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Polgármesteri beszámoló
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Olvasókat!

A minap egyik lakosunk nekem szegezte a kér-
dést: lesz csatorna vagy nem lesz csatorna? Úgy tű-
nik, hogy az ellenpropaganda továbbra is nagyon 
erős, pedig már sokadszor leírtuk, hogy a 339/2014./
XII.193. kormányrendelet alapján „Tápiószőlős 
szennyvízelvezetése és tisztítása „címen, melyet a 
Magyar Közlöny 2015. évi 126. számában a 217. pont 
alatt találnak, Tápiószőlős Község Önkormányza-
ta csatorna beruházásra nyert pályázatot. Ekkor 
jelezték, hogy a beruházás 2017 tavaszán indulni 
fog. Ez sajnos, vagy hála az Istennek nem így ala-
kult. Közben ugyanis Tápiószőlős Önkormányzata 
egy újabb pályázatot nyert 269 millió Ft értékben, 
mely az ivóvíz hálózat rekonstrukcióját jelenti. Az 
eternit csöveket, (régi azbeszt, rákkeltő csöveket) 
a Fő úton, a Kossuth Lajos úton, a Bicskei úton, a 
Kölcsey Ferenc úton, a Vízmű úton, az Iskola úton, 
mint gerincvezeték, le lesznek cserélve, több mint 5 
km hosszan. Ezen ivóvíz hálózat rekonstrukciónak 
meg kell előzni a csatornahálózat építését és ezért 
a csatorna beruházás csúszik, de nem marad el. A 
két beruházást össze kell fésülni, tervezni. Ennek 
megfelelően jelen állás szerint, ha az időjárás enge-
di, akkor ez év október-novemberben, de legkésőbb 

2018 tavaszán 
kezdődik a két 
beruházás. Elő-
ző számunkban 
már írtuk, hogy 
energetikai be-
ruházásra 132,9 
millió Ft-ot 
nyert az Önkor-
mányzat. 

A beruházás 
jelenleg folyik, 
melyben az Idő-
sek Gondozási 
Központjában és 
a Faluházban tel-
jes nyílászáró cserét és szigetelést, a Könyvtárban és 
a Polgármesteri Hivatalban az épületek szigetelését 
jelenti. A Polgármesteri Hivatalban zömében le is 
zajlott a szigetelés. További pályázatok vannak folya-
matban, remélhetőleg hamarosan jó híreket fogunk 
kapni.    

Javában zajlanak az egyeztetések, tárgyalások a 
Sportcsarnokot és a vágóhíd-húsfeldolgozót illetően. 

Tápiószőlősi Községi Sportegyesület 2017.

Trianon emlékmű
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Itt az építőiparban kialakult helyzet, áremelkedések 
és munkabér növekedés némi gondot okoztak, de re-
mélhetőleg a feladatok megoldhatóak.  

A START munkaprogramot illetően az idei évben 
nyert fejlesztéseknek megfelelően betonkeverő gépet 
vett a település, melynek remélhetőleg más területen 
is hasznát fogjuk venni. A mezőgazdasági munkála-
tok, szántás, talaj előkészítés rendben lezajlottak, saj-
nos a kukorica ültetvényeket újra kell gyomirtózni. 
Kezd szőkülni a kalász és várhatóan az idei évben 
már több termény kerül a magtárakba. Nagy szüksé-
günk van a takarmányra, hiszen bővül folyamatosan 
a sertésállomány.  A telepen újabb kismalacok szü-
letése már szinte megszokott lesz. A Halesz-Húsbolt 
forgalma is egyre eredményesebb. Természetesen 
itt is akad „jóakaró”, aki feljelentett bennünket. Az 
ellenőrzés mindent rendben talált. A fóliában alpol-
gármester asszonynak és férjének, valamint a közfog-
lalkoztatottaknak köszönhetően már a paprika szál-
lítmányok útnak lettek indítva. Ennek megfelelően 
konyhánk ellátása friss, egészséges, vegyszermentes 
zöldségfélékkel történik. A leendő Védőnői Szolgálat 
helyének kialakítása a végéhez közeledik, mint ahogy 
a fogorvosi rendelő is. Az Iskola úton az épületek szi-
getelése hamarosan befejeződik. A konyha nagy se-
gítsége lesz az elkészült hűtőkamra, melynek elektro-
mos bekötése van hátra.

Közben javában zajlik a település népviseletének 
megalkotása, melyet jelen szám mellékletében lát-
hatnak, illetve kérem, válasszák ki és szavazzanak 
az Önöknek leginkább tetsző alkotásra! A 2018-as 
Kalendárium készítése is halad. Sajnos két oszlopos 
tagot kellett búcsúztatnunk Némedi Andrásné és 
Major Ferencné személyében, akiknek hathatós, több 
éves munkáját, segítségét köszönjük! Kívánunk ne-
kik hosszú, boldog, egészséges életet! Engedjék meg, 
hogy köszöntsem a Kalendárium szerkesztő csapatá-
ban a két új tagot: Boros Mihályné, Irénke tanárnőt, 
valamint Ujszászi Andreát, aki a település családgon-
dozója.  Kezdődnek a felkészülések a leendő rendez-
vényekre is.(Nemzetközi Tánctalálkozó, Lovas nap, 
Tápiófeszt, Közfoglalkoztatási kiállítás, Falunap stb.)  

