segítségével az egyes ügyintézők az alábbi mellékek 
billentyűzésével közvetlenül elérhetőek:
- Titkárság, munkaügyek (Szilvásiné Vankó Krisztina): 11
- Jegyző (Tóthné Szombati Erika) 12
- Igazgatás (Ujszászi Csabáné, Lesták Pálné) 14
- Adóügyek (Abonyi Aranka) 15
- Könyvelés (Józsáné Oldal Beáta, Szőke Ágnes) 16
- Pénztár (Sípos Istvánné) 17
- Járási ügyintéző (Bodor Anita) 18
- Víziközmű Társulat irodája (Borosné Gál Tünde) 19

2015. március 11-én soron következő rendes ülését tartotta a 
Képviselő-testület.
Az első napirendi pont keretében a 6/2015. (III.12.) önkor-
mányzati rendelettel került elfogadásra Tápiószőlős Község 
Önkormányzatának 2015. évi költségvetése, melynek főszá-
mai az alábbiak:

a) bevételi főösszeg:  411.131 e/Ft,
b) kiadási főösszeg:  411.131 e/Ft,
c) az intézmények finanszírozási főösszege: 88.554 e/Ft,
d) halmozódásmentes főösszeg 322.577 e/Ft.

A költségvetési rendelet megalkotását követően került sor a 
mezőőri munkakörre érkezett pályázatok elbírálására. Ösz-
szesen 3 pályázat érkezett, viszont egy pályázó a testületi ülé-
sen visszavonta pályázatát. A Képviselő-testület Hüfner Alajos 
Tápiószőlős, Tiszafa u. 2. és Papp Péter Tápiószőlős, Berkenye 
u. 18. szám alatti lakos pályázatát elfogadta, a szükséges szak-
irányú továbbképzések elvégzését követően fogják szolgálatu-
kat megkezdeni.

A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának ele-
get téve – az érintett lakosság véleményének megismerését kö-
vetően – a Képviselő-testület 49/2015. (III.11.) sz. önk. határo-
zatával döntött a Felszabadulás út, Kilián Gy. u., Zalka M. u., 
Hámán Kató u. és Ságvári E. u. elnevezésének módosításáról 
az alábbiak szerint:

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2015. (III.11.) sz. önk. határozata

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Pest Megyei Kormányhivatal PEB/030/518-38/2015. szá-
mú törvényességi felhívásában foglaltakra hivatkozva, mi-
szerint a tápiószőlősi Zalka Máté utca, Kilián György utca, 
Felszabadulás útja, Hámán Kató utca és Ságvári Endre utca 
közterületek elnevezései sértik a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) – 
(3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, ezen közterületek  
elnevezését – az érintett lakosság véleményének figyelem-
bevételével – 2015. április 1-jei hatállyal az alábbiak szerint 
megváltoztatja:

Zalka Máté utca új neve: Deák Ferenc utca
Kilián György utca új neve: Attila utca
Felszabadulás útja új neve: Fő út
Hámán Kató utca új neve: Katalin utca
Ságvári Endre utca új neve: Iskola utca

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt 
az utcanév-változással járó további szükséges intézkedések 
megtételére, a megváltoztatott elnevezések Tápiószőlős köz-
ség közterületeinek út-utca elnevezéseiről és házszámozásá-
ról szóló többször módosított 7/1992. (X.12.) önkormány-
zati rendelet mellékletében történő feltüntetésére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: a polgármester és a jegyző

Az utcanév-változással érintetteket tájékoztató megküldésével 
értesítettük a szükséges teendőkről. Ezen tájékoztatót jelen új-
ságunkban is megtekinthetik.

A március 11-i ülésen döntés született még a településrendezé-
si tervhez kapcsolódó megállapodások jóváhagyásáról, a Pol-
gármesteri Hivatalban történő „többlépcsős” informatikai fej-
lesztésről, a házasságkötési díjak ÁFA-kör miatti technikai 
módosításáról (az egyes összegek bruttó mértéke nem válto-
zott), községi címer használatának engedélyezéséről, a III. Kul-
turális Közfoglalkoztatási Programban való részvételről, fólia-
sátrak bérletéről.

A Képviselő-testület 2015. március 25-én rendkívüli nyilvános 
ülést tartott.
Első napirendi pontban a STRABAG Általános Építő Kft. 
16.251.000.- Ft-os követelésének megfizetésére vonatkozóan 
született döntés.
Ezt követően az alábbiak szerinti önkormányzati rendeletet al-
kotta meg a Képviselő-testület a tűzgyújtás helyi szabályairól, 
mely településünk belterületére vonatkozik 2015. március 
26-i hatállyal.

