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Polgármesteri beszámoló
Szeretettel köszöntöm Olvasóinkat! Az idei év utolsó Tá-

piószőlősi Híradóját tartják a kezükben. Eltelt egy év, jön 
ismét a karácsony, szilveszter és kezdődik egy új év, új ki-
hívásokkal, új reményekkel, új ígéretekkel, új feladatokkal. 
De előbb nézzünk vissza egy kicsit, mi is történt ebben az 
évben. A fóliás paprika termesztést nagy sikerrel folytattuk. 
Folytattuk a meglévő területek rendbe tételét, újabb terüle-
teket vásároltunk. A sertéstelepen új ólat, színt, és műhelyt 
építünk, illetve építettünk. Bevezettük az ivóvizet a telepre, 
utat építettünk a bejárattól. Befejezés előtt áll a körbekerí-
tés, kapukat kapott a telep. Az új szín és terménytárolóban 
állnak gépeink és az első aratás utáni termény már a táro-
lóban van. A sertésállomány folyamatosan pótlódik, folya-
matosan megy a vágás és értékesítés. 2017 márciusáig 400 
db-bal nő az állomány száma. Mint már írtuk, megszülettek 
a telep első kismalacai, levágtuk a telep első 300 kg-os hízó-
ját. A konyha folyamatosan el van látva friss, jó minőségű 
sertéshússal, tojással. A konyhánál a megnyert hűtőtároló 
építése megkezdődött, még az idén be is fejeződik. Kifestet-
tük a konyhai ebédlőt, kis értékű berendezések kerültek be-
szerzésre, illetve cserére, folyamatban van a pályázatunk. A 
Kormány jóvoltából a közmunkaprogramokkal folyamato-
san tudtunk foglalkoztatni közel 70 főt, ami szintén jelentős 
bevétel a településnek, még az alacsony bérek ellenére is. Az 

év folyamán voltak ki és belépő emberek a különböző prog-
ramokban, de vannak, akik már huzamosabb ideje nálunk 
dolgoznak. Összességében sokan találtak munkát maguk-
nak a versenyszférában. Sok hátrányos helyzetű embernek 
tudunk ezzel segíteni, akiknek nincs lehetőségük a verseny-
szférában elhelyezkedni. 

A START munkaprogram kapcsán az idei évben látoga-
tást tett a fóliánál és a sertéstelepen a Szerb Szociális Minisz-
térium és a Szerb Nagykövet. Földterületeink megművelés 
alatt vannak, több területen már kikelt az őszi vetés, a szán-
tás zöme is bejeződött. Befejezés előtt áll a két buszmegálló 
a Pándi és Bata út sarkán, az útőr program keretében után-
futós kerékpárt vásároltunk a dolgozóknak. Folyamatosan 
próbáljuk rendben és tisztán tartani közterületeinket, de 
sajnos településünkön is megtalálható a „zsákos kihelyezés” 
(szemét illegális lerakása tiltott területen), annak ellenére, 
hogy szelektív sziget működik településünkön. Elkezdtük az 
Iskola úton az Önkormányzati lakások felújítását, hőszige-
telését, befejezéshez közeledik a Védőnői Szolgálat új helyé-
nek a kialakítása, mellette kerül kialakításra az új fogorvosi 
rendelő, sajnálatos módon a Fogorvos Úr egészségi állapo-
tának romlása miatt. A fogorvosi ellátás jelenleg Tápiósze-
le város fogorvosi rendelőjében történik a saját fogorvosi 
rendelőnk kialakításáig. A Könyvtárban nyílászáró csere 
történt, új polcok kerültek beszerzésre, illetve új padozatot 
alakítottunk ki. Új függönyök, valamint sötétítők kerülnek 
még beszerzésre. Az Idősek Otthonában kialakításra kerül 
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az emeleten több helyiség az előírásoknak megfelelően. Az 
Otthonban is történt részbeni ágy és bútorcsere. Sajnos itt 
a fűtésrendszer a későbbiekben teljes felújításra szorul. A 
Polgármesteri Hivatalban a számítógépek cseréje történik, 
az ASP pályázaton nyert pénzből új nagyteljesítményű má-
sológép és laptop-ok kerülnek beszerzésre, valamint okmá-
nyazonosító berendezést kap minden munkaasztal. A Hiva-
tal dolgozói folyamatosan járnak a képzésekre a januári ASP 
átállás miatt. 

A sportnál is hatalmas változások következtek be az idei 
évben. Műfüves pálya került kialakításra, megvalósult a 
nagypálya öntözőrendszerének kialakítása, lelátó lett kiala-
kítva, ki lettek javítva a tönkrement szociális helyiségekben 
és öltözőkben a sérült elemek. A vendég és hazai kispadok 
elkészültek, tovább bővült a büfé padokkal, asztalokkal. 
Kivetítő került felszerelésre. A konditerem is nagy kihasz-
náltságnak örvend, melynek eszközei is tovább bővültek. 
Nem akarok nagyon előre menni, de hamarosan kezdjük az 
új Sportcsarnok építését. Büszkén mondhatjuk el, hogy fel-
nőtt csapatunk őszi bajnok lett, ifi csapatunk pedig második 
helyen fejezte be az őszi idényt. Önkormányzatunk – mint 
Kormányunk is – nagy hangsúlyt fektet a fiatalok sportolási 
lehetőségének a biztosítására. 

Rendezvényeink rendre, rendben lezajlottak. A Majális, 
a Tápiómenti Nyugdíjas Találkozó, Augusztus 20-a, Tánc-
találkozó, a XX. Lovasnap, Falunap, Fénygyújtás stb. A Fa-
lunapon a körzeti megbízottnak, illetve a Ceglédi Rendőr-
kapitányságnak Dacia Duster gépjárművet ajándékoztunk 
vállalkozóinkkal összefogva, a közbiztonság javítása céljá-
ból. Új traktor, egy 130LE MTZ került beszerzésre a földjeik 
megművelésének, valamint az utak karbantartásának jobb 
hatékonysága miatt. Decemberben nagyon zsúfolt a rendez-
vénynaptár, szinte naponta történik valami. Ebben az évben 

december 9-én volt a Közmeghallgatás, december 17-én lesz 
a Községi karácsonyi ünnepség, majd a katolikus templom-
ban december 18-án a Ceglédi Fúvósok ismét koncertet ad-
nak. A csatornázás májusban kezdődik jelen állás szerint, 
aláírtuk az új konzorciumi együttműködési megállapodást. 
Folyamatban vannak még pályázataink, bízunk benne, hogy 
eredményesek lesznek. Útjaink karbantartása folyamatosan 
zajlik, gréder vásárlása folyamatban van. 