Trianoni emlékművet avatott a település júni-
us 1-jén Dr. Wetzel Tamás Miniszteri Biztos és Dr. 
Wetzelné Dr. Terbe-Szabó Csilla Járási Hivatalve-
zető, az Iskola, a Polgárőrség, az Önkormányzat, a 
Barátság nyugdíjas Klub, valamint a HATE jelenlé-
tében megtartottuk a 1920. június 4-i Trianoni béke-
diktátumra való emlékezés. Ezúton ragadom meg az 
alkalmat, hogy köszönetemet fejezzem ki Miniszteri 
Biztos úrnak és feleségének a Járási Hivatal vezető-
jének az emlékmű létrehozásában nyújtott hathatós 

segítségéért. Köszönet 
mindazoknak, akik 
önzetlenül segítettek, 
hozzájárultak az em-
lékmű létrehozásához. 
Azt gondolom, hogy 
méltó mementót emel-
tünk egy ilyen méltat-
lan eseménynek. 

Településünk Ön-
kormányzata egy új 
kommunális hulla-
dékkezelő rendszerhez 
csatlakozik, mely az 
ígéreteknek megfelelő-
en, jobb, modernebb, hatékonyabb lesz, mint azt már 
az új szórólapokon olvashatták. Ezzel együtt változás 
áll be a szemétszállítás rendjében is, ami azt jelenti, 
hogy nem pénteki, hanem hétfői napokon lesz a szál-
lítás. Kéthetente a csomagolási hulladék elszállítása is 
meg fog történni, a zöldhulladékot pedig négyheten-
te fogják elszállítani. A lomtalanításnak is új rendje 
lesz, mint azt a szórólapokon olvashatták.

Megtörtént a rendőrség éves beszámolója, melyet 
Önkormányzatunk Képviselő-testülete elfogadott. 
Polgárőrségünknek, Mezőőreinknek és Körzeti Meg-
bízottunknak  köszönhetően a közbiztonsági muta-
tóink jók és remélhetőleg így is maradnak.

Szeretnék gratulálni és köszönetet mondani Spor-
tegyesületünk vezetőjének és valamennyi dolgozó-
jának és természetesen a fiuknak, a csapatoknak az 
elért eredményekhez! Mint ismeretes, felnőtt csapa-
tunk bajnok lett, két korosztályos csapatunk pedig 
bronz és ezüstérmes. Terveink szerint tovább folyik 
a sportlétesítmény bővítése és egyre jobb körülmé-
nyek állnak rendelkezésre sportolni vágyó fiataljaink 
és nagyjaink számára is. Megjegyzem két éve még 
az egyesületet újra kellett éleszteni. Remélhetőleg a 
szakosztályok száma is nőni fog, kialakulóban van 
egy lovas szakosztály. Az Iskola berkein belül folyik 
az asztalitenisz, és kézilabdaedzés, mely remélhetőleg 
tovább fog bővülni.

Június elején járunk, megtörténtek a ballagások, és 
ismét nagyszámú gyermek kerül ki a közterületekre 
a vakáció miatt. Kérem a szülőket és természetesen a 
közlekedőket, hogy fokozattan ügyeljünk gyermeke-
ink épségére. Minden kedves olvasónak, lakosnak jó 
nyaralást, hasznos időtöltést kívánok!

Tisztelettel:
dr.Szoboszlay Árpád 

polgármester
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ESEMÉNYÖSSZEFOGLALÓ 
Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 12-én tartotta soron következő 
rendes ülését. Az első napirendi ponton belül a Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi 
tevékenységéről készült beszámolót fogadta el a Képviselő-testület. Ezt követően a Ceglédi Rendőrkapitányság 
2016. évi közbiztonsági beszámolójának megtárgyalása, majd elfogadása következett.
A Képviselő-testület önkormányzati rendelet megalkotásával az alábbiak szerint döntött a 2017. évre 
vonatkozó igazgatási szünetekről, melyek időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 7/2017. (IV.13.) önkormányzati 

rendelete a 2017. 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 2017. évi munkarendjében az alábbi 
munkanapokra igazgatási szünetet rendel el:
2017. június 30. napja – 1 munkanap, a nyári 
igazgatási szünet 2017. július 17. és 2017. július 21. 
közötti időben 5 munkanap, 2017. augusztus 14. és 
2017. augusztus 18. közötti időben 5 munkanap, 
téli igazgatási szünet 2017. december 21. és 2017. 
december 29. közötti időben 5 munkanap.
 (2) Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri Hivatal 
zárva tart.