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete

a tűzgyújtás helyi szabályairól

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
jogosultságára figyelemmel a természet védelméről szóló 1996. 
évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felha-
talmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 11. pont-
jában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:
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A rendelet célja és hatálya
1. §

(1) A Rendelet célja, hogy az avar és a kerti hulladék égetésére, 
továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre 
vonatkozó szabályok és korlátozások megállapításával elősegít-
se a levegő tisztaságának és a lakosság egészségének védelmét.
(2) A Rendelet hatálya Tápiószőlős Község Önkormányzat 
közigazgatási területének belterületén kiterjed valamennyi ter-
mészetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelke-
ző szervezetre.

Értelmező rendelkezések
2. §

(1) Avar: a növények életciklusa során elhullatott, keletkezett 
száraz növényi részek (ágak, levelek, stb.).
(2) Kerti hulladék: a kerti művelés során keletkező éghető nö-
vényi hulladékok (ágak, venyige, lekaszált fű, gaz, növényi ré-
szek, kukoricaszár, stb.)

Az égetés szabályai
3. §

(1) A kertben keletkező hulladékot elsősorban újrahasznosí-
tás útján kell kezelni. A kerti hulladék égetésére csak akkor 
kerülhet sor, ha más újrahasznosítási lehetőség nem alkal-
mazható.
(2) Avar és kerti hulladék égetése vasárnap és az ünnepna-
pok kivételével a hét minden napján végezhető.
(3) Az ingatlanok tisztítása, karbantartása során keletkezett 
avar és kerti hulladék csak állandó felügyelettel, a tűzvédelmi 
szabályok szigorú betartásával égethető el, a lakókörnyezet le-
hető legkisebb zavarása mellett.
(4) A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot 
előzetesen szikkasztani, szárítani kell, eltüzelése folyamatosan, 
kis adagokban történhet.
(5) Az égethető kerti hulladék nem tartalmazhat más kommu-
nális, illetve ipari eredetű, továbbá veszélyes hulladékot (PVC, 
gumi, petpalackok, vegyszer, festék, stb.).

4. §
(1) Az égetéshez tüzet rakni csak biztonságos, tűzrakásra alkal-
mas helyen, a lakó- és gazdasági épületektől megfelelő távol-
ságra lehet úgy, hogy a tűz életet, természeti és épített környe-
zetet hirtelen feltámadó szél esetén se veszélyeztessen, kárt ne 
okozzon.
(2) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket 
kell készenlétbe helyezni, amelyek alkalmasak a tűz elterjedé-
sének megakadályozására, a tűz kioltására.
(3) Az égetés csak úgy folytatható, hogy az emberi egészséget, 
az épített és a természeti környezetet ne károsítsa, tűz- és rob-
banásveszélyt ne jelentsen.
(4) Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező, bűzös se-
gédanyag nem alkalmazható (benzin, gázolaj, stb).
(5) Az égetés céljára szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, ve-
szély esetén azonnal el kell oltani.
(6) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizs-
gálni, minden parázslást, izzást meg kell szüntetni a helyszín 
elhagyása előtt.

Tiltó rendelkezések
5. §

(1) Égetéssel avart, kerti hulladékot megsemmisíteni tilos:
a) szeles, ködös, erősen párás időben,

b) ha erre illetékes szerv, vagy az Önkormányzat tűzgyújtási ti-
lalmat rendel el.
(2) Közterületen csak az Önkormányzat engedélyével lehet 
avart, kerti hulladékot égetni.

Ellenőrzés
6. §

A rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzésére, illetve az 
előírások megszegése esetén a szükséges intézkedések megté-
telére az önkormányzat hivatalának köztisztviselői jogosultak.

Jogkövetkezmények
7. §

A rendeletben foglalt szabályok megszegője környezetvédele-
mi bírsággal sújtható.

Záró rendelkezések
8. §

Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, kihirdetésé-
ről a jegyző gondoskodik.

A március 25-i ülésen döntés született továbbá az Önkor-
mányzat tulajdonát képező termálkút komplex műszeres vizs-
gálatára vonatkozóan érkezett árajánlat elfogadásáról, az új te-
lepülésrendezési terv készítéséhez kapcsolódóan a partnerségi 
egyeztetés szabályairól, valamint könyvtár-berendezések be-
szerzésére vonatkozó pályázat benyújtásáról.

2015. április 8-án került sor a Képviselő-testület következő ülé-
sére.

