
A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

21. évfolyam 3. szám 2018. szeptember

Polgármesteri beszámoló
Szeretettel köszöntöm a tisztelt olvasót!” 

„Itt van az ősz itt van újra...”, ahogy 
a költő írja. Megkezdődött az iskola, 
megkezdődött, vagy már befejező-
dött az aratás, betakarítás. Készítik 
elő a gazdák az új vetésnek a talajt. 
Településünkön megkezdődött az 
oly régen várt csatornázás, zajlik a 
hálózat kiépítése, a telkekhez való 
bekötések megvalósítása. Kitakarí-
tásra került a szennyvíztisztító telep 
helye, hamarosan ott is elkezdődnek 
a munkálatok a tengernyi engedé-
lyeztetés után. Eddig jelentős útkor-
látozással nem járt a hálózat építése, 
bár még hátra vannak a kanyarok a 
fő úton. A volt Védőnői Szolgálat he-
lyén működő „SADE iroda” segíti a 
lakosságot kérdéseiknek, kéréseik-
nek megfelelően. Közben folynak az 
egyeztetések az ivóvíz rekonstrukci-

ót illetően. Továbbra is kérjük a la-
kosság türelmét a csatornázás miatt, 
mely természetesen bizonyos „ fel-
fordulással „ jár.

A START munkaprogram kereté-
ben folytatódik a fóliában a paprika 
termesztése, szedése, illetve ebben az 
évben őszi karfiolt is ültettünk. 

A sertéstelepen áll az új mélyal-
mos ól tartószerkezete, épül a fala-
zat. Közben a befejezéshez közelít a 
vágóhíd építése a technológiai be-
rendezések elhelyezése, beüzemelé-
se következik, majd az engedélyek 
beszerzése, gázellátás kiépítése. A 
sertésállomány folyamatosan bővül, 
a telep rendezése is lassan végéhez 
ér.(kerítés, trágyatároló stb.) A vá-
góhíd-húsfeldolgozó üzem átadásra 
kerül október 5-én.

 A rendezvények terén nagy siker-
rel és megelégedéssel lezajlott a IX. 
Nemzetközi Tánctalálkozó. Köszön-
jük a szervezőknek és résztvevőknek 
a sok fáradtságos munkát!

 Augusztus végén ismételten meg-
rendezésre került a Lovasnap, mely 
nagyszámú versenyzőt és közönséget 
vonzott. Úgy gondoljuk ismételten 
remek rendezés és verseny zajlott, 
köszönjük a szervezőknek, a résztve-
vőknek, a „hadtáposoknak” a remek 
helytállást! Remélhetőleg jó érzéssel 
és élményekkel távoztak a rendezvé-
nyen részt vevők.

 Településünk részt vett Nagyká-
tán a TápióFeszt, valamint az I. Pest 
megyei Közfoglalkoztatási Kiállítá-
son. Itt is nagyon jól helyt állt közsé-
günk egyszerre mind a két standon. 
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Szeretném megköszönni a munkájukat mindazoknak, 
akik részt vettek a rendezvénnyel járó munkálatokban, és 
azoknak is, akik képviselték községünket ezeken a rendez-
vényeken! A Tápió szépe szépségversenyen, a falu népvisele-
tében megjelenő versenyzőnknek Vonnák Viviennek külön 
köszönöm a részvételt! Gratulálok Neki a versenyen elért 
„első udvarhölgy” helyezéséhez! Ugyanehhez a hétvégéhez 
köthető, hogy a gulyagyepen Kiss Attila borász emlékére sa-
telit fogathajtást szervezett Nemes Sándor és csapata, mely 
szintén sikeresen lezajlott. 

 A Sportegyesületnél lezajlottak a nyári sporttáborok, 
melyek már hagyományosak mondhatóak, továbbra is nagy 
sikernek örvendenek. A foci terén megkezdődött a bajnok-
ság, megkezdődtek az edzések, folytatódik a munka. Továb-
bi sok sikert kívánok a csapatnak az idei idényben is! Hajrá 
Tápiószőlős! Az épülő sportcsarnok fedése remélhetőleg 
még az idei évben befejeződik a tél beállta előtt. 

Községünk Barátság Nyugdíjas Klubja az idei évben is 
nagy sikerrel megrendezte a Tápió-menti Nyugdíjas klu-
bok találkozóját. Elmondhatjuk, hogy nagyon jól sikerült 
rendezvény volt. Köszönjük a szervezőknek a sok munkát, 
szponzoroknak a segítséget, a résztvevőknek pedig a meg-
jelenést! 