Az idei évben is megjelent a Tápiószőlősi Kalendárium 
mely bemutatásra került a Faluházban. A bemutatót ebben 
az évben is nagy érdeklődés kísérte. Utánnyomásra került a 
1994-95 évi Kalendárium, valamint a Szőlősi Krónika. Ezen 
kiadványok megvásárolhatók a Polgármesteri Hivatalban, 
illetve Kézérné Borsik Erika boltjában. Folyamatosan, ígé-
retünkhöz híven kéthavonta megjelentetjük a Tápiószőlősi 
Híradót. Működik a polgárőrség, működik a mezőőrség. Az 
idei évben testvértelepülésünkön Búzásbesenyőn jártunk, 
2017-ben az erdélyiek jönnek hozzánk látogatóba. Mindnyá-
jan jól éreztük magunkat a látogatás során, a szívélyes fo-
gadtatás, vendéglátás alatt. 2017 legnagyobb kihívása a csa-
tornázás lesz, mely valószínűleg sok pro és kontra véleményt 
fog szülni, de nem maradhatunk le Európától, ma egy mo-
dern településnek szennyvíztisztítással rendelkeznie kell. 

Az Iskolánál és Óvodánál is folyamatban vannak munká-
latok: tetőjavítás, illetve csere, burkolattal való ellátás, mely-
nek a Református Egyház a fő költségviselője. Amint látják, 
nagyon sok dolog történt, illetve történik településünkön, de 
nagyon sok feladat áll még előttünk. Minden kedves olvasó-
nak, lakosnak áldott, békés karácsonyt, erőben, sikerekben 
gazdag boldog új évet kívánok. 

dr. Szoboszlay Árpád 
polgármester  

ESEMÉNYÖSSZEFOGLALÓ
A Képviselő-testület munkaterv szerinti 2016. novem-

ber 9-én megtartott nyilvános ülésén elfogadásra került 
a Központi Konyha élelmezésvezetőjének beszámolója, 
majd a 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv. A bel-
ső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozóan az elmúlt 
évekhez hasonlóan a Ceglédi Közös Önkormányzati Hi-
vatallal kötünk megállapodást.

Következő napirendi pontként a helyi adók (magánsze-
mélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó) mértéké-
nek felülvizsgálata következett, a Képviselő-testület dön-
tésének értelmében a helyi adók mértékében 2017. évre 
vonatkozóan változás nem lesz.

Megállapította a Testület a karácsonyi fények ünnepé-
lyes bekapcsolásának rendezvényére fordítható pénzügyi 
keretet, valamint a 65 év feletti lakosok karácsonyi aján-
dékozásának keretösszegét.

Következő napirendi pontban a Képviselő-testület el-
fogadta 2017. évi munkatervét az alábbiak szerint:

Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
168/2016. (XI.09.) sz. önk. határozata

Tápiószőlős Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 2017. évi munkatervét  

az alábbiak szerint fogadja el:
Január 11. 17.00 óra
– Aktuális ügyek megtárgyalása.
Február 15. 17.00 óra
– 2017. évi rendezvénynaptár elfogadása;
– 2016. évre vonatkozó előirányzat-módosítások elfoga-

dása.
Március 08. 17.00 óra
– Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadá-

sa.
Április 12. 17.00 óra
– Május 1-jei ünnepség megbeszélése;
– Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi be-

számolójának elfogadása;
– 2017. évi közbeszerzési terv jóváhagyása;
– Önkormányzati rendelet alkotása a 2017. évi igazgatási 

szünet elrendeléséről.
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Május 10. 17.00 óra
– 2016. évi közbiztonsági beszámoló elfogadása;
– Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának elfogadása,
– Átfogó értékelés az önkormányzat 2016. évi gyermekjó-

léti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Június 14. 17.00 óra
– Aktuális ügyek megtárgyalása.
Augusztus 09. 17.00 óra
– A Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és 

Óvoda Igazgatójának beszámolója;
– Aktuális rendezvények megbeszélése.
Szeptember 13. 17.00 óra
– Az Idősek Gondozási Központja intézményvezetőjének 

beszámolója;
– A 2017. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló 

tájékoztatás;
– Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-

zati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához;
– Falunappal kapcsolatos megbeszélés.
Október 11. 17.00 óra
– Aktuális ügyek megtárgyalása.
November 15. 17.00 óra
– Beszámoló a Központi Konyha működéséről;
– 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása,
– Helyi adók mértékének felülvizsgálata,
– Karácsonyi fények ünnepélyes bekapcsolása és egyéb 

aktuális rendezvények megbeszélése;
– A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása.
December 08.  17.00 óra Közmeghallgatás

Határidő: folyamatos
Felelős: a polgármester és a jegyző

Ezt követően a Képviselő-testület módosította a hiva-
tali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül tör-
ténő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az 
azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2011. (V.11.) 
önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint.

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kí-
vül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól 

és az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 
10/2011. (V.11.) önkormányzati rendelet  

módosításáról

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében biztosított 
jogalkotói jogkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szó-
ló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alap-
ján a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn 
kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályai-
ról és az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2011. 
(V.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
A Rendelet 2. §-a az alábbi 3. ponttal egészül ki:

2. § E rendelet alkalmazásában:
3. Anyakönyvi esemény: Házasságkötés, házassági fo-

gadalom megerősítése, névadó.