3.§
Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2018. január 1. napjával hatályát 
veszti.
Elfogadásra került az Önkormányzat 2017. évi 
közbeszerzési terve, majd a Tápiószele-Tápiószőlős-

Újszilvás és Farmosi Egyházközség kérelmeinek 
megtárgyalása következett. A Képviselő-testület a 
Tápiószelén lévő parókia felújítására 100.000.- Ft 
támogatást szavazott meg, valamint a nyári tábor 
megtartására biztosítani fogja a Faluházat azzal a 
kikötéssel, hogy amennyiben az Önkormányzat által 
elnyert épületenergetikai pályázathoz kapcsolódó 
építési és egyéb munkák végzése miatt a Faluház 
nem lesz használható, a Tápiószőlős-Újszilvás 
Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlősi 
Általános Iskolájának tornatermének használatával 
bonyolítható le a tábor.
Következő napirendi pontban a Képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a 2017. május 7-én Nagykátán 
megrendezésre került III. Tápió-vidéki Családi 
Sportnap, ezen belül a „Sportolj Tápió-vidék” program 
szervezését erkölcsileg maximálisan támogatja és 
propagálja, de anyagi támogatást nem tud biztosítani.
Ezt követően a Képviselő-testület az MSZP Pest Megyei 
Területi Szövetség 9. sz. választókerületének (2760 
Nagykáta, Kossuth L. u. 163/31.) helyiséghasználati 
kérelmében foglaltakat tárgyalta.
A Testület azt a határozatot hozta, hogy a kérelemben 
szereplő, a Posta épületében üresen álló helyiséget 
jelenleg nem tudja kérelmező részére biztosítani, 
mivel a folyamatban lévő energetikai beruházások 
miatt az Önkormányzatnak szüksége lesz rá.
Amennyiben kérelmező a későbbiekben is igényt 
tart a helyiség használatára és ezen igényét írásban 
jelzi, a Képviselő-testület újra tárgyalja a kérelmet, 
de kizárólag használati díj plusz rezsiköltségek 
megfizetésének vállalása esetén lehet lehetőség 
helyiség használatának biztosítására.
Az „Egyebek” napirendi ponton belül elsőként 
a Képviselő-testület jóváhagyta a Környezeti 
és Energiahatékonysági Operatív Program 
keretében támogatásban részesített szennyvíz-
elvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és 
ivóvízminőség-javító beruházások megvalósítását 
szolgáló projekt – azonosító száma és címe: 
KEHOP-2.1.3-15-2017-00044 - Tápiószőlős 
ivóvízminőség-javító program – megvalósítására az 
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 
Kft-vel (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.) kötött 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodást.
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Ezt követően a Testület határozott arról, hogy 
pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter által az államháztartásért felelős 
miniszterrel közösen meghirdetett pályázati 
felhívásra, önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására, a felhívás 1.c) pontjában 
foglalt alcélra (járdák felújítása).
A projekt tervezett bruttó költsége 20.127.214.- Ft, 
melyből az igényelt támogatás összege: 13.082.689.- 
Ft, a saját erő összege: 7.044.525.- Ft.
Döntés született arról, hogy Tápiószőlős Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a 
Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési 
Társulásában részt vevő Önkormányzat 
Képviselő-testülete – egyetért a Dél-Pest Megyei 
Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása 2017. 
június 30. napjával történő megszüntetésével, s 
felhatalmazza dr. Szoboszlay Árpád polgármestert 
a társulási megállapodás megszüntetéséről szóló 
megállapodás aláírására.

Jóváhagyta a Testület a „sertés kisvágóhíd, 
húsfeldolgozó” létesítmény kivitelezési 
tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozóan 
a PLAN-DUO Kft-vel (6080 Szabadszállás, Bem 
József u. 60.) 3/2017. M.Sz. számon kötött tervezési 
szerződést, az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel (3530 
Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.) kötendő Együttműködési 
Keretmegállapodást, továbbá a „TÁPIÓSZŐLŐS 
KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 
MÓDOSÍTÁSA A TERVEZETT SPORTCSARNOK 
0262/6. HRSZ. TERÜLETÉRE” című terv elkészítésére 
vonatkozóan a HA Tervstúdió Településtervezési 
Építészeti Tanácsadó Kft-vel kötendő tervezési 
szerződést.
A Képviselő-testület 2017. május 10-én megtartott 
ülésének első napirendi pontja az „Átfogó értékelés 
az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról” volt, melyet 
a Testület egyhangúlag elfogadott.
Ezt követően hozzájárult a Képviselő-testület Cegléd 
Város Önkormányzatának a Ceglédi Többcélú 
Kistérségi Társulás által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról 
szóló 11/2014. (IV.30.) önkormányzati rendeletnek 
a képviselő-testületi határozat mellékletét képező 
rendelettervezet szerinti módosításához.
A Képviselő-testület döntött arról, hogy Tápiószőlős 
Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
kérelmére a 2017. május 27-i gyermeknapra az 
Önkormányzat Központi Konyhájáról 200 fő részére 
biztosítja az ebédet, költségét Tápiószőlős Község 
Önkormányzata fedezi.

