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HÍRA DÓ
A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLE TÉNEK LAPJA

18. évfolyam, 3. szám

2015. június

Polgármesteri beszámoló
Tisztelettel köszöntöm az idén immár
harmadik alkalommal megjelenő Tápiószőlősi Híradóban a kedves lakosságot.
Ismét eltelt két hónap és ismét nagyon
sok dolog történt az eltelt időszakban.
Kezdem a START munkaprogrammal.
Közel 70 embernek (ebben benne vannak a hagyományos közfoglalkoztatottak
is) tudunk az állam jóvoltából munkát és
ennek megfelelően bért biztosítani.
A START munkaprogram több alprogramból áll:
1. belvízelvezető árkok tisztítása, 2.
mezőgazdasági földutak karbantartása,
3. a kül- és belterületi illegális hulladéklerakók felszámolása, 4. belterületi közutak karbantartása, 5. mezőgazdasági
mintaprogram.
A mezőgazdasági mintaprogramon
belül az alábbi alprogramok fognak
megvalósulni: sertéstartás, tojótyúk-tartás, paprikatermesztés, szőlőültetvény
létrehozása és az önkormányzat meglévő
kevés földterületének hasznosítása.
Jelenleg folyik az építkezés a sertéstelepen és a tojótyúk farmon, árammal

Nagy büszkeségünk az új traktor

Paprikák a fóliában
A sertéstelep és tojótyúk farm területét
és vízzel láttuk el a létesítményt. Jó hír,
hogy sikerült egy teljesen új MTZ trak- bővítettük 5.3 hektárra , melyen további
tort és egy gallydaráló gépet beszerez- fejlesztéseket tervezünk.
A mezőőrség Hüfner Alajos és Papp
nünk és folyamatban van további eszPéter személyében június elsejével munközbővítés is.
kába állt. Az ehhez szükséges fegyver, telefon, munkaruha, igazolvány és gépjármű beszerzés folyamatban van.
Hamarosan összeáll a mezőőrség, a
polgárőrség és a körzeti megbízott egységes csapattá a település jobb biztonsága érdekében. Remélhetőleg meg fog
oldódni a „kóbor kutya helyzet” a településen.
Elkészült a játszótér kerítése, felhelyezésre kerülnek az ajtók, elhelyezték
a szülők segítségével a padokat, odavezették az áramot és a vizet, hamarosan a
megvilágítás is meg lesz oldva. A játékok
elhelyezésre kerültek, jelenleg folyamatban van a TÜV engedélyeztetés, melyet
követően birtokba vehetik a kicsik a játszóteret. A kerítésért és a kapukért ismételten köszönetet mondunk településünk
Aprítékoló
két nagyvállalkozójának az aktív támo-

gatásért, valamint valamennyi résztvevőnek, akik a játszótér kialakításában
tevékeny munkájukkal vagy más hozzájárulással segítettek.
Lezajlott a Majális, településünkön
először szerepelt a Színészválogatott a
Tápiószőlősi Öregfiúk ellen. Köszönetet
mondunk Pintér Gyula alpolgármester
úrnak, aki lehetővé tette ezt a mérkőzést
számunkra. A mérkőzés jó hangulatban
zajlott, sátorbontással fűszerezve a forgószél segítségével. Az eredmény is mindenki számára elfogadható volt, mármint ami a gólesőt érinti. Az eredmény
6:6 lett. Nagy sikere volt a különleges
kerékpároknak és a gyermekeknek szóló
programoknak is (arcfestés, csillámtetoválás, kézműves foglalkozás). Megköszönjük az aktív részvételt azoknak, akik
ezen programokat vezették.
A főzőversenyen nagyon sok finom
étel készült el, reméljük, jövőre még több
csapat fog nevezni a versenyre. Nagyon
népszerű volt – mint mindig – a kispályás labdarúgó verseny.
Június 6-án megemlékezés volt az egykori „daráló” helyén kialakított parkban
az újonnan felállított és még nem befejezett Trianoni emlékműnél.
A sportlétesítmény területét bővítettük, elindítottuk a Bozsik program keEzúton tájékoztatom, hogy
Önkormányzatunk központi
e-mail címe az alábbira változott:
tapioszolos.jegyzo@gmail.com
Kérem, hogy a továbbiakban ezen
címre szíveskedjenek üzeneteiket
küldeni.
Köszönettel:
Tóthné Szombati Erika
jegyző
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retében kicsinyeinket, és a többi korosztályban is megindult a felkészülés az
ősszel induló bajnokságra.
Pályázatot nyújtottunk be gumírozott
pálya kialakítására. Tervezzük lelátó,
locsolórendszer, műfüves pálya kialakítását, asztalitenisz szakosztály indítását, fűnyíró beszerzését, stb. Hamarosan
testedző gépek kerülnek elhelyezésre az
új tetőszerkezetet kapott sportépületben,
melyben a vizesblokkok rendbetétele is
megkezdődik. Jelenleg három edzőt foglalkoztat az egyesület, akik megítélésem
szerint nagyon sok munkát fektetnek fiataljaink fejlődésébe.
Lezajlott az Önkormányzat és a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésében és a Tápiószőlősi Szülői Munkaközösség támogatásával megrendezett
gyermeknap, a gyermekek nagyon jól
érezték magukat. Köszönjük az e célra
adott támogatásokat.
Folyamatban van a tápiószőlősi kalendárium készítése, arra kérjük a kedves
lakosokat, akinek vannak régi képei eseményekről, személyekről, akik szerepet
játszottak a település kialakításában, életében, azok jelentkezzenek Ujszászi Csabánénál a Polgármesteri Hivatalban.
Örvendetes hír, hogy az Önkormányzat pályázaton nyert 1.683.000 Ft-ot a
könyvtár felújítására, melynek lebonyolítása folyamatban van.
Szintén örvendetes hír, hogy pályázaton nyert az Önkormányzat 8 db szoftver
tiszta számítógépet, valamint 1 db monitort és billentyűzeteket, melyből egy az
Idősek Gondozási Központjában, egy a