Megtárgyalta, majd elfogadta a Testület a Pest Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság Ceglédi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltségének beszámolóját.
Megállapításra került a majálisra felhasználható pénzügyi ke-
ret összege, majd a 2015. évi közbeszerzési tervet fogadták el a 
Képviselő-testület tagjai.
Határozat született a Hírös Modul Építőmérnöki Tervezői Iro-
da által tervezésre benyújtott árajánlattal kapcsolatban, ezt 
követően pedig a játszótér elhelyezésével kapcsolatos meg-
beszélés következett. A Testület döntése alapján a játszótér a 
központi park óvoda felőli oldalán fog kialakításra kerülni.
A következő napirendi pontokban az Idősek Gondozási Köz-
pontjának fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról hatá-
rozott a Képviselő-testület, majd a Ceglédi Járásbíróságra bí-
rósági ülnöknek jelölte Ballon Tibor Tápiószőlős, Árpád u. 10. 
szám alatti lakost.
Jóváhagyásra került a munkavédelemmel és tűzvédelem-
mel kapcsolatos teljes körű szolgáltató tevékenységre és eme-
lőgép-ügyintézői feladatokra vonatkozó vállalkozói szerződés 
(a szolgáltatás díja bruttó 15.000 Ft/hó).
A Képviselő-testület a 2015. április 18-i Óvodai SZMK-bál 
megtartására a Központi Konyha épületét biztosította.

(Az ülésekről készült jegyzőkönyveket, illetve az egyes önkor-
mányzati rendeleteket a www.tapioszolos.hu honlapon vagy a 
Községi Könyvtárban olvashatják el.)

Tóthné Szombati Erika
jegyző 
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Tájékoztató
az egyes települési utcanevek megváltozásával kapcsolatban

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
49/2015. (III.11.) sz. önk. határozata, a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-ában foglal-
taknak eleget téve - az alábbi utcaneveket változtatta meg:

Megszüntetett elnevezés
2015. április 1-től

Új elnevezés
2015. április 1-től

Zalka Máté utca Deák Ferenc utca
Kilián György utca Attila utca
Felszabadulás útja Fő út
Hámán Kató utca Katalin utca
Ságvári Endre utca Iskola utca

A megváltozott nevű utcában lakó polgárok részére a Ceglédi Já-
rási Hivatal hivatalból, illetékmentesen adja ki az új elnevezésnek 
megfelelően kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványokat 
(lakcímkártya).

Az új lakcímet igazoló hatósági igazolvány átvehető Tápiósző-
lős  Község Polgármesteri Hivatalában, a Pest Megyei Kormányhi-
vatal Ceglédi Járási Hivatal Ügysegédjénél (Tápiószőlős, Kossuth 
Lajos út 65. Tel.: 53/385-001/18. mellék),  2015. április 22-től. 

Szerdai napokon: 9-18 óráig. A lakcímkártya átvétele szemé-
lyesen vagy meghatalmazással történik.

Átvételkor a régi lakcímkártyát le kell adni. Amennyiben régi 
típusú személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik, amely tartal-
mazza a lakcímet is, úgy azt kell bemutatni, hogy a benne lévő lak-
címet érvénytelenítsék.

Tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a címváltozással kapcso-
latosan szükség lehet egyéb hivatalos bejelentések megtételére is:

–  Így például a járművel rendelkezők esetében a forgalmi enge-
dély illetékmentes cseréjére, az egyéni vállalkozók székhely, 
telephely adatainak módosítása bejelentésére illetékmentes el-
járásban, kizárólag elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül).

    Tekintettel arra, hogy a vállalkozói igazolvány kiváltása nem 
kötelező, így annak cseréjét – mely illetékköteles – a Ceglédi Já-
rási Hivatal okmányirodájában kérhetik.

–  Gazdasági társaság esetén illeték és közzétételi költségtérítés 
megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak a válto-
zást, mivel az önkormányzati döntésen alapul. A cég a változást 
annak bekövetkezését követő 180 napon belül köteles bejelen-
teni a cégbíróságnak.

–  Működési engedély, telepengedély, engedély köteles tevé-
kenység esetén a kereskedelmi hatóságtól (Tápiószőlős Polgár-
mesteri Hivatal) kérheti megváltozott adatainak átvezetését. Az 
eljárás illetékmentes.

A Tápiószőlősi Polgármesteri Hivatal Adóügyi csoportja a köz-
terület nevének megváltozását külön kérelem nélkül, hivatalból át-
vezeti.