2. §
A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

3. § (1) Hivatali helyiségen kívüli és/vagy hivatali mun-
kaidőn kívüli anyakönyvi eseményt munkaszüneti 
napok kivételével az alábbiak szerint lehet lebonyo-
lítani:
a) pénteken 14.00 óra és 21.00 óra között 
b) szombaton 9.00 óra és 21.00 óra között.

(2) Az (1) bekezdésben jelölt időpontokon az anyakönyvi 
esemény kezdő időpontja értendő.

3. §
A rendelet 6. § (1) és (2) bekezdésének a helyébe az 

alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekért 

eseményenként bruttó 6.000.- Ft  szolgáltatási díjat kell 
fizetni, mely tartalmazza a tárgyi (terembérleti díj, ze-
neszolgáltatás, esküvői emléklap) és személyi feltételek 
(anyakönyvvezető és kisegítő személyzet) biztosítását.

(2) A hivatali helyiségen kívüli (külső helyszínen törté-
nő) anyakönyvi eseményekért magánháznál 18.00 
óráig tartandó eseménynél bruttó 16.000.- Ft, 18.00 
órát követően tartandó eseménynél bruttó 20.000.- Ft, 
rendezvényházban 18.00 óráig tartandó esemény-
nél bruttó 40.000.- Ft, 18.00 órát követően tartandó 
eseménynél bruttó 50.000.- Ft   szolgáltatási díjat kell 
fizetni, mely tartalmazza a személyi feltételek (anya-
könyvvezető) biztosítását.”

4. §
A rendelet 6. § (4) és (5) bekezdésének a helyébe az 

alábbi rendelkezések lépnek:
(4) Az anyakönyvvezetőt hivatali munkaidőn kívül 18.00 

óráig tartandó anyakönyvi eseményben történő közre-
működéséért bruttó 16.000.- Ft, 18.00 órát követően 
tartandó anyakönyvi eseményben történő közreműkö-
déséért bruttó 23.000.- Ft összegű díjazás illeti meg, 
mind a hivatali helyiségben, mind a külső helyszínen 
történő esemény esetén. 

(5) Amennyiben az anyakönyvvezető külső helyszínen 
hivatali munkaidőben közreműködik anyakönyvi ese-
ménynél, bruttó 10.000.- Ft díjazás illeti meg. 

5. §
Ezen rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, ren-

delkezéseit az e napot követően tartandó anyakönyvi ese-
ményeknél kell alkalmazni.

Támogatta a Képviselő-testület a Laurus Alapfokú Művé-
szeti Iskola kérelmét, az Önkormányzat tulajdonában lévő 
Faluház nagytermét a 2015/2016. tanévben ingyenesen a ké-
relmező intézmény rendelkezésére bocsátja, amennyiben a 
gyermekek táncoktatását térítésmentesen biztosítják.

Döntés született a fogászati alapellátás biztosítására, 
átmenetileg Tápiószele fogorvosi körzetében, a DentoGál 
Kft. látja el Tápiószőlős lakosságát.

Elfogadta a Képviselő-testület a Tápió Nyomda Kft. 
árajánlatát a 2017. évi Tápiószőlősi Kalendárium nyom-
dai munkálataira, az 1994. évi és 1995. évi Tápiószőlősi 
Kalendáriumok, valamint Gál Ferenc és Fekete László 
által készített Falukrónika „utánnyomására” vonatkozó-
an. A kiadványok bruttó 1.000.- Ft-os egységáron lesznek 
majd megvásárolhatók.
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Döntött még a Testület informatikai eszközök meg-
vásárlásáról a ceglédi Firstep Kft. árajánlata alapján, eb-
rendésszel történő szerződéskötéssel kapcsolatban pedig 
meghatalmazásra került a polgármester úr.

2016. november 22-én rendkívüli ülés keretében ke-
rült elfogadásra a szociális célú tűzifatámogatásról szóló 
alábbi önkormányzati rendelet.

Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2016. (XI.23.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet
A támogatásra vonatkozó általános szabályok

1. A rendelet célja, hatálya
1. § (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására be-
nyújtott pályázat alapján a központi költségvetés 
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészí-
tő támogatást biztosított Tápiószőlős Község Önkor-
mányzata számára.

(2) E rendelet célja, hogy Tápiószőlős településen élők 
részére támogatást nyújtson szociális rászorultsá-
ga alapján, tekintettel a belügyminiszteri pályázati 
felhívásban foglaltakra meghatározza a természet-
ben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tűzifajuttatás 
ellátási forma jogosultsági feltételeit és az igénylés, 
odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Tápiószőlős község köz-
igazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lak-
címmel rendelkező állampolgárokra.

2. A támogatás feltételei
2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő termé-

szetbeni támogatást, háztartásonként legfeljebb 5 
m3 tűzifát biztosít - a rendelkezésre álló famennyiség 
erejéig - annak a személynek, aki
a) Aktív korúak ellátásában (rendszeres szociális se-

gélyben vagy foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tásban), vagy

b) Időskorúak járadékában, vagy
c) - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénz-

beli formában történő nyújtására – települési tá-
mogatásban – különösen a lakhatáshoz kapcso-
lódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos 
támogatásban – részesül, vagy

d) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt személyek a támogatás 
biztosításánál előnyt élveznek. Az (1) bekezdésben 
foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem téríten-
dő természetbeni támogatást, tűzifát biztosíthat azon 
tápiószőlősi személy számára, aki
a) Családjában igazolható mozgáskorlátozott él,
b) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogo-

sult, vagy

c) Közgyógyellátásra jogosult, vagy
d) Családjában az egy főre jutó jövedelem nem ha-

ladja meg a 80.000.- Ft-ot, vagy
e) Ápolási díjra jogosult, vagy
f) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas (100.000.- Ft-

ot meg nem haladó jövedelem esetén).
(3) Amennyiben a kérelmező munkanélküli, csak abban 

az esetben részesülhet tűzifa támogatásban, ha iga-
zolja, hogy regisztrált munkanélküli.

(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra 
csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 
lakásban élő személyek és a háztartások számától. 
Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, 
az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében 
történik.