Könyvtárban, a többi pedig a Polgármesteri Hivatalban kerül használatba.
A meglévő földterületeinkre területalapú támogatás végett adtuk be igényünket, az elbírálás folyamatban van.
Életbe léptettük a Flashnet-tel a szerződést, melynek következtében a Polgármesteri Hivatal, az Idősek Gondozási
Központja, a KMB-s iroda, a Központi
Konyha, a műhely, a sportépület valamint az Óvoda és Iskola is ingyen internet-szolgáltatást fog kapni.
A közvilágítással az utóbbi időben ismételten problémák voltak, ezért szerződéssel szeretnénk biztosítani a folyamatos és normális működést.
A Nemzeti Fejlesztési Programiroda
eljuttatta az Önkormányzathoz a Konzorciumi Együttműködési Megállapodást (az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és Tápiószőlős
Község Önkormányzata között jön létre)
a tápiószőlősi csatornaépítésre vonatkozóan. A Programiroda által elmondottak alapján előreláthatóan 2016 tavaszán
kezdődik a beruházás, ennek megfelelően továbbra is kérem a lakosságot a megkötött szerződéseknek megfelelően rendezni szíveskedjenek a tartozásokat.
Hamarosan kezdődik a vakáció, kérem
a szülőket, hogy a „nagy nyaralásban”
fokozottan figyeljenek fiataljainkra, mert
ilyenkor fokozódik a balesetveszély.
Mindenkinek jó kikapcsolódást, jó
nyaralást kívánok.
Tisztelettel:
Dr. Szoboszlay Árpád
polgármester

Mezei őrszolgálat telefonszáma:

06-30-389-7366

ESEMÉNYÖSSZEFOGLALÓ
A Képviselő-testület 2015. április 22-én rendkívüli ülést tartott.
Első napirendi pontban az Abonyi Rendőrőrs parancsnoka kinevezésének támogatását tárgyalta a Testület. Schönléber Zoltán r.
főhadnagy úr egészségügyi okok miatt kérte, hogy 2015. április
30-i hatállyal alacsonyabb beosztásba kerüljön kinevezésre. Az új
őrsparancsnok kinevezéséhez viszont szükséges a rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó önkormányzatok képviselő-testületének támogatása, így a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetőjének
előterjesztését megismerve Gulyás Pál r.alezredes 2015. május
1-jei hatállyal történő őrsparancsnoki kinevezését a Képviselő-testület támogatta.
Ezt követően jóváhagyta a Képviselő-testület a STRABAG Általános Építő Kft-vel kötendő Egyezségi Megállapodást. A megállapodásban foglaltak szerint Önkormányzatunknak az „elmaradt”
csatornaberuházás miatt kártérítésként a nettó 16.250.864 Ft helyett mindösszesen 14.000.000 Ft összeget kell részletekben megfizetnie a STRABAG Általános Építő Kft. részére. 5.000.000 Ft-ot
a megállapodás aláírásától számított 30 napon belül – melynek
átutalása már megtörtént –, 4.500.000 Ft-ot 2016. április 15. napjáig, 4.500.000 Ft-ot 2016. október 15. napjáig.
Ezen az ülésen született határozat a Székelykapuk-Zöldkapuk pályázat ökocivilizációs programjában, valamint betlehemes játékában részt vett, tengerparti tábor, illetve mórahalmi táborozás
jutalomban részesült tanulók 5.000 Ft/fő összegű támogatásáról.
Döntött a Képviselő-testület a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára 100.000 Ft támogatás nyújtásáról, melyet a
gyermeknapi rendezvényen használhat fel, valamint vállalta az
Önkormányzat, hogy a Központi Konyhán önkormányzati költségen 230 fő részére biztosítani fogja az ebédet (paprikás krumplit).
Meghatározásra került a kiépítendő Telekom bázisállomás helye,
a bázisállomás a sporttelep „sarkán” fog kiépülni.
A készülő településrendezési tervhez a Központi Statisztikai Hivataltól megrendelte a Képviselő-testület a szükséges adatszolgáltatást, melynek díja 150.000 Ft + ÁFA.
Jóváhagyta a Képviselő-testület a VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt-vel (2700 Cegléd, Rákóczi út 72.) kötendő vállalkozási szerződést az Önkormányzat tulajdonában lévő termálkút műszeres
vizsgálatára, valamint a Hunbull Kft-vel (2315 Szigethalom, Piac
u. 3.) kötendő vállalkozási szerződést játszótéri eszközökre vonatkozóan.
2015. május 5-én ismételten rendkívüli ülést tartott a Képviselő-testület, melynek egyetlen napirendi pontja a nyári gyermekétkeztetésre benyújtandó pályázat megtárgyalása volt.
A Képviselő-testület a pályázat benyújtása mellett döntött, vállalta, hogy a nyári időszakban 53 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít maximum a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 55%-a részére.
Időközben a benyújtott pályázatot Önkormányzatunk megnyerte.
2015. május 13-án soron következő rendes ülését tartotta a Testület.
Elfogadásra került a 2014. évi közbiztonsági beszámoló, a 2014.
évben elvégzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló, az Önkormányzat 2014. évi zárszámadása, valamint a belső ellenőrzés 2014. évi tevékenységéről szóló
összefoglaló jelentés.
Rendeletet alkotott a Képviselő-testület a 2015. évi igazgatási
szünetről:

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015. (V.14.) önkormányzati rendelete
a 2015. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alkotmány 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 108. §-a felhatalmazásában foglalt szabályozás alapján, illetve a közszolgálati tisztviselők
munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet ajánlását figyelembe véve az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A rendelet hatálya
E rendelet hatálya kiterjed Tápiószőlős Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, munkavállalókra.
2.§
Az igazgatási szünet
(1) Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Hivatal 2013. évi munkarendjében az alábbi munkanapokra igazgatási szünetet rendel el:
A nyári igazgatási szünet 2015. július 20. és 2015. július 24. közötti időben 5 munkanap, 2015. augusztus 17. és 2015. augusztus 19. közötti időben 3 munkanap, téli igazgatási szünet 2015.
december 28. és 2015. december 31. közötti időben 4 munkanap.
(3) Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
3.§
Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2016. január 1. napjával hatályát veszti.
Megalkotta a Képviselő-testület a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló önkormányzati rendeletet:
Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2015.(V.14.) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről
Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában,
a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról
szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja és hatálya
1. § A rendelet célja:
a) Tápiószőlős község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ide nem értve az erdőt, a halastavat – őrzése,
b) a termőföldeken lévő, illetve azokhoz tartozó termények és
termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, egyéb művelési ágú ingatlanok földmérési
jeleinek védelme,
c) az illegális hulladéklerakó helyek kialakulásának megakadályozása,
d) a külterület közrendjének, közbiztonságának erősítését szolgá-