Az utcanévváltozásokról hivatalból a következő hatóságokat, 
szolgáltatókat értesítjük:
Cegléd Járási Hivatal, Cegléd Járási Földhivatal, NAV Közép-ma-
gyarországi Regionális Adó Főigazgatóság, Közép-magyarorszá-
gi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Nyugdíjfolyósító Igazga-
tóság, MÁK Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság, Posta, Cegléd 
Járási Népegészségügyi Intézet, Cegléd Járási Állategészségügyi és 
Élelmiszer-ellenőrzési Hivatal, Cegléd Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség, Rendőrkapitányság, TIGÁZ,  ÉMÁSZ, DÉMÁSZ, ÖKO-
VÍZ,  Magyar Telekom Nyrt., helyben működő oktatási-nevelé-
si intézmények Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola 
és Óvoda, helyi pénzintézet (Nagykáta és Vidéke Takarékszövetke-
zet) stb.

Kérjük, hogy az Önnel szerződéses kapcsolatban álló szolgálta-
tókkal, illetve tevékenységével kapcsolatos engedélyező hatóságok-
kal egyeztessen az esetleges tennivalóiról, nehogy hátrány érje az 
egyeztetés elmaradása miatt.

Tájékoztatónk mellé csatoltan megküldjük a Tápiószőlős Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott határozatát, 
melynek bemutatásával tudja intézni, a hivatalos ügyeiben történő 
adatváltozásokat.

Tóthné Szombati Erika sk.
Jegyző

TÁJÉKOZTATÁS a magánfőzéssel kapcsolatos változásokról
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek for-

galmazásának különös szabályairól szóló 2003. 
évi CXXVII. törvény (Jöt.) magánfőzésre vonat-
kozó szabályai 2015. január 1-jével az alábbiak 
szerint változtak.

A Jöt. 63. § (1) bek. 11. pontja szerint ma-
gánfőzésnek minősül a párlatnak a magánfőző 
lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használ-
ható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-elő-
állítás céljára kialakított desztillálóberendezésen 
a magánfőző által végzett előállítása évente leg-
feljebb 50 liter mennyiségig. Ez az 50 liter párlat 
50 liter 86 térfogatszázalékos gyümölcsszesznek 
felel meg. Tehát, ha egy magánfőző csak 50 tér-
fogatszázalékos párlatot kíván előállítani, ez a 
mennyiség 86 liternek felel meg.

A Jöt. 63. § (1) bek. 12. pontja alapján a ma-
gánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcster-
mesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölcs-
csel, gyümölcsből származó alapanyaggal és 
párlat készítésére alkalmas saját tulajdonú desz-
tillálóberendezéssel rendelkezik.

A Jöt. 67/A. § (1) bek. alapján a magánfőző-
nek a lakóhelye szerint illetékes Önkormány-
zati adóhatósághoz be kell jelentenie a párlat 
előállítására alkalmas desztilláló berendezést 
a tulajdonszerzést követő 15 napon belül.

A fenti szabályozás a 2015. január 1-jét kö-
vetően beszerzésre kerülő lepárló berendezések 
bejelentését tartalmazza, azonban a Jöt. 128/K. 
§ (1) bekezdése alapján az ezt megelőzően be-
szerzett desztilláló berendezésekre is bejelenté-
si kötelezettség vonatkozik, 2015. január 15- ig. 
Az a személy, aki nem jelenti be a desztilláló 
berendezését, jövedéki törvénysértést követ 
el, és az eszköz lefoglalása mellett, jövedéki 
bíráság kerül megállapításra.

A Jöt. 67/A. § (4) bekezdése alapján a ma-
gánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni 
adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tár-
gyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a 
lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság-
hoz. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben 
magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgy-
évre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.

A Jöt. 64. § (6) bekezdése alapján a magánfő-
zés keretében előállított párlat adója évi 1000 
forint, amelyet a magánfőző fizet meg.

A Jöt. 67/A. § (6) bekezdése alapján a jogszerű-
en évente előállítható párlatmennyiség túllépése 
esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles 
haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a 
vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a 
többletmennyiség megsemmisítéséről.

Amennyiben a magánfőző az általa előállított 
párlattal a párlatok számára meghirdetett ver-
senyen kíván részt venni, a Jöt. 67/A. § (8) be-
kezdése értelmében a párlat eredetét együttesen 
igazolja a desztilláló berendezés bejelentéséről, 
valamint a párlat után megfizetett adóról kiállí-
tott önkormányzati adóhatósági igazolás.

A Jöt. 67/A. § (7) bekezdése szerint a ma-
gánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, csa-
ládtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, 
feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A ma-
gánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adó-
raktár részére értékesíthető.