A Testület határozott arra vonatkozóan, hogy 
csatlakozni kíván a Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által vezetett, KEHOP 3.2.1 jelű, 
„Komplex hulladékgazdálkodás rendszer fejlesztése 
a Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel az 
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 
rendszerre” elnevezésű projekt érdekében létrejövő 
konzorciumhoz.
A Képviselő-testület döntése szerint pályázat kerül 
benyújtásra a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „Helyi 
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése“ tárgyú pályázati 
felhívás 1. és 2. célterületére. A fejlesztéssel érintettek 
a tápiószőlősi 1. és 0259/4. hrsz.-ú ingatlanok.
Jóváhagyta a Képviselő-testület Tápiószőlős 
reklámfilmje elkészítésének megrendelését, költsége 
összesen: 210.000.- Ft + ÁFA.
A Képviselő-testület engedélyezte, hogy a Barátság 
Nyugdíjas Klub, a HALESZ Tánc Egyesület és a 
Nyitott Tenyér Egyesület képviselői Tápiószőlős 
község önállóvá válásának 70. évfordulója alkalmából 
Tápiószőlős, Kossuth L. út 1. szám alatt, a Könyvtár 
bejáratától jobbra eső részen kopjafát állítsanak. 
A Képviselő-testület engedélyezte továbbá Tápiószőlős 
címerének az emlékműn történő használatát, 
valamint hozzájárult a kopjafa VIII. Nemzetközi 
Tánctalálkozó napján történő leleplezéséhez.
A Testület ezt követően 142/2014. (X.21.) sz. önk. 
határozatát módosítva úgy döntött, hogy a Ceglédi 
Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsába dr. 
Szoboszlay Árpád polgármestert, akadályoztatása 
esetén Keresztúri Hajnalka önkormányzati képviselőt, 
mindkettőjük együttes akadályoztatása esetén 
Baloghné Oláh Johanna alpolgármestert delegálja.

2017. május 23-án rendkívüli ülést tartott a 
Képviselő-testület, melynek egyetlen napirendi 
pontja a „Tápiószőlős településrendezési eszközeinek 
módosítása a tervezett sportcsarnok 0262/6. hrsz-ú 
területére” volt.
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak 
szerint 88/2017. (V.23.) sz. önk. határozatával 
módosította Tápiószőlős Község Településszerkezeti 
tervéről szóló 96/2005.(X.03.) számú határozatát, 
valamint a 8/2017. (V.24.) önkormányzati rendelettel 
az Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
12/2005 (X.04) önkormányzati rendeletét.
(Az ülésekről készült jegyzőkönyveket, illetve az egyes 
önkormányzati rendeleteket a www.tapioszolos.hu 
honlapon vagy a Községi Könyvtárban olvashatják 
el.)

Tóthné Szombati Erika
jegyző 
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Környezet és 
Energiahatékonysági 
Operatív Program 

2017 | 05 | 16

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERÜSÍTÉS TÁPIÓSZŐLŐS 
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIN

A Széchenyi 2020 program keretében 132,92 millió forintos, 100%-os intenzitá-
sú európai uniós támogatásból megvalósítandó fejlesztés eredményeként Tápiószőlős Önkormányzat 
épületeinek tetőszigetelése, utólagos hőszigetelése és a külső nyílászárók cseréje, valamint a napelemek 
elhelyezése szerepel. 

Tápiószőlős Önkormányzata 2016. június 29-én „Épületenergetikai korszerűsítés Tápiószőlős Község Önkor-
mányzatának épületein” címmel pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Ener-
giahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságához. A benyújtott projektet az Irányí-
tó Hatóság 2017. februárjában támogatásra érdemesnek ítélte, amelynek köszönhetően 132,92 millió forintos 
európai uniós forrás segíti az intézmények környezetének fejlesztését. 
A fejlesztés eredményeként jelentős mértékben csökkenthető a fűtési hőigényből származó nagy gázenergia 
felhasználás, valamint az ebből adódó magas üzemeltetési költség is. Ez az épületek külső határoló felületei-
nek hőszigetelésével, a tető hőszigetelésével, valamint a nyílászáróinak cseréjével érhető el.
Az energiafelhasználás hatékonyságának javítása érdekében Tápiószőlős Község Önkormányzata az alábbi 
energetikai fejlesztések megvalósítását tervezi a tulajdonában álló épületeken:

Idősek Gondozási Központja: Az intézmény három épületrészből áll. Az épületrészek lábazatára, a homlokza-
ti fal szerkezetekre, a padlásfödémekre utólagos hőszigetelés kerül. Az épületrészek külső nyílászárói cserélve 
lesznek. A meglévő homlokzati bádogos szerkezetek helyére új bádogos szerkezetek kerülnek beépítésre. Az 
intézmény tetőszerkezetére napelemes rendszer kerül telepítésre. 
Könyvtár: A könyvtár épületének lábazatára, az épület homlokzati falára, a födémekre utólagos hőszigetelés 
kerül. Az épület nyílászárói megfelelő hőszigetelő képességgel rendelkeznek, ezért azok nem kerülnek cserére. 
A meglévő homlokzati bádogos szerkezetek elbontásra kerülnek, majd szigetelés után új bádogos szerkezetek 
kerülnek beépítésre. Az épület tetőszerkezetére egy napelemes rendszer kerül telepítésre. Művelődési ház: A 
művelődési ház épületének lábazatára, az épület homlokzati falainak külső oldalára, az épület födémeire utóla-
gos hőszigetelés kerül. Az épület külső nyílászáró szerkezeteinek cseréjére is sor kerül. A meglévő homlokzati 
bádogos szerkezetek helyére új bádogos szerkezetek kerülnek beépítésre. Az épület tetőszerkezetére napelemes 
rendszer kerül telepítésre. 
Polgármesteri hivatal: Az épület lábazatának külső oldalára, a meglévő tégla falazatú homlokzati falak külső 
oldalára, a födémekre hőszigetelés kerül. Az épült nyílászárói megfelelő hőszigetelő képességgel rendelkeznek, 
ezért azok nem kerülnek cserére. A meglévő homlokzati bádogos szerkezetek helyére új bádogos szerkezetek 
kerülnek beépítésre. Az épület tetőszerkezetére pedig egy napelemes rendszer kerül telepítésre.
A beruházás megvalósítására 12 hónap áll rendelkezésre. Terveink szerint a projekt sikeres zárása 2018 márci-
usában történhet meg. Ez alatt az időszak alatt a Tápiószőlősi Önkormányzat mind a négy épületének energe-
tikai korszerűsége meg fog felelni a 21.századi európai elvárásoknak.  

További információ:
Abonyi Aranka projektmenedzser
e-mail: tapioszolos.ado@gmail.com
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IGAZGATÁSI SZÜNET
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

Tájékoztatjuk a Tisztelt ügyfeleket, hogy Tápiósző-
lős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

7/2017. (IV.13.) önkormányzati rendeletével

2017. június 30. (péntek) napjára,
2017. július 17. (hétfő) napjától  

2017. július 21. (péntek) napjáig,
valamint

2017. augusztus 14. (hétfő) napjától  
2017. augusztus 18. (péntek) napjáig,

IGAZGATÁSI SZÜNETET 
RENDELT EL.

Az igazgatási szünet alatt  
ÜGYFÉLFOGADÁS NEM LESZ, a Polgár-

mesteri Hivatal zárva tart.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.

 Dr. Szoboszlay Árpád Tóthné Szombati Erika
 polgármester jegyző

Tisztelt Gazdálkodók!

Tájékoztatom Önöket, hogy Tápiószőlősön az 
ügyfélfogadás az alábbiak szerint történik:

minden héten szerdán  
13.00 – 16.00 óra között

a Polgármesteri Hivatal 
tanácskozótermében.

Telefonos elérhetőség:  
06 70/507-46-84

Tugyi Kálmán
falugazdász

Tájékoztató a parlagfű és egyéb allergén  
gyomnövény elleni védekezésről

Tisztelt Lakosság!
Ezúton hívom fel figyelmüket, hogy a hatályos jogi szabályozás szerint minden ingatlan-

tulajdonos és földhasználó köteles az allergén gyomok ellen védekezni, az adott év jú-
nius 30. napjáig a parlagfű virágzását megakadályozni, és ezt az állapotot folyamatosan 
fenntartani a vegetációs időszak végéig.

A védekezési kötelezettség teljesítését belterületen a jegyző, külterületen az ingatla-
nügyi hatóság (Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
2700 Cegléd, Kossuth tér 7. 53/500-330 , 53/500-331 cegled@takarnet.hu) ellenőrzi.

Az eljárás más hatóságok megkeresésére, vagy bejelentésére is indulhat. 
Az ellenőrzések június 30-át követően kezdődnek.
Amennyiben az ellenőrzések a védekezési kötelezettség elmaradását, vagy annak nem megfelelő teljesítését álla-

pítják meg belterületen a jegyző, külterületi ingatlanok esetében a növényvédelmi hatóság köteles eljárást indítani.
A felderített mulasztó tekintettel a jogszabályban rögzített határnapra (adott év június 30. napja) további felszólí-

tást védekezésre nem kap, az eljáró hatóságok közérdekű védekezés keretében a mulasztó kockázatára és költsé-
gére elvégeztetik a parlagfűmentesítést. Az eljárás következő szakaszában a mulasztóval szemben a növényvédelmi 
hatóságnak kötelezően növényvédelmi bírságot kell kiszabnia, mely bírság mértéke 15.000.-5.000.000. Ft között 
állapítható meg.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy az allergén fűfélék pollenjei terjedésének megakadályozása érdekében a 
környezetükben a gyomirtást, kaszálást folyamatosan végezzék el!

Abonyi Aranka
adóügyi tanácsos
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Ismét az Önök segítségét kérjük
Tisztelt Lakosság! 

2017.szeptember 29-30-án megrendezésre kerül  Tápiószőlős 70 éves fennállásának alkalmából a Falunap! Ezen 
a jeles eseményen ismét szeretnénk megköszönteni a falunkban élő, ebben az évben 50, 55, 60, vagy 60 év felett 
bármelyik házassági évfordulóját ünneplő házaspárjainkat! Önkormányzatunknak csak azokról a házaspárokról 
van adata, akik itt kötöttek házasságot. Akik más településen házasodtak össze, azokról a párokról nem tudunk. 
Kérjük, ha családjukban, szomszédjukban, környezetükben tudnak ilyen házaspárokról, azt szíveskedjenek Ön-
kormányzatunk tudomására hozni 2017. szeptember 15-ig.