3

ló mezei őrszolgálat felállítása, valamint az őrszolgálat működési
feltételeinek biztosítása.
2. § (1) A rendelet területi hatálya Tápiószőlős község közigazgatási területéhez tartozó, valamely mezőgazdasági jellegű művelési
ágba sorolt területekre terjed ki, kivéve az erdőt és a halastavat.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a mezei őrszolgálat feladatait ellátó mezőőrre, a mezőőr feladatainak ellátását irányító
polgármesterre, valamint az (1) bekezdésben meghatározott terület használójára, illetve tulajdonosára.
2. A mezei őrszolgálat
3. § (1) Az önkormányzat az 1. §-ban meghatározott feladatok
ellátásáról mezei őrszolgálat felállításával gondoskodik, melynek
létszámát két főben határozza meg.
(2) A mezei őrszolgálat szervezetileg Tápiószőlős Község Önkormányzatához tartozik, a mezőőrök feletti egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
(3) A mezőőr zöld színű formaruhát és szolgálati jelvényt visel. A
feladatának ellátása során a zöld színű formaruha szolgálati jellegén változtató más ruhaneműt nem viselhet. A mezőőr részére az
önkormányzat a felszerelést biztosítja.
(4) A mezei őrszolgálat, illetve a mezőőr feladatait a fegyveres
biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról
szóló 1997. évi CLIX. törvény 20-23. §-ában foglaltak, valamint a
polgármester utasításai szerint látja el.
(5) A mezei őrszolgálat köteles együttműködni a rendőrséggel,
a katasztrófavédelemmel, a Kormányhivatal szerveivel, a polgármesteri hivatallal, valamint a polgárőrséggel.
3. A mezőőri járulék
4. § (1) Az önkormányzat a mezei őrszolgálat létesítési, fenntartási és működési költségeit a központi költségvetés által biztosított
hozzájárulásból, önkormányzati saját forrásból és a földhasználó
– ha ez ismeretlen, a tulajdonos – által kifizetett mezőőri járulékból fedezi.
(2) A mezőőri járulék mértéke minden megkezdett hektár után
800 Ft/ha/év.
(3) A mezőőri járulék megfizetése azt terheli, akinek használatában – amennyiben a használó ismeretlen, a tulajdonában – a
termőföld a tárgyév január 1. napján van. Több tulajdonos esetében a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában kötelezettek.
Amennyiben a termőföld tulajdonjogának átruházására irányuló
szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották – melynek
tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte –, a szerző felet kell
tulajdonosnak tekinteni. A használatba adás tényét szükség esetén a tulajdonos hitelt érdemlő módon, okirattal köteles igazolni.
(4) Járulékköteles a 2. § (1) bekezdésben meghatározott ingatlan,
annak tényleges hasznosításától függetlenül.
(5) A járulékfizetési kötelezettség a használati jog, illetőleg a tulajdonjog megszerzését követő év első napján keletkezik, és annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amikor a használati
jog, illetőleg a tulajdonjog megszűnik. E változások bejelentése az
érintett földhasználók/tulajdonosok kötelezettsége.
(6) A mezőőri járulék kivetésével és beszedésével összefüggően
átruházott hatáskörben a jegyző jár el a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Ket.) előírásai szerint.
a) A földek használója, illetve ha a használó nem ismert, a tulajdonosa köteles bevallani az általa használt, illetve ha nincs ismert
használó, a tulajdonában lévő területekre vonatkozó adatokat az
1. melléklet szerinti nyomtatványon 2015. július 31-ig a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodájába.
b.) Amennyiben a bevalláshoz képest változás történt, újabb bevallást kell tenni a változást követő 15 napon belül a 2. melléklet
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szerinti nyomtatványon.
c) A Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodája jogosult a bejelentett
adatokat az ingatlan-nyilvántartásban ellenőrizni, illetve kérheti
a használói jogot biztosító szerződés, megállapodás bemutatását.
d) A Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodája jogosult továbbá az
ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatok alapján bevallásra felszólítani azon járulékfizetésre kötelezetteket, akik bevallási kötelezettségüknek önként nem tesznek eleget.
(7) A mezőőri járulék adók módjára behajtható köztartozásnak
minősül.
(8) A mezőőri járulékot minden évben két egyenlő részletben az
önkormányzat erre a célra nyitott járulékfizetési számlájára kell
megfizetni tárgyév március 15-ig és szeptember 15-ig.
(9) A mezőőri járulékból befolyt összeg kizárólag a mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatok ellátására használható fel.
4. Kedvezmények és mentesség
5. § (1) Amennyiben a kötelezett tulajdonában, használatában lévő összes földterület nagysága nem éri el az 5 ha-t, mentesül a
mezőőri járulék megfizetése alól.
(2) A megállapított mezőőri járulék összegét kivételesen indokolt
esetben – különösen belvíz és más elemi kár esetében – Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kár mértékétől függően – amelyet az arra hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező hatóság által kiadott igazolás alapján állapít meg -, kérelem alapján részben vagy egészben elengedheti.
(3) Mentes a járulékfizetés alól a Magyar Állam és a helyi önkormányzat.
5. Vegyes és záró rendelkezések
6. § (1) Jelen rendelet 2015. június 1. napjával lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a mezei őrszolgálat 2
fő mezőőrrel kerül felállításra.
7. § (1) 2015. évben a mezőőri járulék időarányos összegét kell
megfizetni 2015. november 30-ig.
(2) A 2015. évi járulékfizetési kötelezettség azokat a használókat,
tulajdonosokat terheli, akik 2015. május 1-jén használónak, illetve tulajdonosnak minősülnek.
8. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2007. (II.15.) önkormányzati rendeletének 3. számú
melléklete az alábbi III. ponttal egészül ki:
„III. Átruházott hatáskörben a jegyző jár el a mezőőri járulék kivetésével és beszedésével összefüggő feladatkörben.”
A mezei őrszolgálathoz kapcsolódóan engedélyezte a Képviselő-testület, hogy 1.000.000 Ft összeghatárig az őrszolgálat ellátásához terepjáró gépkocsi kerüljön beszerzésre.
Döntés született arra vonatkozóan, hogy a JOBBIK Magyarországért Mozgalom Tápiószőlősi Alapszervezete részére 200.000 Ft
összegű támogatást nyújt az Önkormányzat a Trianoni Emlékmű
alapjának állításához.
Támogatta a Képviselő-testület Hun Múzeum kialakítását, melyhez az Önkormányzat tulajdonában lévő Tápiószőlős, Kossuth
L. út 85. szám alatti épületet a múzeumot működtető – jelenleg
megalakulás alatt lévő – egyesület rendelkezésére fogja bocsátani, amint az abban jelenleg működő Védőnői Szolgálat új helyre
költözik.
Döntést hozott még a Testület az Önkormányzat tulajdonában
lévő Toyota Hiace gépjármű 800.000 Ft összegben történő értékesítéséről, a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az
azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról – mely az anyakönyvvezetők díjazására vonatkozott –. A Firstep Kft. részére a Képviselő-testület engedélyezte a
víztornyon történő antenna-elhelyezést, majd a Tápiószőlősi Köz-