Fentiek ismeretében kérem azokat, akik 
desztillálóberendezéssel rendelkeznek, beje-
lentési kötelezettségüknek mihamarabb te-
gyenek eleget. Mivel a korábbi években beszer-
zett desztillálóberendezések esetén a törvényes 
határidő már letelt, mulasztási bírság kiszabá-
sára van lehetőség, melynek kiszabásától elte-
kintünk, ha a bejelentést 2015. június 30-ig még 
megteszik.

Bejelentéssel és bevallással kapcsolatos 
ügyeiket az adócsoportnál intézhetik, ügyfél-
fogadási időben.

Abonyi Aranka
adóügyi fogalmazó
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Tisztelt Őstermelők!
A területalapú-támogatás igénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatok minden érintettet.
2015. április 15-étől indul a területalapú kérelmek beadása (SAPS). A tápiószőlősi őstermelők előze-
tes időpont egyeztetés céljából az alábbi telefonszámokat hívhatják április 20-a hétfőtől kezdő-
dően:
+36-30/387-08-94
+36-20/242-65-62
Szíveskedjenek a földhasználati lapokat magukkal hozni, illetve a tervezett vagy már bevetésre ke-
rült földterületek pontos területét (100 m2 +/- eltéréssel) felmérni.
Bármilyen felmerülő probléma esetén állok rendelkezésükre a fenti telefonszámokon.

Az utcanevek megváltozásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom az érintetteket.
Az utcanév-változással érintett Őstermelőknek új igazolvány kiadása válik szükségessé, amit csak a 
támogatások beadása után (május 15-e után) lehetséges kiadni.
Április 15-e és május 15-e között az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés szü-
netel.

Dudás László
falugazdász

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
HOGY TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉGBEN

2015. MÁJUS 19-20-ig
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

A vizsgálat ideje naponta:

Május 19. Kedd: 8.00-tól – 18.00-ig
Május 20. Szerda: 8.00-tól – 18.00-ig

A TÜDŐSZŰRÉS HELYE:

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
TÁPIÓSZŐLŐS, KOSSUTH L. ÚT 85.

– A tüdőszűrés minden 40 év feletti személynek INGYENES, költségmentes!
– A 18 év felettieknek 1.700 Ft térítési díjat kell fizetniük. 

A Tüdőszűrő állomáson biztosítanak csekket, melyet a postán a tüdőszűrés előtt kell befizetni!
A 18 évet betöltött személyeknek a szűrés csak akkor ingyenes, ha a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet értelmében felsorolt személyek kérik  
a szűrővizsgálatot.

 
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, TAJ-KÁRTYÁT VALAMINT  

AZ ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST HOZZA MAGÁVAL!

Polgármesteri Hivatal
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Tehetséggondozás iskolánkban
Iskolánk a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége ál-

tal kiírt
„Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása” 

című pályázaton támogatást nyert.
Jelenleg a pályázat megvalósítása történik. 
Ennek keretében működtetünk versenyfelkészítő szakkört 

történelem valamint hon- és népismeret tantárgyakhoz kap-
csolódva. A felső tagozatos tanulók közül 30 fő versenyzésének 
támogatása történik, a két tantárgyhoz kötve 6 féle versenyen. 

A szakköri tanulók munkájának segítése során múzeumláto-
gatásokat szerveztünk. Jártunk a Tápiószelei Blaskovich Múze-
umban, a múzeumpedagógiai foglalkozás címe: 

Várak/ földvárak a Tápió mentén.

Jártunk a Budapesti Hadtörténeti múzeumban. A II. világ-
háború történéseit bemutató kiállítás megtekintése mellett, 
múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk részt, melynek cí-
me: Végek vitézlő iskolája. A  mohácsi csatát követően gyöke-
resen átalakult a Magyar Királyság helyzete. Az ütköző állam-
má vált Magyarország küzdelmekkel teli korszaka tárult elénk 
a rendhagyó történelemórán. 

Rövid pihenő után, Íjtól a géppuskáig címmel fegyverbemu-
tatón vehettek részt a gyerekek. A kézi lőfegyverek történetét 

áttekintő bemutatón testközelből szemlélhettük az ősi íjtól a 
modern sorozatlövő kézifegyverekig terjedő fejlődési idősza-
kot. Néhány eszközt kézbe is vehettek és tapasztalhatták, mi-
lyen egy lőfegyver súlya, mérete, anyaga, alakja.
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A pályázat második eleme lazító – gazdagító programpár 
volt. Ennek az eseménynek a Tápiószelei Kúria Múzeum adott 
otthont. Nagyon érdekes tárlatvezetés után, a Blaskovich kúria 
titkai című foglalkoztató füzet segítségével fedezték fel a mú-
zeum legérdekesebb tárgyait, azok történetét a gyerekek. A 
szabadidőben iskolánk Öregdiákjai zenéltek nekünk. (Halup-
ka Zsanett, Józan Viktória). Majd minden felkínált lehetőséget 
kipróbáltak a gyerekek:         – „Múzeumi forgót” készítettek, 
– Korabeli öltözékeket ölthettek magukra, - Lúdtollal és tintá-
val írhattak,  – A kiállítás anyagából puzzle segítségével készí-
tettek, síkban, térben tárgyakat, képeket. Ezúton is köszönjük a 
múzeum dolgozóinak nagyszerű munkáját! 