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

Szigorúbb szabályozás a gyermekvédelemben
2017. január 1-től a jogszabály kötelezővé teszi a háziorvosi ellátás mellett a védőnői gondozás igénybevételét is, 

és szankcionálja annak megtagadását. Míg eddig a család a védőnőtől, orvostól való elzárkózása miatt sok esetben 
képtelenek voltak kiemelni a bántalmazott gyerekeket, a jövőben ez már önmagában a gyermek súlyos veszélyez-
tetésének minősül majd csakúgy, ahogy az iskolával, óvodával való együttműködés elutasítása is.

A törvény 2017. januárjától lehetőséget ad arra is, hogy ügyészi jóváhagyás nélkül alkalmazzanak kényszerin-
tézkedést egy szülő ellen, és elővezessék őt, amennyiben a gyámhatóság szerint a gyermek érdekében azonnali 
intézkedésre van szükség. 

Szigorítanak a szűrővizsgálatok rendjén is: a jelenleginél több vizsgálat lesz. 
18 éves korig valamennyin kötelező részt venni, miközben eddig csak az újszülött- és a tanköteles korban el-

végzett vizsgálatok voltak ilyenek.
A jövőben az együtt nevelkedő testvérek ügyét együtt, egy gyámügyi ügyiratban kell majd kezelni, a külön 

nevelkedő kiskorú testvérről pedig hivatalos feljegyzést kell készítenie a gyámhatóságnak. Így talán időben 
látókörbe kerülnek majd azok a gyerekek, akiknek testvéreit korábban súlyosan bántalmazták vagy elhanya-
golták a szüleik. 

Januártól a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyerekek jogainak érvényesülését is igyekeznek erősíte-
ni: ekkortól a gyerekek mellé nemcsak gyermekvédelmi gyámot, hanem helyettes gyermekvédelmi gyámot is ren-
delnek. A helyettes a gyermekvédelmi gyám távolléte vagy akadályoztatása esetén az azonnali döntést, intézkedést 
igénylő ügyekben járhat el.

  
Ujszászi Andrea 

családsegítő

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Központ Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat Tápiószőlősi Területi Iroda elérhetősége:

2769 Tápiószőlős, Kossuth L. u. 85.
Telefon: 06 53/385-110

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő 8:30 – 12:00
Kedd 13:00 – 16:00
Szerda 8:30 – 12:00,  13:00 – 18:00
Csütörtök 13:00 – 16:00
Péntek 8:30 – 12:00

Szűcs Diána Esetmenedzser elérhetősége:
Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Központ
2700 Cegléd, Pesti út 7.
Telefon: 53/505-130

Ügyfélfogadási ideje a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Tápiószőlősi Területi Irodában SZERDAI napokon
2769 Tápiószőlős, Kossuth L. u. 85.
Telefon: 53/385-110
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Egy újabb sikeres bajnoki évet 
zárt sportegyesületünk!

  A tavalyi bemutatkozás és csapatépítés után idén 
már több területen is sikereket értünk el.    

Az U-14-es csapatunk harmadik helyezést ért el a 
Pest megyei II. osztály délkeleti csoportjában Szabó 
György irányításával.

Az U-16-os csapatunk második lett a csoportjában 
Petrás János irányításával.

Felnőtt csapatunk megnyerte a Pest megyei III. 
osztály közép B csoportját, és így jogot szerzett, hogy 
a II. osztályban induljon a 2017-2018-as bajnokság-
ban. A csapatot Farkas János UEFA B diplomával 
rendelkező edző irányítja.  

Az utánpótlás nevelést továbbra is elsődleges 
szempontnak tekintjük. Az U-7-es, és U-9-es korosz-
tály Mózes Pál vezetésével vett részt a Bozsik-fesz-
tiválokon. U-11-es és U-13-as korosztályunk Szabó 
György irányításával szerepelt a Bozsik-tornákon.

A téli időszakban több korosztályban megméret-
tettük magunkat a Pest megyei futsal hétvégék kere-
tében, illetve három tornán vettünk részt.

Márciusban sikeres bált szerveztünk, melynek a 
bevételét a nyári első foci-tábor rendezésére fordít-
juk.

A tavasz folyamán az iskolában elindult a női ké-
zilabda szakosztály felépítése László Tibor irányítá-
sával. 

Ez úton is szeretném megköszöni minden játékosnak, 
edzőnek, gondnoknak, szülőnek, szurkolónak, támogató-
nak, hogy egy közösség részeseként ezt az eredményt elér-
hettük. Nélkületek ez nem sikerülhetett volna!