Nagyon jó hír, hogy megkezdte munkáját új fogorvosunk 
Dr. Zakariás Endre a páciensek megelégedésére. Ez úton is 
szeretettel és tisztelettel köszöntöm községünkben! Munká-
jához sok sikert és jó egészséget kívánok!

 A Védőnői Szolgálat és a Baba-Mama klub is belakta az 
új helyét.

Megemlíteném, hogy a Pándi út-Bata út sarkon civil kez-
deményezés eredményeként felújított kereszt került kihelye-
zésre. Köszönjük valamennyi résztvevő és adakozó hozzá-
járulását! 

Szintén jó hír, hogy hamarosan megkezdődik a Tearózsa 
utca rendbe tétele a megnyert pályázatnak megfelelően. 

A programok között lezajlott a IV. Országos Közfoglal-
koztatási Kiállítás Budapesten. Hamarosan következik az év 
legjelentősebb rendezvénye Tápiószőlősön a VIII. Falunap. 
A csatornázás miatt sajnos elmarad a lovas szüret felvo-
nulás, de remélhetőleg a következő évben ez a hagyomány 
folytatódik. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk 
rendezvényünkre! 

 Megemlítendő hogy sajnos továbbra is vannak felelőtlen 
állattartók, akik nem zárják be háziállataikat, bele sem gon-
dolva , hogy az iskolába menőknek-jövőknek, vagy a gyalo-
gosoknak, kerékpárosoknak mennyi veszélyt és bosszúságot 
okoznak. Ezen a téren számítani lehet nagyobb szigorra! Me-
zőőreink, polgárőreink és körzeti megbízottunk fokozottan 
fogja figyelni, ellenőrizni ezeket a kihágásokat. Továbbra is 
felhívjuk a lakosság figyelmét a parlagfűmentesítés fontos-
ságára, hiszen gyermekeink és a magunk egészsége nagyon 
fontos! Akik ilyenkor allergiában szenvednek, azok tudják, 
hogy mennyi kellemetlenséggel jár ez az állapot.

Minden kedves Olvasót, Lakost szeretettel várunk a Falu-
napra, érezzék jól magukat és élvezzék az ősz örömeit!
Tisztelettel:

Dr. Szoboszlay Árpád polgármester
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Eseményösszefoglaló 
Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képvise-

lő-testülete 2018. augusztus 08-án tartott rendes ülést.
Az első napirendi pont a Tápiószőlős-Újszilvás Refor-

mátus Általános Iskola és Óvoda 2017/2018. tanévről 
szóló intézményi beszámolójának elfogadása, melynek 
előterjesztője Szegedi György igazgató úr. Elmondása sze-
rint az intézmények sikeres évet tudhatnak maguk mögött. 
Beszámolójában kiemelte a Sportegyesülettel, valamint az 
Önkormányzattal folytatott sikeres együttműködést, to-
vábbá beszámolt az intézményekben megvalósuló számos 
fejlesztésről, valamint az elért szakmai sikerekről.

A soron következő napirendi pont, az aktuális rendez-
vényekkel kapcsolatos megbeszélés, és az ehhez kapcso-
lódó döntések meghozatala, mely során a Képviselő-tes-
tület döntött az augusztus 19-én megrendezésre kerülő 
Ünnepség és Tánctalálkozó, valamint az augusztus 24-
25-én tartandó Lovasnap kapcsán felmerült főbb kér-
désekben. A HALESZ Tánc Egyesület elnöke, azzal a ké-
réssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az Egyesület 
részére a IX. Nemzetközi Tánctalálkozó lebonyolításához 
150 000-Ft. támogatást legyen szíves biztosítani, valamint 
szükségük lenne az Önkormányzat tulajdonában álló 
rendezvény sátor használatának átengedésére. A fent em-
lített kérések teljesítését a Képviselő-testület megszavazta.

Az egyebek napirendi pont alatt döntés született a jegy-
zői állás betöltéséről, melynek köszönhetően a Képvise-
lő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 247. § (2) a) és b) pontja alapján Szőke 
Violetta jegyzővé való kinevezéséről döntött a szükséges 
felmentések megadásával, és 3 hónap próbaidő kikötésé-
vel. A Képviselő-testület elfogadta Komjáti Ferenc Dávid 
lemondását a TÁPIÓ-HALESZ Kft. Felügyelő Bizottsági 
tagságáról. Az egyebek napirendi pont keretében került 
sor a TÁPIÓ HALESZ Kft. ügyvezetői megbízatásának 
meghosszabbítására, így a Képviselő-testület döntése 
alapján, továbbra is Gál Viktor József látja el a Kft. ügy-
vezetésével kapcsolatos feladatokat. Sor került a Képvise-
lő-testület bizottságaiban megüresedett helyek betölté-
sére, dr. Szoboszlay Árpád polgármester javaslatára, 

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatának 55.§ (1) bekezdésében megha-
tározott és általa megalakított Pénzügy Ellenőrző 
Bizottság tagjának az alábbi személyt választja meg:  
Képviselő tag: Komjáti Ferenc Dávid. 