3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – 
függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesü-
lésétől – az a személy, család
a) Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 

2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.
b) Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával 

egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben élet-

vitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.
3. A támogatás igénylésének menete
4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e ren-

delet 1. számú melléklete szerinti kérelemre indul.
(2) A kérelmeket 2017. január 31. napjáig a Polgármeste-

ri Hivatal Igazgatási Csoportjánál lehet benyújtani
(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe 

tartozik.
(4) A döntést követő 8 munkanapon belül a polgármes-

ter gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.
(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mel-

lékletét képező átvételi elismervény aláírásával iga-
zolja.

(6) Szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatás 
nem kérhető.

5. § A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat 
számára megállapított kiegészítő támogatás, vala-
mint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A 
forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket 
– függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatáro-
zott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban megha-
tározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

II. Záró rendelkezések
6. § Ezen rendelet 2016. december 01. napján lép hatály-

ba, és 2017. május 31. napján hatályát veszti.

Zárt ülés keretében elbírálásra kerültek a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2017. évi fordulójára érkezett pályázatok.

Tizenegy fő „A” típusú pályázó, jelenleg is felsőokta-
tási tanulmányokat folytató hallgatót támogat a Testület 
10 hónapig, havi 5.000.- forint összegű ösztöndíj-hozzá-
járulással.

(Az ülésekről készült jegyzőkönyveket, illetve az egyes 
önkormányzati rendeleteket a www.tapioszolos.hu honla-
pon vagy a Községi Könyvtárban olvashatják el.)

Tóthné Szombati Erika jegyző
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FOGÁSZATI ALAPELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a teljes körű 

fogászati alapellátás 2016. december 1-től Tápiószele 2. 
számú fogorvosi körzetében történik.

A fogorvosi rendelő címe: 2766 Tápiószele, Jókai u. 1.
A kezelésekhez előjegyzés szükséges, időpontot a be-

tegek a 06-70/259-3060 telefonszámon kérhetnek.
Rendelési idő:

Hétfő: 13.30 – 19.30
Kedd: 7.00 – 13.00
Szerda: 7.00 – 13.00
Csütörtök: 13.30 – 19.30
Péntek: 13.30 – 19.30

Ellátást nyújtja: Dr. Zakariás Endre

Az akut betegeket az 1. számú praxisban is fogadják, 
rendelési idő az alábbi:

Hétfő: 7.00 – 13.00
Kedd: 13.30 – 19.30
Szerda: 13.30 – 19.30
Csütörtök: 7.00 – 13.00
Péntek: 7.00 – 13.00

Ellátást nyújtja: Dr. Daubner Roland Róbert
Tápiószőlős Község Önkormányzata

TISZTELT LAKOSSÁG!
TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATÁT A MINISZTERELNÖKSÉG  
2016. NOVEMBER 23-ÁN TÁMOGATÁSRA ÉRDEMESNEK ÍTÉLTE.

A projekt címe:  
TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00576

A megítélt támogatás összege: 7 000 000 Ft, vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási intenzitás: 100%

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017.12.31.

A projekt bemutatása:
Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete értelmében 
Tápiószőlős 2017 január 1-jétől köteles csatlakozni az ASP rendszerhez.
Az ASP (Application Service Provider) szolgáltatás lényege, hogy a csatlakozó fél nem magát a számítógépes 
programot vásárolja meg, telepíti fel a gépére és kezdi el annak használatát, hanem egy távoli szolgáltató központtól 
szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat.
A projekt keretében az ASP rendszer alábbi szakrendszereihez kell csatlakoznia az Önkormányzatnak: iratkezelő 
rendszer, az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást, gazdálkodási 
rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer, 
hagyatéki leltár rendszer.
A projekt keretében lehetőségünk van hardver eszközök (8 db munkaállomás szoftverekkel együtt, szünetmentes 
tápegységek, multifunkciós nyomtatók, laptopok, E-SZIG olvasó készülékek) beszerzésére. A projekt részeként 
szükséges még különböző helyi szabályzatok felülvizsgálata, módosítása is. Külön forrást biztosít a pályázat a 
jelenleg használt rendszerekből történő adatok kinyerésére, tisztítására és migrálására az új szakrendszerekbe, 
mely munkálatok már folyamatban vannak.
A szakrendszereket használó dolgozóknak folyamatos képzésen kell részt venniük, annak érdekében, hogy az 
átállás zökkenőmentes legyen. A képzésekre a Magyar Államkincstár osztja be a dolgozókat és személyesen 
kell részt venni minden alkalmon, melyekre Budapesten kerül sor. A gazdálkodási és adó szakrendszert használó 
munkatársak oktatása október óta zajlik, és folytatódik a jövő évben is, a többi szakrendszerrel együtt.
Az önkormányzati ASP központhoz való csatlakozás előnyei: a szakrendszerek folyamatos, központilag biztosított 
joghatályos állapota javítja az önkormányzati jogalkalmazás minőségét, az önkormányzati informatikai üzemeltetés 
költségei csökkennek, valamint lehetővé teszi az önkormányzat számára, hogy egy, a legtöbb önkormányzat 
számára korszerű informatikai rendszert alkalmazzon, amely elősegíti a belső működést, a kötelező feladatok 
megoldását és az egyes e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását.
Mindezen fejlesztések közvetetten az ügyfelek érdekeit szolgálják, hiszen a mindennapi ügyintézést teszik 
könnyebbé, gyorsabbá, valamint számos területen lesz lehetőségük elektronikus ügyintézésre is.
Az átállás ideje alatt ezért kérjük szíves türelmüket és megértésüket!

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA
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IGAZGATÁSI SZÜNET A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
Tájékoztatjuk a Tisztelt ügyfeleket, hogy Tápiósző-
lős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3/2016. (IV.14.) önkormányzati rendeletével
2016.december 22. (csütörtök) napjától 

2016. december 30. (péntek) napjáig

IGAZGATÁSI SZÜNETET RENDELT EL.

Az igazgatási szünet alatt ÜGYFÉLFOGADÁS NEM 
LESZ, a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Az új év első ügyfélfogadási napja:  
2017. január 02. (hétfő). Megértésüket köszönjük.