HAJRÁ SZŐLŐS!!
Nyíri Mihály 

TKSE elnök
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Kihívás napja
Tápiószőlős hosszú idő után újra csatlakozott a nemzetközi challange day (vagy ahogyan többen ismerik a kihívás 

napja) nevet viselő rendezvényhez, május 31-én. 
A feltételek a következők voltak Tápiószőlősre nézve: 3051 fős lakosságunkkal a IV. kategóriába tartoztunk (3000 és 

8000 fős települések) és erre a lélekszámra fejenként kellett 15 perc aktív mozgásnak jutnia. Nálunk ez  45.765 percet 
jelentett, és mi szőlősiek 42.015 percet teljesítettünk is a tervezetből. De ne szaladjunk ennyire előre!

Az idei évben is az iskolások aktív közreműködése volt a lelke a rendezvénynek, mint annak idején a 2000-es évek 
elején is, hiszen reggeltől késő délutánig mozogtak, sportoltak, táncoltak a gyerekek. A foci, kézilabda, röplabda, kosár-
labda és lábtengó mellett gyalogtúrákon is részt vett több osztály. A patkódobás, görkorcsolya vagy épp a gördeszka is a 
napi mozgás hozzátartozója volt. E mellett még volt energiájuk kerékpárra pattanni. Az Idősek Gondozási Központjánál 
együtt tornáztak a lakókkal, a dolgozókkal. A Központi Konyhán is megmozgatták a konyhás lányokat. Délután a nap-
közisek a kerékpár túrára készülő Nyugdíjas Klub tagjait melegítették be. Az óvodások is egész nap a levegőn sportolva 
töltötték az időt. Zsákban futással, labdajátékokkal, a focipályán edzve vették ki a részük a kihívásból. A konditeremben 
sportolók is hozzájárultak a szép eredményhez. A kondiban egész nap lehetett tornázni, edzeni szakavatott személy, 
Nemes Adrienn felügyeletével. Délután kerékpártúrára indulhattak a lakosok rövidebb (a falu területén), hosszabb 
(Tápiószőlős-Tápiószele-Tápiógyörgye-Újszilvás) útvonalon Pintér Gyula vezetésével, a Polgárőrök biztosításával. Sza-
badon választható volt ki melyikre vállalkozik, a lényeg itt is a mozgás volt. Polgár Edina tánctanár a RITMUS Dance 
táncosaival zumbára és dance aerobicra várta késő délután az érdeklődőket, míg a Faluházban pingpongozni lehetett a 
kihívás napi program végéig, 21:00 óráig.

Ezúton szeretném megköszönni a Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda tápiószőlősi tagintéz-
ménye minden tanulójának, pedagógusának, az óvoda nevelőinek és az ovis gyerekeknek,  Nemes Adriennek, a GYM 
Center elnökének Földi Dávidnak, a Tápiószőlősi Községi Sportegyesület elnökének Nyíri Mihálynak, Falusiné Budai 
Krisztinának, Polgár Edinának, Pintér Gyulának, a Barátság Nyugdíjas Klubnak, a Polgárőröknek, valamint azoknak a 
dolgozóknak és résztvevőknek a munkáját, akik bármelyik tevékenységben részt vettek, munkájukkal  vagy az aktivitá-
sukkal segítették, hogy Tápiószőlős elérje ezt a szép eredményt. Bízom benne, hogy ez ösztönzőleg hat, és jövőre még 
többen vesznek részt a kihívásban, és elérjük a kitűzött célunkat. A lényeg a mozgás, sportolás ezt tartsuk szem előtt!

Némedi Judit
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Akikre büszkék lehetünk…
Május 20-án immár XVII. alkalommal került megrendezésre Hódme-

zővásárhelyen az Országos Gyermek Terápiás Lovas fesztivál. A rendez-
vényen ebben az évben két tápiószőlősi gyermek Cegléd képviseletében, 
akik 2. osztályosak, név szerint: Lipták Gábor és Bodor Gergő, kimagasló 
teljesítménnyel szerepelt. Lipták Gábor II. és III. hely, Bodor Gergő pedig 
I. és II. hely büszke tulajdonosai lettek más-más kategóriában. Nagy kö-
szönet Varga Andrea tanár néninek és Auvalszki Kata lovas terapeutának 
a lelkiismeretes munkájukért.

Köszönettel: Barna Fruzsina, Bodor Tiborné Vitális Tünde szülők

Oravecz István – 2017 versenyei
(3 hónap 3 verseny 3 dobogó)

Hét év kihagyás után most másfél éve tértem vissza a 
kyokushin karate világába, ám immár a felnőtt kategó-
riában kell versenyeznem. Az idei évben eddig három 
versenyem volt. Az első március 25-én egy súlycsoport 
nélküli szlovák bajnokság volt. Itt három sikeres küzde-
lemmel sikerült elhoznom az arany érmet. Ezt követően 
a 21. tatai bajnokságon kellett bizonyítanom, ahol szintén 
három győztes küzdelmet követően ismét a dobogó legfel-
ső fokára állhattam. Rá egy hétre a kiskunmajsai nemzet-
közi karate bajnokságon is versenyeztem, ahol két nyertes 
küzdelmet követően egy szoros küzdelemben a döntőben 
állított meg egy helyi fekete öves versenyző, így a dobogón 

a második helyet foglalhattam el. A tápiószőlősi iskolá-
ban és óvodában fejlődő csapatom nagyon sok motivációt 
adott ezeken a versenyeken. Amióta edzést tartok ennek a 
több mint 30 tanítványomnak azóta ez volt az első három 
versenyem és így ők is átélhették a 3 hónapos 3 versenyes 
3 dobogós élményemet, miközben ők is folyamatosan ké-
szülnek az első versenyükre.