ségi Sportegyesülettel kötendő Együttműködési Megállapodás
került jóváhagyásra.
A Székelykapuk-Zöldkapuk ökocivilizációs programjában részt
vett további 5 fő tanuló részére is megítélte a Testület az 5.000 Ft/
fő összegű támogatást.
Utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy
pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására, az igényelt támogatás
összege 14.000.000 Ft, melyből a STRABAG Általános Építő Kft.
felé fennálló kártérítés összege kerülne kiegyenlítésre.
2015. június 2-án rendkívüli ülés megtartására került sor, melyen úgy döntött a Képviselő-testület, hogy önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (védőnői szolgálat új helyen történő kialakítása, járda felújítása, sportfejlesztés) támogatására
pályázatokat nyújt be.
Elfogadta a Képviselő-testület a Helyi Sportfejlesztési Koncepciót, valamint megállapította a Központi Konyha bérleti díját családi rendezvény (lakodalom) megrendezésére vonatkozóan.
A bérleti díj összege: bruttó 100.000 Ft, önkormányzati dolgozó
által történő bérbe vétel esetén bruttó 25.000 Ft.
(Az ülésekről készült jegyzőkönyveket, illetve az egyes önkormányzati rendeleteket a www.tapioszolos.hu honlapon vagy a
Községi Könyvtárban olvashatják el.)
Tóthné Szombati Erika
jegyző

IGAZGATÁSI SZÜNET
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
Tájékoztatjuk a Tisztelt ügyfeleket, hogy Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2015. (V.14.)
önkormányzati rendeletével.

2015. július 20. (hétfő) napjától
2015. július 24. (péntek) napjáig
igazgatási szünetet rendelt el.
Az igazgatási szünet alatt
ÜGYFÉLFOGADÁS NEM LESZ,
a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
Megértésüket köszönjük.
Dr. Szoboszlay Árpád s.k.
polgármester

Tóthné Szombati Erika s.k.
jegyző

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Közszolgálati Tisztviselők Napjára való tekintettel
2015. július 1-jén (szerdán)
a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése
a Közszolgálati Tisztviselők Napját
munkaszüneti nappá nyilvánította.
Megértésüket köszönjük.
Dr. Szoboszlay Árpád s.k.
polgármester

Tóthné Szombati Erika s.k.
jegyző

EBÖSSZEÍRÁS
Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdonosok!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján 2012. január 1.
napja és 2014. december 31. között legalább egy alkalommal
ebösszeírást kellett volna végeznie minden önkormányzatnak.
Tekintettel arra, hogy Tápiószőlős Község Önkormányzata
az előző ciklusban ennek a kötelezettségének nem tett eleget,
ezért Tápiószőlős község közigazgatási területén, jogszabályi
kötelezettség alapján 2015. július 2. – 2015. augusztus 31. között kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal. Az ebösszeírás célja a jogszabályban
előírt ebrendészeti feladatok ellátása, és a veszettség elleni járványvédelmi megelőzés.
Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a hatóság rendelkezésére
bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása bírságot vonhat maga után).
Az adatlap letölthető (szükség szerint szabadon sokszorosítható) a www.tapioszolos.hu weboldalról, illetve ügyfélfogadási
időben beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál.
Ezen kívül az összeírás időtartama alatt Hivatalunk munkatársai is járni fogják a községet, főként a külterületi és zártkerti részeket, hogy adatszolgáltatási kötelezettségének mindenki
határidőben eleget tudjon tenni. Az összeírásban közreműködő munkatársak névre szóló, pecséttel ellátott kitűzőt viselnek, leinformálhatóak a +36-53/385-001 15. melléket hívva.
Munkatársaink semmiféle hozzájárulást, adót, pénzösszeget stb. nem szednek, csak az adatlapok kitöltésében segítenek. Ezért ha valaki, feltehetően pénzszerzési céllal felkeresi
Önöket, kérjük, jelezzék ezt a Polgármesteri Hivatalban és a
Körzeti Megbízottnál is.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Hivatal részére az alábbi módokon:
• személyesen leadható a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál ügyfélfogadási időben,
• levélben postai úton az alábbi levélcímre: 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. A borítékra kérjük írják rá: „EBÖSSZEÍRÁS”!
• elektronikus úton (aláírva, majd scannelt formában) a tapioszolos.ado@gmail.com e-mail címre.
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2015. augusztus 31. (hétfő).
A határidő lejártát követően az Önkormányzat munkatársai
területi bejárást tartanak, és ellenőrzik az adatlapon feltüntetett adatok hitelességét, valamint felkeresik azon ingatlanokat,
ahonnan adatszolgáltatás nem történt.
Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy Tápiószőlős
Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ebösszeírás
adatai alapján NEM tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.
További információ a +36-53/385-001 15. mellék hivatali telefonszámon kérhető.
Köszönjük, hogy az adatlap kitöltésével segítik munkánkat!
Abonyi Aranka
adóügyi fogalmazó
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Szezonzárás a labdarúgó szakosztálynál