Dr. Szoboszlay Árpád s.k.
polgármester

Tóthné Szombati Erika s.k.
jegyző

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről
Ki sepri a kéményt?

A lakossági kéményseprést több megyében átvette a ka-
tasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók elle-
nőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kémény-
seprő szakemberek végzik. Az újdonság csak az, hogy 
ahol a megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a 
katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a kémény-
seprés. A kéményseprőipari (katasztrófavédelmi) szerv a 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazda-
sági Ellátó Központ (BM OKF GEK), amely tevékenységét 
Megyei Kéményseprőipari Ellátási Csoportok révén végzi.

Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési idő-

szakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes 
települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és 
fűtőeszközök esetén kétévente, minden egyéb fűtőberen-
dezés esetében évente történik meg.

Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a 

katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A kémény-
seprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy 
értesítőt. Ha a megadott időpontban nem találja otthon a 
kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha 
a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem 
tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon 
belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor el-
végezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett 
időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a ki-
szállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, 
hanem csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt 
a katasztrófavédelem kéményseprőinek!

Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő 

elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőr-
zését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta 
hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paraméterei-
nek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szén-mo-
noxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A 
sormunkába nem tartozó munkákért, valamint a két sor-
munka között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni 
kell.

Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést ren-

deljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügy-
félszolgálat elérhető a 1818-as telefonszámon, azon 
belül a 9-es, majd az 1-es menüpontot kell választani. 
Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon pedig 
8.00-14.00-óráig érhető el. További információkat talál a 
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon.

Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt 
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisz-

títást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a kémény-
seprő semmilyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése 
során. Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügy-
félszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő 
készpénzt fogad el.

Ki végzi a sormunkán felüli, kémény használatbavételével, 
műszaki felülvizsgálatával kapcsolatos tevékenységet?

Amennyiben az épület a kéményseprőipari (kataszt-
rófavédelmi) szerv által ellátott település területén van, 
természetes személy, vagy társasház, lakószövetkezet ese-
tén a BM OKF GEK, ezen kívüli ingatlanok esetén olyan 
kéményseprőipari szolgáltató, aki a katasztrófavédelem 
nyilvántartásában szerepel. A kéményseprőipari szolgálta-
tók országosan összesített listája megtalálható a BM OKF 
honlapján. A gazdálkodó szervezeteknél (természetes sze-
mély, társasház, vagy lakószövetkezet ingatlanán felül) a 
sormunkát is a kéményseprőipari szolgáltató – vagyis nem 
a kéményseprőipari (katasztrófavédelmi) szerv) – végzi.
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Lezárult az őszi szezon a Tápiószőlősi Községi Sportegyesületnél
Eredményes szezont tudhat maga mögött az Egyesület. 

Minden korosztálynak heti két alkalommal volt edzése, 
és részt vettünk a megmérettetéseken is.

A legkisebbek 4 Bozsik- Fesztiválon szerepeltek Mózes 
Pál irányításával.

Az U-11-es és U-13-as korosztály 5 Bozsik-Tornán sze-
repelt kiválóan Szabó György irányításával.

Az U-14-es bajnokságba első alkalommal neveztünk 
csapatot. Az őszi szezon a tapasztalatszerzés időszaka 
volt, tavasszal reméljük több siker fog születni. Dicséren-
dő a csapat kitartása.

Az U-16-os csapatunk kiválóan szerepelt az őszi baj-
nokságban. A második helyen várják a tavaszi folytatást.

Felnőtt csapatunk az őszi szezont veretlenül, a tabel-
la élén zárta. Bízunk a tavaszi hasonlóan jó szereplésben. 
Köszönjük a szurkolók lelkes támogatását.

Az ősz egyik kiemelkedő eseménye volt az új műfüves 
pálya átadása alkalmából rendezett Pest megyei labdarú-
gó Ground Show. 150 gyermek töltött el tartalmasan egy 
délutánt Tápiószőlősön.

  Az ősz további eseményei közé tartozik, hogy Fejér 
Kornélia lemondott az elnöki tisztségéről. A tagság köz-
gyűlése 2016.10. 29-én Nyíri Mihályt választotta meg el-
nöknek. A számvizsgáló bizottságba Göbel Andrea lett 
megválasztva. A közgyűlés döntött arról, hogy kérvénye-
zi a bíróságtól a közhasznúvá történő minősítést. 

  2016.11. 16-án az MLSZ elfogadta a 2016-2017-es évre 
vonatkozó Sportfejlesztési Programunkat. Az elkövetke-
ző három évben egy sportcsarnok kivitelezését valósít-
hatjuk meg. Egyesületünk nagy feladata lesz a vállalkozá-
sok TAO-ból történő támogatásának elnyerése. 

U-9

U-11

U-13

A csapat és a szurkolók
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Köszönet!
Az idei évben is sok rendezvény volt Tápiószőlősön, 

melyet az Önkormányzat megbízásából a Kulturális bi-
zottság szervezett, vagy besegített a civilszervezeteknek a 
rendezvényeik lebonyolításában.

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 
lehetővé tették, hogy minden rendezvényünk a lehető leg-
jobban sikerüljön, és idejüket, energiájukat nem sajnálva 
azon munkálkodtak, hogy a kilátogatók jól érezzék ma-
gukat Tápiószőlősön.