 
Ezen programokon a tanulók múzeumi belépődíját biztosí-

tottuk a pályázat keretében.

A pályázat harmadik eleme tanulók – szülők – pedagógusok 
közös programjának megvalósítása volt. Ezt mi kirándulás ke-
retében szerveztük meg. A kirándulás programja: 
Somoskő – várának bejárása, séta a Bazaltorgonához, a Petőfi 
– kunyhó kiállításának megtekintése. A szlovák-magyar hatá-
ron áll a Somoskői vár. A középkori várból csodás kilátás nyí-
lik a környék településeire. A várhegytől rövid séta után el-
juthatunk a somoskői bazaltorgonákhoz, melyek a területen 
lejátszódó, egykori vulkanizmus gyönyörű bizonyítékai.

Szécsény – Forgách kastély, Kubinyi Ferenc Múzeum kiállítá-
sának megtekintése.
A/  A tárlatvezetés során hallottunk az épület történetéről. Ku-

binyi Ferenc munkásságáról. A múzeum alapításáról, gyűj-
tőköréről.

       Megnéztük: A tárgyakba zárt múlt – Rituálék és hitvilág a 
bronzkorban – Vár állott… című tárlatokat. – Rákóczi ki-
állítás során a – Szécsényi országgyűlés sátortáborának re-
konstrukcióját és a Romhányi – ütközet makettjét. Végül: A 
XIX. század végi kastélybelső női lakosztálya a kastély tör-
ténetéből, hangulatából adott ízelítőt.

B/ Városnéző sétán vettünk részt a város központjában.

Hollókő
A/  Rendhagyó történelemórát hallgattunk, néztünk végig. A 

fegyverbemutató közben a csaták és hősök történeteivel, 
haditechnikai fortélyokkal ismerkedtünk meg. A szokások 
és törvények, erkölcsi normák és hiedelmek ismertetése tet-
te teljessé a bemutatott korszakot.

B/ A gyerekek ostromjátékon 
vehettek részt.
C/ Sétát tettünk a vár körül, és 
az Ófaluban.

A kirándulás költségeit a pályá-
zat segítségével fedeztük. 30 fő 
tanuló, 5 fő szülő, és 4 fő kollé-
ga vett részt.

A pályázat terhére társasjá-
tékokat vásároltunk, melyekkel 
majd szakköri és napközis fog-
lalkozásokon játszhatnak a gye-
rekek és felújítottuk az iskolai 
kiállítások elhelyezésére hasz-
nált paravánokat.

 Ábrahám Tünde  
A pályázat  felelőse/
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A Tápiószőlősi Idősek Gondozási Központja nevében 
szeretettel köszöntünk minden kedves olvasót!

Jelenlegi cikkünkben az Intézmé-
nyünkben működő Idősek Klubjával 
szeretnénk Önöket közelebbről megis-
mertetni.

Napjaink elöregedő társadalma, va-
lamint a fiatalok megélhetésért folyta-
tott küzdelme következtében nagyon 
sok idős, magányos, magára hagyott 
ember él a világban, így közvetlen kör-
nyezetünkben is. Az Idősek Klubja a 
szociális és mentális támogatásra szo-
ruló, önmagukat részben ellátni képes 
időskorúak napközbeni gondozására 
szolgál. Nappali ellátás keretében el-
sősorban a saját otthonukban élők ré-
szére biztosít lehetőséget a napközbe-
ni tartózkodásra, étkezésre, közösségi 
együttlétre, pihenésre. A klubba felve-
hető az a 18. életévét betöltött személy 
is, aki egészségi állapotára tekintettel 
szociális és mentális támogatásra szo-
rul. Az ellátás igénybevétele önkéntes.

 A klub célja a családi gondoskodás 
hiányának pótlásán túl az idős ember 
egyedüllétének megszüntetése, a tét-
lenséggel járó káros hatások megelő-
zése, valamint egészségi és higiéniás 
viszonyainak javítása. Egy komplex 
gondozási tevékenység folyik, amely 
magában foglalja a fizikai és egészség-
ügyi ellátást és a pszichés gondozást.