Véget ért a tavaszi szezon a Magyar
Labdarúgó Szövetség Bozsik-programjában. A tápiószőlősi diákok U7, U9, U11
és U13-as csapatai tisztesen helytálltak
a rangadókon hétről-hétre. A négy korosztály csapatai 3 edző felkészítése mellett, vasárnaponként – az Önkormányzat
és a szülők segítségével – minden kiírt
tornán sikeresen rész vettek.
Hihetetlen fejlődésen ment keresztül
mind a 4 korosztály, és mindvégig töretlen lendülettel rúgták a labdát. Persze

U7-1
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ehhez nagyban hozzájárult a szülői gárda lelkesedése és biztatása is.
A sportépület tetőszerkezete teljesen
felújításra és cserére került, a helyiségek
tatarozása, javítása és festése még jelen
pillanatban is tart. A sportpályán lévő
színpad is új burkolatot kapott. A pálya
felülete teljes gondozásra került, és az
öntözés is megoldódott. Jelenleg a hamarosan megrendezésre kerülő éjszakai
labdarúgó bajnokságra készülnek a csapatok.

Megrendezésre került a szakosztály
szezon záró rendezvénye is, mely egy főzéssel egybekötött családi focizás keretében zajlott le. Természetesen az őszi szezonnyitót is egy hasonló rendezvénnyel
szeretnénk majd megnyitni.
Minden egyes focistának köszönjük a kitartást és a lelkesedést – valamint a támogatóknak a támogatást – és bízunk benne,
hogy az őszi szezonban is legalább ilyen
eredményekkel kezdik meg a bajnokságot.
(TKSE)

U7-2

TRIANON
EMLÉKMŰ
Tápiószőlősön

U11

U13-1

U13-2

Tápiószőlős Önkormányzata és a JOBBIK Magyarországért Mozgalom helyi
vezetője egy több hónapos egyeztetést
követően eldöntötte, hogy a Trianoni
tragédia 95. évfordulójának tiszteletére
egy emlékművet állít Tápiószőlősön. A
Képviselő-testület 200.000 Ft támogatást
nyújtott a Trianoni Emlékmű alapjának
állításához. A pénzbeli támogatáson felül
az Önkormányzat még nagyon sok munkát is elvégzett. A hely hónapokig egy tulajdonjog rendezési ügy miatt sajnos nem
volt birtokba vehető. Az Önkormányzat

FOLYTATÁS A 8. OLDALON ▶
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több egyeztetés után, ügyvédet is bevonva az eljárásba, végül úgy döntött, hogy
megvásárolja a valamikori „turi” épületét. Az egyezség megszületése után a Polgármesteri Hivatal dolgozói a közhasznú dolgozókkal közösen elbontották az
épületet, a Hivatal gépeivel elhordták a
sittet, rendezték a terepet, feltöltötték a
gödröt, kiásták a talapzat alapját képező
beton tömb számára a gödröt, bezsaluztak, majd mintegy 4m3 betont, melyhez
a sódert és a cementet is az Önkormányzat adott, beöntötték a szükséges helyre.
Egy helyi vállalkozó, – aki magánemberként, az emlékmű támogatásához hozzájárult ezzel a nemes gesztussal – elhozat-

ta a követ saját költségén,
illetve egy másik helyi vállalkozó megrendelte a darut, ami le is tudta szedni
a követ a szállító járműről
és elhelyezte azt a beton talapzaton, szintén saját költségén. A Hivatal dolgozói
ezután ismét gereblyét, lapátot fogtak és több m3 földet elegyengettek pénteken
délután, hogy szombatra
rend legyen. Volt, aki virágot vásárolt saját költségén
az emlékmű elé, és azt oda el is ültette.
Az Önkormányzat a szombati megemlékezéshez biztosította az ásványvizet, a
pogácsát és a hangosítást is.
2015. június 6-án, szombaton 13.00 órakor kezdődött
a megemlékezés. Lovasok,
fogatok érkeztek, a Tápió
Vidéki Trianoni Lovas Emléktúra résztvevői, akik
megtisztelték Tápiószőlőst
jelenlétükkel. A megemlékezést Bartha Barna vezette
.A fellépők színvonalas da-

lokkal, versekkel, zenés produkciókkal
emlékeztek a 95 évvel ezelőtt történt traumára. Bartha Barna elmondta, hogy az
emlékmű még nagyon kezdetleges , a hatalmas kőtömb több, mint 5 tonna, kerül
még mellé egy kettős kereszt és egy turulmadár a kőtömb tetejére. A márványtábla
is a későbbiekben kerül majd rögzítésre.
A megemlékezés részeként megkoszorúzták az emlékművet. Bízunk abban, hogy
2016-ban már a teljesen kész emlékmű
előtt emlékezhetünk meg Trianonról.
Önkormányzatunk továbbra is nyitott a
jó kezdeményezések támogatására politikai semlegességét megtartva.