Így: a Központi konyha valamennyi dolgozójának, akik 
finom pogácsájukkal egész évben kényeztettek bennün-
ket, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal dolgo-
zóinak, a közfoglalkoztatott dolgozóknak, és falugondno-
kunknak, Gál Viktornak, aki mindenben segítségünkre 
volt. A Barátság Nyugdíjas Klubnak, a HALESZ Tánc 
Egyesületnek, a Ritmus Dance tánccsoportnak, az isko-
lát és óvodát képviselő gyerekeknek és pedagógusaiknak, 
Gál Vandának, Kozma Györgynek, Attila atyának, hogy 
műsoraikkal, fellépéseikkel színesítették rendezvényein-
ket.  Nemes Sándornak, hogy XX. alkalommal is megren-
dezte a Tápiószőlősi Amatőr fogathajtó versenyt, Balogné 
Oláh Johannának és családjának, Straubinger  Ferencnek, 

Szűcs Józsefnek és a FERZOL Kft-nek, hogy az általuk 
támogatott fellépőkkel hozzájárultak a rendezvényeink 
sikeréhez.  A polgárőröknek, akik a háttérből mindig biz-
tosították a zavartalan szórakozást.  A Képviselő-testü-
let tagjainak és a bizottságok külsős tagjainak, valamint 
annak a számtalan vállalkozónak és szponzornak, akik 
hozzájárultak a VI. Falunapunk sikeréhez. Külön köszö-
net Kézérné Borsik Erikának, aki mindig gyönyörű virág-
dekorációkkal lát el bennünket, Hegedűs Sándornénak és 
családjának, akikre mindig számíthatunk, ha jelmezek és 
bábuk készítéséről van szó. Csizmadia Viktornak és Kom-
játi Ferencnek, a rendezvények hangosításáért, és minda-
zoknak a kedves lakosoknak, akik szívügyüknek érzik, 
hogy Tápiószőlősön legyenek olyan események, ahol ki-
csit összejöhetnek az emberek kikapcsolódni, beszélgetni, 
szórakozni, és ezért értékes idejükből is áldoznak. Hála 
Istennek, olyan sokan vannak, hogy még sokáig sorolhat-
nám a neveket!  Köszönöm mindenkinek, abban bízva, 
hogy a következő évben is hasonló összetartással együtt 
munkálkodunk azon, hogy legyen kulturális élet Tápió-
szőlősön.
A Kulturális Ifjúsági és Sport bizottság nevében:

Pintér János 
elnök

Végezetül szeretnénk megköszönni minden támoga-
tónknak, hogy segítette munkánkat. Köszönjük a szülők-
nek az aktív közreműködést az egyesületi életben, és nem 
utolsó sorban köszönjük a szurkolást mindenkinek.

HAJRÁ SZŐLŐS!!!
Nyíri Mihály
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KEZDJE AZ ÚJ ÉVET ÚJ MUNKAHELYEN!
Dolgozzon nálunk és csatlakozzon a FERZOL 

Lemezmegmunkáló Kft. csapatához!
•	

•	 A lakóhelyéhez közel, szabályozott, törvényes munkajogi státuszban, 
rendezett, tiszta körülmények között, korszerű gépekkel, európai színvonalú 
üzemcsarnokban dolgozhat!

•	 Munkáját elismerjük kedvező, versenyképes bérezésünkkel, bónuszokkal 
és a rendelkezésre állás díjazásával, a Cafetéria juttatásokkal és az utazás 
támogatásával!

•	 Hosszú távon, biztos munkahelyet kínálunk egy dinamikusan fejlődő vállalatnál!

Aktuális állásajánlataink:
ÉLHAJLÍTÓ

HEGESZTŐ, LEMUNKÁLÓ

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ

TARGONCAVEZETŐ 

BETANÍTOTT MUNKÁS 

(ÖSSZESZERELŐ, PÁLYAMUNKÁS, PRÉSÜZEMI OPERÁTOR)

JELENTKEZZEN! LEGYEN A MUNKATÁRSUNK!
DOLGOZZON TÁPIÓSZŐLŐSÖN A FERZOL LEMEZMEGMUNKÁLÓ KFT-NÉL!

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, és a három műszak vállalása nem probléma 
Önnek, kérjük küldje el önéletrajzát a megpályázott pozíció megjelölésével a Munkaügyi 

Osztályunkra.

További információk: www.ferzol.hu

Elérhetőségeink:  
allas@ferzol.hu, FERZOL Kft. 2769 Tápiószőlős, Ceglédi út 15,  

Telefon: 06-53/585-080 (820-as mellék)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Megváltozott munkaképességű érdeklődők jelentkezését is várjuk.
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Köszönet nyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetünket és nagyrabecsü-

lésünket kifejezni mindazoknak, akik hozzájárultak a 
2016. november 12-én megrendezett Tápiószőlős-Újszil-
vás Református Általános Iskola és Óvoda jótékonysági 
báljához.

Támogatóink:
– Bíró Zoltán és családja
– Benedek Noémi, Benedek Fotó
– Dr. Szoboszlay Árpád és családja
– Gál Borbála
– Dobos József és családja
– Gyurinkáné Bozóki Erzsébet és családja
– Kézér László és családja
– Józsa Zoltán és családja
– Keresztúri Hajnalka
– Kovács Hajnalka és családja
– Nyíri Mihály és családja
– Nemes Adrien és családja
– Pintér Gyula és családja
– Perjésiné Nagy Ildikó és családja
– Pintér János és családja
– Túróczi Hajnalka és családja
– Szűcs József és családja
– Visnyei Tiborné és családja
– Mediterrán Pékség
– Hüfner Alajos

– Lázár László Real Safety Kft
– Petró Tibor és családja
– Katona Mihály és családja

Köszönet Tápiószőlős Önkormányzatának, hogy biz-
tosította részünkre az Központi Konyha ebédlőjét, vala-
mint köszönjük a konyhai dolgozóknak a munkájukat és 
a vacsora vendégeknek a részvételüket.

Köszönet a támogatói jegyvásárlóknak és tombolajegy 
vásárlóknak, a tombolatárgyakat, süteményeket felaján-
lóknak és minden kedves szülőnek a segítséget, akik vala-
milyen formában hozzájárultak a bál sikeréhez.

Végül, de nem utolsó sorban Vajon Norbertnek a Kis 
Vukk-ért  ami az óvodás gyerekeknél

került elhelyezésre.

A bál teljes bevétele: 874.400 Ft.

Összes kiadás:           258.535 Ft.

Elszámolások utáni maradék összeg: 615.865  Ft.

Támogatói jegy különbség az iskola javára: 13.500 Ft

Bál utáni bevétele az Iskolának:  314.685 Ft.