A klub a kellemes és hasznos idő-
töltés érdekében a tagoknak szaba-
didős programokat biztosít. pl.: kul-
turális programok, rendezvényeken 

való részvétel, kirándulások szervezé-
se. Kézműves foglalkozásaink alkalmá-
val – főként nagyobb ünnepi alkalmak 
előkészületei során – saját kézzel készí-
tett alkotásokkal tesszük meghittebbé 
ünnepeinket. Csoportos filmvetítése-
ket, tornát, szórakoztató társasjátéko-
kat szervezünk klubtagjaink részére. 
Az egészséges életmóddal összefüg-
gő, tanácsadó foglalkozásokat terve-
zünk.  Munkánk során segítjük klub-
tagjainkat abban, hogy egészségi 
állapotuknak megfelelő egészségügyi 
ellátáshoz jussanak, szűrővizsgála-
tokon vegyenek részt (pl.: szervezett 
ortopédiai vizsgálat, szemészeti szű-
rővizsgálat). A klubtagok egyéni prob-
lémáinak megoldásában is segítséget 
nyújtunk. Szükség esetén segítünk 
orvoshoz, szakorvoshoz jutásban, 
gyógyszer felíratásban, gyógyszerki-
váltásban, bevásárlásban. A Klubtagok 
térítés ellenében igényelhetik az Intéz-
mény gépjárművét a Klubba való be- 
illetve hazajutáshoz.

Igény szerint meleg étkezést biztosí-
tunk, amelyért térítési díjat kell fizetni, 
az Önkormányzat helyi rendeletében 
meghatározottak szerint. A Klub té-
rítésmentesen vehető igénybe. Szol-
gáltatásunk hétfőtől – péntekig: 8.00 
h-16.00-ig áll a tagok rendelkezésére. 

Elérhetőségeink:
Tápiószőlős, Kossuth Lajos u. 77.
Telefonszám: 06-53/385-032

Nincsenek látványos sikereink, még-
is tele vagyunk apró, hétköznapi örö-
mökkel, és azon fáradozunk, hogy tag-
jaink életviteléhez naponta segítséget 
tudjunk nyújtani, hogy megelégedés-
sel éljék napjaikat.

Ha felkeltettük érdeklődését és 
szeretné szabadidejét társaságban 

eltölteni, keressen minket  
bizalommal!

Hívja ismerősét, barátját, magányos 
szomszédját is az Idősek Klubjába!  

Figyeljünk egymásra!

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK:

Név Születés dátuma
Klemencz Dávid György 2015.01.04.
Szommer Boglárka 2015.01.05.
Izsó Benett András 2015.02.10.
Benchea-Silvas Kira Ibolya 2015.02.12.
Kornyik Bende 2015.02.15.
Rózsa István 2015.03.02.

Gratulálunk, jó egészséget, hosszú boldog életet kívánunk!

ELHUNYTAK:
Sárvári János (1953-2015)
Csernai Gyuláné (Mikolka Margit Erzsébet 1925-2015)
Dajka Ferencné (Vass Margit 1923-2015)
Marticsek Mihály (1959-2015)
Nagy Pál (1934-2015)
Gál János ( 1934-2015)

Nyugodjanak békében!

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet a rokonoknak, 

barátoknak, szomszédoknak, 
ismerősöknek, munkatársaknak 
és mindazoknak, akik szeretett 

férjem, édesapám

id. Nagy Pál
temetésén részt vettek, utolsó 

útjára elkísérték, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek el, 

fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család
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Településünk sportélete újra fellendülni látszik. 
A rendszeres mozgás beiktatása a mindennapi élet-
be, már gyermekkorban igen fontos és szükséges. A 
megfelelő táplálkozási szokások mellett oda kell fi-
gyelnünk arra, hogy a rendszeres mozgás gyerme-
keink „szokásává” vál-
jon és beleolvadjon a 
mindennapi életükbe. 
A rendszeres mozgás 
nem csupán az izom-
zatot fejleszti, hanem 
az egészséges csont-
képzéshez is hozzájá-
rul, és nem utolsó sor-
ban az értelmi fejlődés 
alapja is.  A gyermek-
kori sportolásnak első-
sorban nem az a célja, 
hogy a jövő olimpikon-
jait és futballistáit ké-
pezzük ki, hanem hogy 
gyermekeink megsze-
ressék azt a sportot, 
amit választottak (szü-
lei) és ügyesedjen a 
mozgásuk. 