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 55.§ (1) bekezdésében 
meghatározott és általa megalakított Szociális Bi-
zottság elnökének az alábbi személyt választja meg: 
A bizottság elnöke: Komjáti Ferenc Dávid képviselő.

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és Működé-
si Szabályzatának 55.§ (1) bekezdésében meghatáro-

zott és általa megalakított Kulturális, Ifjúsági és Sport 
Bizottság tagjának az alábbi személyt választja meg: 
Képviselő tag: Komjáti Ferenc Dávid.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is napirendi pont 
volt a szociális célú tűzifa támogatás biztosítása a lakos-
ságnak, ezért a Képviselő-testület megszavazta a Pályázat 
benyújtását a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támoga-
tásra.

Szeptember hónapban Tápiószőlős Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 2018. szeptember 12-én 
tartott rendes ülést.

Az ülés napirendi pontjai között elsőként Az Idősek 
Gondozási Központja intézményvezetőjének beszá-
molója szerepelt, mely előterjesztője Lőrincz Anna in-
tézményvezető volt. Beszámolt az intézményben eddig 
történt átfogó eseményekről, és az előreláthatólag megva-
lósítandó további feladatokról is szót ejtett. A beszámoló 
elhangzása után a Képviselő-testület elfogadta a beszá-
molót, valamint a polgármester megköszönte az Intéz-
ményvezető, és valamennyi dolgozó eddig folytatott ki-
emelkedő munkáját, és sok sikert kívánt a jövőben reájuk 
váró feladatok elvégzéséhez.

Mint minden évben most is segítséget nyújt Tápió-
szőlős Község Önkormányzata a szeptember hónaptól 
felsőoktatásban részt vevő, helyi fiatalok számára. így a 
Képviselő-testület megszavazta a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi 
pályázati fordulójához való csatlakozást.

A falu rendezvényei közül kiemelkedő esemény a Falu-
nap. A sikeres szervezéshez elengedhetetlen, hogy a Kép-
viselő-testület sort kerítsen a lebonyolítással kapcsolatos 
egyeztetésre.

Az Egyebek napirendi pont alatt Tápiószőlős Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói felhatal-
mazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és 
c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva meg-
alkotta az anyakönyvvezető közreműködésével tartott 
névadó- és házassági évforduló ünnepségek megtartá-
sának részletes szabályait tartalmazó rendeleteket. Így a 
Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezető munkatársainak 
lehetőségük nyílik, a fent említett események ünnepélyes 
keretek között történő lebonyolítására. 

Utolsó napirendi pontként a Tápiószőlősi Szülői 
Munkaközösség elnöke által benyújtott kérelem elbírá-
lása következett. A kérelem tárgya a 2018. október 27-
én tartandó Szülők bálja rendezvény helyszínének térí-
tésmentes biztosítása volt. A Képviselő-testület a Szülői 
munkaközösség rendelkezésére bocsájtotta a Központi 
Konyha Ebédlő helyiségét.

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

Szőke Violetta jegyző
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BURSA HUNGARICA 2019 PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tápiószőlős Község Önkormányzata az Emberi Erő-

forrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja 
a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati A és B típusú ösztöndíjpályázatot.

 „A” típusú Ösztöndíjpályázatot 
a felsőoktatási   hallgatók számára a 2018/2019. tanév 

második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan;

„B” típusú Ösztöndíjpályázatot 
a felsőoktatási  tanulmányokat kezdeni kívánók (a 

2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló kö-
zépiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendel-
kező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek) számára a 2018/2019. tanév első félévétől, 
6 egymást követő tanulmányi félévre.