Bál utáni bevétele az Óvodának: 301.180 Ft
Tisztelettel:  

Petróné Soltész Renáta  
és Kovács Hajnalka

Polgárőrség beszámoló
Egyesületünk a 2016-os évben is alapvető céljainak 

megfelelően látta el el kitűzött feladatait. Rendszeresen 
láttunk el éjszakai és nappali szolgálatot. Sikeres együtt-
működésünk folytatódott a körzeti megbízottunkkal, 
valamint a mezőőrséggel. Több közös szolgálatot adtunk 
velük, valamint külön járőrözéssel is segítettük egymás 
munkáját. Megállapodást kötöttünk a Sportegyesülettel 
is, így részükre is segítséget nyújtunk a helyi sportesemé-
nyek biztonságos lebonyolításában. Ezen kívül részt vett a 
Polgárőrség a helyi rendezvények biztosításában (különö-
sen kiemelve: Majális, Tánctalálkozó, Lovasnap, Falunap, 
Fénygyújtás). Ezeken, a korábban kialakított jó kapcso-
latnak köszönhetően, több környékbeli polgárőr egyesü-
let tagjai is részt vettek, segítve a mi munkánkat is. Az 
Önkormányzattal való kapcsolat is kiválóan működött az 
idei év során is. A jelentős támogatásuk nagy segítséget 
jelent az Egyesület életében. Együttműködési megálla-
podást kötöttünk a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatósággal is. Sikeresen pályázatokat nyújtottunk be 
az előbb említett szervezethez, valamint a Pest Megyei 
Polgárőrszövetséghez, az így elnyert pénzen a technikai 
eszközeinket fejlesztettük (többek között egy nagy telje-
sítményű, benzinmotoros áramfejlesztőt vásároltunk), 
valamint új ruházattal láttuk el tagjainkat. Meg kell emlí-

tenünk, hogy az idei évben is kaptunk támogatást a lakos-
ságtól, vállalkozóktól, amit nagyon szépen köszönünk.

Támogatóink:
Tápiószőlős Önkormányzata

Borsik János  vállalkozó
Kézér László vállalkozó

Pécsi Istvánné
Pintér János vállalkozó

Katonáné Kovács Ilona vállalkozó 
Továbbra is köszönünk minden jövőbeni anyagi, tár-

gyi, erkölcsi támogatást!
A következő évi célunk egy új polgárőr autó beszer-

zése, valamint tagságunk létszámának bővítése. Várunk 
minden, a lakóhelye biztonságosabbá tételéért tenni aka-
ró helyi lakost Egyesületünkbe!

Ezúton kívánunk a Település lakosságának örömökben 
gazdag Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esz-
tendőt.

A Tápiószőlősi Polgárőr Egyesület telefonszáma:  
06-30/ 621 - 3265

Számlaszáma:  

10403129-31215437-00000000



12 TÁPIÓSZŐLŐSI HÍRADÓ 2016. december

Minden Kedves Ügyfelemnek szeretettel 
kívánok  békés, boldog karácsonyi 

ünnepeket és sikerekben, örömökben 
gazdag szép  2017-es  évet!

Köszönöm a bizalmukat, mellyel az idei 
évben is megtiszteltek és biztosítással 
kapcsolatos ügyeiket velem  intézték.

 Továbbra is szeretettel  várom Önöket, 
hogy segítségemmel mindenki számára 

a legkedvezőbb biztosítási védelmet 
megtaláljuk.

 

VANKÓ ÉVA
a V&K  Független Biztosítási Alkusz munkatársa    

Telefon:

06-53-387-372,  06-30-359-5006
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Anyakönyvi hírek

• Illyés Korina, Illyés Petra 1016.10.13.
• Váróczi Árpád 2016.11.04.

Gratulálunk, jó egészséget kívánuk!

ÚJSZÜLÖTTEK

• Gyenge Gyula János (1929 – 2016)
• Hegedűs Imre Béla (1951 – 2016) 
• Matyók Lajos (1950 – 2016)
• Lázók Mihályné /Hojdák Mária/ (1952 – 2016)
• Ilyés Ferenc (1942 – 2016)
• Tóth Istvánné /Papp Mária/ (1926 – 2016) 

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

ELHUNYTAK

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik szeretett halottunk

özv. TÓTH ISTVÁNNÉ (szül.: Papp Mária)
temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak,

sírjára a megemlékezés virágait elhozták.
Gyászoló család

Köszönet nyilvánítás
Tápiószőlős Önkormányzatának, Polgármesteré-
nek és Képviselőinek köszönetet mondok a 7-es 

osztály tanulói és szülői nevében, amiért a szerbi-
ai kirándulásukat nagyvonalúan támogatja.

Lakatos Friderika

A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

Kiadja: Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Cím: 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. u. 65. • E-mail: tapioszolos.jegyzo@gmail.com

Felelős kiadó: Dr. Szoboszlay Árpád, Szerkeszti: a szerkesztőbizottság.  
VTSZ: 4902 • Készült: 1100 példányban.  

Nyomda munkák: Tápió Nyomda Kft. – Tápiószele
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Natúrpark a Tápió-vidéken 
Lakossági tájékoztató a Tápió Natúrpark kezdeményezésről 

2016. februárjában a Tápió Köz-
alapítvány a helyi önkormányzatok-
kal együttműködve elkezdte egy helyi 
natúrpark létrehozásának tervezését, 
mely a Tápió-menti térség meghatározó 
projektje lehet a jövőben. Az elképzelés 
nem új keletű, hiszen már 2005-ben is 
megfogalmazódott ez a szándék,  ak-
kor még „ökotérség” néven, de sajnos 
azután sokáig háttérben maradt. A Na-
túrpark-projektet valamennyi képvise-
lő-testület támogatja Mendétől Újszil-

vásig, valamint novemberben 3 térségi 
fórumon is egyeztettünk a helyi civilek-
kel, vállalkozókkal és szolgáltatókkal a 
jövőbeni terveinkről. Azonban elöljáró-
ban szeretnénk néhány gondolatot meg-
osztani magáról a natúrparkokról, mert 
lehet, hogy nem mindenki hallott még 
róluk.