A rendszeres sporto-
lás fejleszti a gyerme-
kek öntudatát és önbi-
zalmát, növeli a lelki 
állóképességüket, ki-
tartásukat, és fejlődik a 
szocializációs és kom-
munikációs készségük.

Egyesületünk színei-
ben töretlen lendülettel 
indult el a labdarúgó 
szakosztály utánpótlás 
nevelési célt szolgáló 
tevékenysége. Az Intéz-
ményi Labdarúgó Után-
pótlás-nevelési Prog-
ram (Bozsik-program) 
keretén belül 4 körzeti 
alaptorna (szabadtéri) 
kerül megrendezésre 
2015. április 30-ig.

Az U7, U9, U11 illetve U13-as gyerekek leigazo-
lása és átigazolása megtörtént és folyamatosan részt 
vesznek a tavaszi körzeti tornákon, melyek helyszí-
neiről és időpontjáról az alábbi eseménynaptárból 
tájékozódhatnak.

Újraindult az élet a sportpályán!

U7 csapatunk

U9 csapatunk
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TÁPIÓSZŐLŐSI HÍRADÓ
Önkormányzati híradó

Kiadja: Tápiószőlős Község Önkormányzati Képviselő-testülete (Tápiószőlős, Kossuth út 65.) • Felelős kiadó: Dr. Szoboszlay Árpád
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. • VTSZ 4902. • Példányszám: 1100 • E-mail: tapioszolos.jegyzo@mailbox.hu

TÖBB BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA 
EGY HELYEN!

AEGON, ALLIANZ, ASTRA, PANNÓNIA, DAS, EUB, GENERALI, 
GENERTEL, GROUPAMA, K&H, POSTA, MKB, SIGNAL, UNION, 

UNIQA, WÁBERER

Szolgáltatásaink:
• élet-, betegség és balesetbiztosítások
•  nyugdíjcélú megtakarítások államilag támogatott  20%-

os adójóváírással
•  kegyeleti biztosítások
•  nyugdíj- és egészségpénztári belépések
•  lakásbiztosítások
•  gépjármű biztosítások
•  vállalkozói vagyon- és felelősségbiztosítások
•  utasbiztosítások
•  egyedi biztosítási igények kidolgozása
•  kárügyek intézésében segítségnyújtás

Ezúton szeretném megköszönni kedves ügyfeleimnek a bi-
zalmat, mellyel évek óta megtiszteltek, biztosítással kapcso-
latos ügyeiket velem intézték.

Továbbra is szeretettel várom Önöket, hogy segítségem-
mel mindenki számára a legkedvezőbb biztosítási védelmet 
megtaláljuk, mely egy esetleges tragédia esetén enyhíti Ön 
és Szerettei anyagi terheit.

Vankó Éva 
a V&K 2003 KFT Biztosítási Alkusz munkatársa 

Tel.: 06-53/387-372, 06-30-359-5006

U11 csapatunk

Tápiószőlősi Községi Sportegyesület
LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY

ESEMÉNYNAPTÁR
2015 tavasz

Pest megyei U7-9

IDŐPONT HELYSZÍN ESEMÉNY
2015.03.29   
9.00 óra

Tápiószentmárton, 
Sportpálya 

U7-9 Fesztivál / 
Tápiószecső csoport

2015.04.19   
9.00 óra

Újszilvás, 
Sportpálya

U7-9 Fesztivál / 
Tápiószecső csoport

2015.05.10   
9.00 óra

Nagykáta, 
Sportpálya

U7-9 Fesztivál / 
Tápiószecső csoport

2015.05.31   
9.00 óra

Tápiószecső, 
Sportpálya

U7-9 Fesztivál / 
Tápiószecső csoport

Pest megyei U11-13

IDŐPONT HELYSZÍN ESEMÉNY
2015.03.22. 
9.00 óra

Nagykáta, 
Sportpálya U11-13 Alközponti torna

2015.04.12. 
9.00 óra

Tápiószentmárton, 
Sportpálya U11-13 Alközponti torna

2015.04.26. 
9.00 óra

Újszilvás, 
Sportpálya U11-13 Alközponti torna

2015.05.17. 
9.00 óra

Tápiószentmárton, 
Sportpálya U11-13 Alközponti torna

2015.06.07. 
9.00 óra

Tápiószecső, 
Sportpálya U11-13 Alközponti torna

Minden kedves érdeklődőt, sportolni és szurkolni vágyót sze-
retettel várunk a tornákon illetve hétköznap délutánonként a 
sportpályán tartandó edzéseken!
Minden közérdekű információ a hamarosan induló webolda-
lunkon megtalálható lesz.

TKSE
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