Játszótér épül összefogással
Tápiószőlős életében egy újabb nagy összefogásból játszótér épül. A Szülői Munkaközösség
kezdeményezésére Önkormányzatunk úgy döntött, hogy játszóteret épít a faluban a gyerekek régi álmának megvalósulása érdekében. Az SZMK
1.000.000 Ft-ot gyűjtött össze erre a célra. AZ
Önkormányzat partner volt ebben a kezdeményezésben is, úgy gondoltuk, hogy anyagilag és munkával is támogatjuk a kezdeményezést. Áprilisban
társadalmi munkát hirdettünk az alapok lerakásához. 40 szülő, nagyszülő és segítő szorgoskodott,
hogy mihamarabb lehessen a játékokat hozatni.
Majd a kerítés is szép lassan elkészült, vizet vezettünk, padokat helyeztünk ki, terepet rendeztünk.
Hátra van még a kuka kihelyezése, a virágosítás
és a kandeláberek kihelyezése. A TÜV engedély
még várat magára egy kicsit, de bízunk abban,
hogy mire az újságot olvassák az is megérkezik,
és hamarosan átadhatjuk a kicsiknek a játszóteret,
hogy boldogan használhassák azt.
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Köszönet a védőnőknek

A Magyar Örökség Díjas Magyar Védőnői Szolgálat megalapításának 100.
évfordulója alkalmából, a magyar védőnők napjának tiszteletére védőnőinket
köszöntöttük. A mi két védőnénink nagyon sokat tett a településen megszületendő és megszületett csecsemőkért, a
kismamákért, óvodásokért, iskolásokért,
hiszen Gyenge Gyuláné Esztike néni
1958-tól 1990-ig, 32 éven át számtalan
esetben látta el tanácsokkal a kismamákat, segítette az újszülöttek gondozását,
fejlődését. Köszönjük Neki a több évtize-

den át tartó lelkes szolgálatát. Őt követte
1992-től napjainkig már 23 éve Dr. Szoboszlayné Vrabecz Ildikó, aki szívvel-lélekkel igazi segítőként vesz részt a
várandós kismamák, majd a családok
életében. Szolgálat az Ő munkájuk, mivel a kisbabák és kismamák bármilyen
problémájával napszaktól és dátumtól
függetlenül készségesen segíti az aggódó anyukákat, ellátja jó tanácsokkal és
megnyugtatja őket bármikor. Köszönjük
a munkájukat, kívánunk Nekik jó egészséget, hosszú boldog életet!

Kmegy Dániel Fair Play díjas

A 2013-as évben a válogatott versenyző, Molnár József magyar bajnoki döntőn birkózott Kmegy Dániellel, a Vasas-Ceglédi VSE versenyzőjével. A versenyző a mérkőzés hajrájában
megsérült, de Kmegy Dániel nagyszerű erényeket csillogtatva
nem élt vissza a lehetőséggel, amely révén a hőn áhított bajnoki
címet megszerezhette volna, hanem ellenfele segítségére sietett.
A sportban mindenki győzni szeretne, de nagyon fontos, hogy
tisztességes küzdelemben történjen mindez. Az igazán jellemes
versenyzők képesek arra, hogy akkor, abban a pillanatban, a
másodperc tört része alatt, „ösztönösen” a versenytárs segítségére siessenek. Úgy gondoljuk, hogy Kmegy Dániel ezzel a cselekedetével méltó a díjra, melyre birkózót eddig nem jelöltek.
(Jelölve Lőrinczy László, az Abonyi Birkózó Club elnöke által.)
Alkalomhoz illő elegáns környezetben, a budai Hilton Szállóban adták át 2014. májusában a 2013. évi cselekedetek alapján megítélt Fair Play-díjakat. A MOB dr. Kamuti Jenő által
vezetett Fair Play Bizottsága öt kategóriában írta ki a pályázatot. A gálán összesen 22 személy vagy szervezet vehetett át
trófeát, diplomát vagy levélelismerést, köztük Hosszú Katinka,
Kmegy Dániel, Kiss Péter (posztumusz).
A pályázatra olyan javaslatokat, jelöléseket vártak, amelyek
kiemelkedően sportszerű cselekedetet, a Fair Play elveit folyamatosan és példamutatóan szem előtt tartó életpályát vagy a
Fair Play értékek népszerűsítése területén mutatott kiemelkedő
tevékenységet tükröznek.
Kamuti Jenő, a Magyar és a Nemzetközi Fair Play Bizottság

elnöke beszédében emlékeztetett arra, hogy a Fair Play kifejezés egyetlen nyelvre sem fordítható le pontosan, ezért is használják mindenhol ezt a szókapcsolatot.
„A Fair Play az alapja annak, hogy ellenfeleinkre úgy tekintsünk a sportban, mintha saját magunkkal állnánk szemben” –
mondta.
GRATULÁLUNK!
Forrás: www.mob.hu
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ÉLJEN A FORINTOSÍTÁS ADTA
HITELKIVÁLTÁS LEHETŐSÉGÉVEL!
Cserélje le kedvezőtlen banki jelzáloghitelét

TAKARÉK KIVÁLTÓ HITELRE
a takarékszövetkezet segítségével

A hitel – a 2014. évi LXXVII. számú törvény alapján a forintosítást követően – a más Hitelintézetnél
fennálló jelzálogkölcsönök kiváltására használható fel.
A kölcsön lehet:
• lakáscélú,
• szabad felhasználású.