A natúrparkok sokak által úgy ismer-
tek, mint természeti és kulturális érté-
kekben, látnivalókban gazdag kirán-
dulóhelyek, az ökoturizmus célpontjai, 
melyek az emberek felüdülését, kikap-
csolódását szolgálják. Kívülről valóban 
ez látszik, de ennél sokkal többek is egy-
ben, főként, ha az ott élők szemszögéből 
nézzük. 

Fontos leszögezni, hogy a natúrpark 
nem azonos a nemzeti parkkal és a Na-
tura 2000 területekkel, hanem egy egé-
szen más kategória. Alapvetően ez is te-
rület alapú szerveződés, melynek magját 
értékes természeti területek alkotják, de 
sokkal inkább szól a helyi közösségek 

együttműködéséről, összefogásáról, 
melyek meg akarják őrizni természeti, 
táji és kulturális örökségüket, miköz-
ben azokat az ott élő emberek érdekében 
hasznosítják is. Egy alulról jövő kezde-
ményezés, amelynek éppúgy részesei az 
önkormányzatok, vállalkozások, civil 
szervezetek, mint a helyi termelők és az 
itt élő emberek. Egy, az egész tájra kiter-
jedő együttműködés a térség fejlesztése 
érdekében, egy ún. „szelíd” területfej-
lesztési modell.

Hazánkban már 9 bejegyezett natúr-
park működik, melyek közül talán az 
Írottkői Natúrpark a legismertebb, és a 
miénk mellett számos kezdeményezés 
van születőben országszerte. Térségünk 
természeti adottságai és kulturális érté-
kei alapján és szakértők véleményét ki-
kérve úgy gondoltuk, hogy ez számunk-
ra is egy járható, a térség fejlődését és a 
gazdaság erősítését is segítő út lehet a 
Tápió-vidék fenntartható fejlesztése ér-
dekében. 

A nyár folyamán megkezdtük a na-
túrpark cím elnyeréséhez szükséges hát-
tértanulmány összeállítását, melyet be 
kell nyújtani a Földművelésügyi Minisz-
tériumhoz. A tanulmány elkészítéséhez 
az eddig megjelent térségi kiadványok és 
az önkormányzatok adatszolgáltatóinak 
segítségével megpróbáltuk összegyűjteni 
jelenlegi adottságainkat, értékeinket, va-
lamint meghatároztuk jövőbeni tervein-
ket. Ehhez azonban nemcsak a hivatalok 
véleményét szeretnénk kikérni, hanem a 

lakosságét is, különösen azokét, akik leg-
inkább aktív partnereink lesznek a rend-
szerben.

A natúrparkok fontos szereplői a mű-
ködő civil szervezetek (hagyományőr-
zők, néptáncosok, faluszépítők, kör-
nyezet- és természetvédők, lovasok, stb) 
a vendéglátók (éttermek, szállások), a 
bemutatóhelyek (múzeumok, tájházak), 
a helyi termelők és termékeik (méz, 
lekvár, sajt, bor, pálinka, hús, zöldség, 
gyümölcs, pékáru, stb), a helyi kézmű-

vesek (fazekas, hímző, kosárfonó, fafa-
ragó, szappankészítő, stb) és az egyéb 
turisztikai szolgáltatók (erdei iskola, 
táborhely, lovarda, horgásztó, stb). Ezért 
az önkormányzatok mellett őket is meg-
szólítottuk és a térségi fórumokon őket 
is bevontuk a tervezési folyamatokba. 
Aki netán nem jutott el ezekre, össze-
foglalónkat elolvashatja a www.hajta-
partja.hu/naturpark oldalon, valamint 
ugyanitt megtalálja a bekapcsolódáshoz 
szükséges űrlapot. A natúrpark kezde-
ményezés fejleményeiről ugyanitt olvas-
hatnak, valamint friss híreinket a Tápió 
Natúrpark facebook oldalán követhetik. 
A honlapon folyamatosan közzétesszük 
részletekben a háttértanulmányt is, 
melyhez várjuk javaslataikat, kiegészí-
téseiket és az esetleges korrekciókat az 
info@hajtapartja.hu címre. Köszönjük 
megtisztelő figyelmét!

Antalicz Csaba és Kun Szilárd
Tápió Közalapítvány
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Díjátadás
A FERZOL Lemezmegmunkáló Kft. Varga Mihály nemzet-

gazdasági miniszter 
kezdeményezésére 
alapított „Díj a Sike-
res Vállalkozásokért” 
elismerés keretében 
a hónap kis- és kö-
zépvállalkozása kate-
góriában, a szakmai 
zsűri javaslata alapján 
a 2016. szeptember 
díjazottjaként elisme-
résben részesült.

Elindult a Facebook oldalunk 2016 év elején. Az alábbi linken láthatják és olvashatják az aktuális híreinket.  
https://www.facebook.com/FERZOLKFT/; Megújult a Honlapunk (www.ferzol.hu) Itt is megtalálják híreinket és éppen aktuális  
ÁLLÁSLEHETŐSÉGEINKET! Látogassanak fel bátran webes felületeinkre, ahol szívesen látjuk az érdeklődőket. FERZOL Kft. 

életéből még több képpel és bővebb leírással szolgálunk. Képzéseink: Munkatársainknak belső továbbképzéseket biztosítunk az egyes 
területeken. Idén nyáron először OKJ-s targoncás végzettséget, illetve porfestő végzettséget lehetett szerezni egy belső képzésen.

FERZOL 2016-os életképeiről

Pálinka fesztivál 2016.

Családi nap 2016.

Évzáró vacsora a FERZOL-nál 2015.)

Duális képzés indítása

Nyílt nap a Ferzol Kft-nél 

Hajlító Robot Cella

Csapatépítő tréning a vezetőknek 2016.

Mikulás érkezik a FERZOL – hoz

Meleg étkeztetés

A FERZOL Lemezmegmunkáló Kft. nevében 
Szeretetteljes Áldott Békés Karácsonyt,   

és egészségben, sikerekben gazdag 2017-es évet 
kívánunk minden Munkatársunknak  

és Tápiószőlős lakosainak! 