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illeté-
kességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szoci-
ális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogvi-
szony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfo-
kozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mes-
terképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat illeté-
kességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szoci-
ális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a) a 2018/2019. 
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások 
vagy b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőokta-
tási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek 
és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intéz-
mény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfoko-
zatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben 
kívánnak részt venni.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a to-
vábbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói re-
gisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/PALY/PalyBelep.aspx
A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően le-

hetséges a pályázati adatok feltöltése a pályázók részére. 
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltölté-
sét követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva 
a Tápiószőlősi Polgármesteri Hivatalban Szőke Ágnes 
pályázati ügyintézőnél kell benyújtaniuk a pályázóknak. 
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csa-
tolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati ki-
írásban meghatározott valamely melléklet hiányában a 
pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályáza-
tok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa 
rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bí-
rálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésé-
nek és az Önkormány-
zathoz történő benyúj-
tásának határideje: 2018. november 6.

Az „A” típusú  pályázati űrlap kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallga-

tói jogviszony-igazolás a 2018/2019. tanév első félévé-
ről.

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban 
élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
 A pályázati kérelem rövid indoklása, melyben ki kell tér-

ni a szociális rászorultságot megalapozó körülményekre 
(jövedelmi és kiadási viszonyok, tartós betegség, fogya-
tékosság, munkanélküliség, árvaság stb.), és az ezeket 
alátámasztó okiratok (pl. jövedelemigazolás, orvosi iga-
zolás, hivatalos szervek határozata, igazolása stb.).

d) A pályázónak a kérelem benyújtásakor – a személyes 
adatok egyeztetésére – be kell mutatni személyazono-
sító igazolványát és a lakóhelyének igazolását bizonyí-
tó okiratot (lakcímkártya).

 A „B” típusú  pályázati űrlap kötelező mellékletei: 
a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban 

élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
b) A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okira-

tok:
 A pályázati kérelem rövid indoklása, melyben ki kell tér-

ni a szociális rászorultságot megalapozó körülményekre 
(jövedelmi és kiadási viszonyok, tartós betegség, fogya-
tékosság, munkanélküliség, árvaság stb.), és az ezeket 
alátámasztó okiratok (pl. jövedelemigazolás, orvosi iga-
zolás, hivatalos szervek határozata, igazolása stb.).

c) A pályázónak a kérelem benyújtásakor – a személyes 
adatok egyeztetésére – be kell mutatni személyazono-
sító igazolványát és a lakóhelyének igazolását bizonyí-
tó okiratot (lakcímkártya).

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező 
mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiá-
nyában a pályázat formai hibásnak minősül. A beérke-
zett pályázatokat a települési önkormányzat bírálja el 
2018. december 6-ig.

A központi pályázati kiírás a  
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica13/  
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa hungaric2019/ 
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa hungarica13/ 

http:// www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica14/ 
oldalon olvasható.  Az Önkormányzat által meghatá-
rozott, kötelezően csatolandó mellékletekkel bővített 

kiírások a www. tapioszolos.hu honlapon, illetve a Tápi-
ószőlősi Polgármesteri Hivatalban érhetők el.

További információt Szőke Ágnes pályázati ügyintéző-
től kérhetnek az 53/385-001/16. mellék telefonszámon.
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Tápiószőlős Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

8/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete 
a tűzgyújtás helyi szabályairól

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott jogosultságára figyelemmel a természet vé-
delméről szóló 1996. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 13. § (1) bekezdés 5. és 11. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja és hatálya 
1. §

(1) A Rendelet célja, hogy az avar és a kerti hulladék ége-
tésére, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott 
légszennyezésre vonatkozó szabályok és korlátozá-
sok megállapításával elősegítse a levegő tisztaságá-
nak és a lakosság egészségének védelmét.

(2) A Rendelet hatálya Tápiószőlős Község Önkormány-
zat közigazgatási területének belterületén kiterjed 
valamennyi természetes és jogi személyre, jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező szervezetre.

Értelmező rendelkezések 
2. §

(1) Avar: a növények életciklusa során elhullatott, kelet-
kezett száraz növényi részek (ágak, levelek, stb.).

(2) Kerti hulladék: a kerti művelés során keletkező ég-
hető növényi hulladékok (ágak, venyige, lekaszált fű, 
gaz, növényi részek, kukoricaszár, stb.)

Az égetés szabályai 
3. §

(1) A kertben keletkező hulladékot elsősorban újrahasz-
nosítás útján kell kezelni. A kerti hulladék égetésére 
csak akkor kerülhet sor, ha más újrahasznosítási le-
hetőség nem alkalmazható.

(2) Avar és kerti hulladék égetése vasárnap és az ünnep-
napok kivételével a hét minden napján végezhető.

(3) Az ingatlanok tisztítása, karbantartása során keletke-
zett avar és kerti hulladék csak állandó felügyelettel, 
a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával égethető 
el, a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett.