A következő versenyem egy nemzetközi verseny lesz 
június 11-én Bécsben, ahol nagyon számítok az itthoniak 
támogatására, hogy sikerüljön helyt állnom a nemzetközi 
porondon is.
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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

Anyakönyvi hírek

• Nagy Kata  2017.05.31.
• Demény Éva 2017.04.19
• Berki Jázmin 2017.04.23
• Vonnák Márton 2017.04.21.

Gratulálunk, jó egészséget kívánunk!

ÚJSZÜLÖTTEK

• Szabó Imre 
(1939 – 2017)

• Major Ferenc
(1942 – 2017)

• Gebe Zoltán 
(1943 – 2017) 

• Benei Béla Boldizsár 
(1935 – 2017)

• György Andrásné 
/Varga Erzsébet/ (1955 – 2017)

• Martin Andor Oszkárné 
/Erostyák Ilona Anna/ (1957 – 2017)

• Zsiros László 
(1959-2017)

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

ELHUNYTAK

Akik a falunk életét építik,  
szépítik, díszítik!!!!

Szeretném megköszönni és ezúton gratulálni Hegedűs 
Sándor családjának és segítőjüknek, Némedi Juditnak, 
akik a falu és a Tápiószőlősre érkező vendégek vagy láto-
gatók részére ezeket a mosolyt fakasztó ötletes szimbólu-
mokat megálmodták és megvalósították. 

Nagyon jó ötletnek tartom! De úgy gondolom, hogy so-
kan mások is, mert az egyik szimbólum szomszédságában 
lakom, és nagyon sokszor látom, hogy fényképezik!! 

Idejüket, erejüket, nem kímélve azon fáradoznak, hogy 
az elkövetkezendő ünnepekre utaló jelkép legyen mind-
annyiunk megelégedettségére, hogy a falu minden lakosá-
nak örömet szerezhessenek. 

Ilyen például karácsony előtt a  Betlehem, Mikulás, 
Hóember, majd a Húsvéti ünnepek alkalmára átalakultak 
Nyúl-apó és Nyúl-anyó figurává, majd Tápiószőlős jelképe 
a szőlő! Minden elismerésem a rengeteg munkáért, amit 
szabadidejükből ajánlanak fel. További sok jó ötletet, ki-
tartást a jövőben is.

Meg szeretném még köszönni Bíró Zoltán és Szűcs Jó-
zsef vállalkozóknak az áldozatkész felajánlásaikat, min-
den, a falut érintő mozzanatnál jelen vannak, hogy szeb-
bé, színvonalasabbá tehessék Tápiószőlős intézményeit, 
terveit, rendezvényeit, a falu megelégedésére. 

Mindenkinek köszönöm, aki bármivel részt vesz és tá-
mogatja a falu életét!! 

Utoljára, de nem utolsó sorban elismerés a tápiószőlősi 
Polgármesteri Hivatal Polgármesterének Dr. Szoboszlay 
Árpádnak, a hivatal jegyzőjének Tóthné Szombati Eriká-
nak, a hivatal dolgozóinak, a testület tagjainak. Köszönet, 
hogy áldozatkész munkájukkal szépítik, bővítik a falun-
kat, a falu szolgálatára.

Köszönet Mindenkinek, aki megálmodta és létrehozta 
a Trianon emlékművet, ezt a csodálatos alkotást! Fantasz-
tikus, nagyon tetszik, ahogy összeállt! ( Remélem ezt so-
kan mások is így látják!) Méltó helyre került, gyönyörű a 
park is ahol van a falu közepén. Gratulálok! Csodálatos!

Továbbiakban kitartást, erőt, türelmet, ötletet kívánok a 
további munkájukhoz.

Köszönöm a lakosság és az olvasók türelmét, hogy elol-
vasták soraimat, gondolataimat.

Kocsisné Kovács Mária  2017

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, 
akik szeretett férjem, 

Benei Béla 
temetésén részt vettek és gyászomban 
osztoztak és a megemlékezésre egy szál 
virágot hoztak.

Gyászoló család
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Jelentkezz Polgárőrnek!

Bővebb információt kaphatsz a polgárőrség  

telefonszámán:  

Ha szeretnél tenni: 
• a közösségi bűnmegelőzésért,
• a gyermekek és a fiatalok védelméért,
• a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek 

támogatásáért,
• a katasztrófa helyzetek elhárításáért,
• a kiegyensúlyozott közbiztonság  fenntartásáért,
• és hiszel az önkéntes munka  értékteremtő erejében,    

akkor köztünk a helyed!

Minimum elvárások:  
havonta egy szolgálat teljesítése

büntetlen előélet

+36-30/621 – 3265

Várunk fiatalabbakat, 

idősebbeket,  lányokat, fiúkat egyaránt!