A kölcsön összege:
• minimum: 2.000.000 Ft
• maximum: 30.000.000 Ft

Kamatozás:
• Lakáscélú kiváltó hitel:
3 havi BUBOR + 2,50-3,75%
• Szabad felhasználású kiváltó hitel: 3 havi BUBOR + 3,50-4,75%

A kölcsön futamideje:
• minimum: 3 év
• maximum: 25 év
THM:4,65- 5,98%*
THM:5,71-7,05%*

Az ügyfélnek nem kell megfizetnie az alábbi induló hiteldíjakat:
• értékbecslés díját egy ingatlanra vonatkozóan,
• a tulajdoni lapok költségét egy ingatlanra vonatkozóan,
• a közjegyzői díjat 20.000 Ft összeghatárig,
• a jelzálogbejegyzés díját
• valamint a folyósítási jutalékot.
Törlesztés: A kölcsön törlesztése havi rendszerességgel, az ügyfél Hitelintézetnél vezetett fizetési számlájáról történik.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.
A szövetkezeti hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja!
A Takarék Kiváltó Hitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben,
Üzletszabályzatban, illetve Hirdetményben, amelyeket a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet fiókjaiban
és honlapján (www.nagykatatksz.hu) érhet el.
További, részletes információért forduljon a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet munkatársaihoz, mutassa meg az elszámolási tájékoztatót Takarékszövetkezetünk bármelyik fiókjában ügyintézőinknek, akik segítségére lesznek:
• a törlesztő részletek összehasonlításában;
• az igénylés elindításában.

ÖNNEK MEGÉRNÉ KIVÁLTANI? NÉZZEN BE HOZZÁNK!
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet 3. sz. Tápiószőlős fiókja
Cím: 2769 Tápiószőlős, Árpád út 2.
Tel.: 06-53-385-022
* Kamatfelár-változatási mutató: H1F, amelyről bővebb információ található az MNB weboldalán: http://www.mnb.hu/Root/MNB/fairbank/kamatfelar-valtoztatasi-mutato/forinthitel. Referenciakamat: 3 havi BUBOR (jelenleg 1,99%). A THM értékek az aktuális feltételek , illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével, 5 M forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan kerültek meghatározásra , a feltételek változása esetén a
THM mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A THM értékek a 2015. március 27-én hatályos BUBOR alapján kerültek meghatározásra.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK:

Név
Áprilisban nincs.
Május:
Kormos Marcell
Hugyi Zétény
Andrus Gréta
Júniusban: Lakatos Norbert József

Születés dátuma
2015.05.24.
2015.05.16.
2015.05.07.
2015.06.08.

Gratulálunk, jó egészséget kívánunk!

ELHUNYTAK:

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik
szeretett feleségem, édesanyánk,
anyósom, nagymamánk,
dédnagymama,

Balog Józsefné

Alföldi Ferenc (1940-2015)
Rózsa Áronné (Berényi Eszter 1946-2015)
Glázer Adorjánné (Balaton Julianna 1929-2015)
Csizmár János (1981-2015)
Szabó József Lipót (1941-2015)
Brindzik Józsefné (Papp Mária 1943-2015)
Balog Józsefné (Gál Mária 1935-2015)
Balogh Jánosné (Klement Ilona 1918-2015)

(Gál Mária)

temetésén részt vettek, mély
gyászunkban osztoztak, sírjára
a kegyelt virágait elhozták.
Gyászoló család

Nyugodjanak békében!
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni Terék Róbert KMB-s rendőrünknek és a Polgárőröknek, hogy a Pándi
úton olyan sokat jelen vannak. Mióta ezt tapasztaljuk sokkal kevesebb nyugtalanságra okot adó dolog történik. Éjjel-nappal sokszor elmennek előttünk, így nyugodtan alhatunk, mert tudjuk, hogy vigyáznak ránk. Jó egészséget
kívánunk és sikeres további munkát!
Pándi út lakói

TANKÓ-WALTER ÉS TÁRSA KEGYELETI KFT.

 Teljes körű temetkezési szolgáltatás 
Helyi képviselőnk:

KÉZÉRNÉ BORSIK ERIKA - 06-20/973-37-89
2769 Tápiószőlős, Kossuth L. u. 54.
ÜGYELET ÉJJEL-NAPPAL


További elérhetőség:

Gömöri Júlia – 06-20/394-26-01
Központi iroda: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30-32.
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
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