(4) A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulla-
dékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, eltüzelé-
se folyamatosan, kis adagokban történhet.

(5) Az égethető kerti hulladék nem tartalmazhat más kom-
munális, illetve ipari eredetű, továbbá veszélyes hulla-
dékot (PVC, gumi, petpalackok, vegyszer, festék, stb.).

4. §
(1) Az égetéshez tüzet rakni csak biztonságos, tűzrakás-

ra alkalmas helyen, a lakó- és gazdasági épületektől 
megfelelő távolságra lehet úgy, hogy a tűz életet, ter-
mészeti és épített környezetet hirtelen feltámadó szél 
esetén se veszélyeztessen, kárt ne okozzon.

(2) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszerelé-
seket kell készenlétbe helyezni, amelyek alkalmasak 
a tűz elterjedésének megakadályozására, a tűz kioltá-
sára.

(3) Az égetés csak úgy folytatható, hogy az emberi egész-
séget, az épített és a természeti környezetet ne káro-
sítsa, tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(4) Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező, 
bűzös segédanyag nem alkalmazható (benzin, gázo-
laj, stb).

(5) Az égetés céljára szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni ti-
los, veszély esetén azonnal el kell oltani.

(6) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell 
vizsgálni, minden parázslást, izzást meg kell szüntet-
ni a helyszín elhagyása előtt.

Tiltó rendelkezések 
5. §

(1) Égetéssel avart, kerti hulladékot megsemmisíteni tilos:
a) szeles, ködös, erősen párás időben,
b) ha erre illetékes szerv, vagy az Önkormányzat 

tűzgyújtási tilalmat rendel el.
(2) Közterületen csak az Önkormányzat engedélyével le-

het avart, kerti hulladékot égetni.

Ellenőrzés 
6. §

A rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzésére, il-
letve az előírások megszegése esetén a szükséges intézke-
dések megtételére az önkormányzat hivatalának köztiszt-
viselői jogosultak.

Jogkövetkezmények 
7. §

A rendeletben foglalt szabályok megszegője környezet-
védelemi bírsággal sújtható.

Záró rendelkezések 
8. §

Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, ki-
hirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Szoboszlay Árpád
polgármester

Tóthné Szombati Erika
jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Tápiószőlős, 2015. március 26.
Tóthné Szombati Erika jegyző

Tisztelt Lakosság!
Az ősz közeledtével egyre több kertben, udvaron 

keletkezik kerti hulladék. Tápiószőlős Község Önkor-
mányzatának helyi rendelete meghatározza az égetés 
szabályait. Most ismét közzé tesszük, mert sok lakos-
nak nincs tudomása a rendeletről , vagy nem veszi fi-
gyelembe azt. Sok viszálynak vehetjük elejét, ha ezt a 
rendeletet mindenki alaposan átolvassa és értelmezi. 
Kérjük a rendelet betartását!
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TÁJÉKOZTATÁS

Téli rezsicsökkentéssel 
kapcsolatban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyar-
ország Kormánya 1364/2018. (VII.27.) Kormányha-
tározatában döntött a téli rezsicsökkentés végrehajtá-
sát követően szükségessé váló további intézkedésről.

A határozat szerint a téli rezsicsökkentésben ko-
rábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfű-
téstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is 
egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek a 
fűtési költségek viselésével összefüggésben.

A támogatás igényléséhez összeállított igénybeje-
lentő lap elérhető a www.tapioszolos.hu honlapon, 
vagy a Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályán.

Az igénybejelentő lapokat a Polgármesteri Hiva-
tal igazgatási osztályán szíveskedjenek leadni, legké-
sőbb 2018. október 15-ig.

Az igénybejelentéseket a Belügyminisztérium ré-
szére továbbítjuk további intézkedés céljából.
Tápiószőlős, 2018. augusztus 10.

Szőke Violetta s.k. jegyző

Nyugdíjas találkozó
2018. június 30-án VIII. alkalommal került meg-

rendezésre a Tápiómenti Nyugdíjas Találkozó Tápi-
ószőlősön.

A találkozóra meghívtuk a Tápió-mente 11 tele-
pülésének Nyugdíjas klubjait.

Délelőtt 10 órakor kezdődött a program. Minden 
meghívott klub tartalmas, szép, olykor mulatságos 
műsort adott elő. A találkozón 250 fő vett részt.

Nagy volt a készülődés, már 3 nappal korábban 
tettünk-vettünk, készültünk. A műsorok után a 
Központi konyha dolgozóinak köszönhetően finom 
ebédet ehettünk, a klubtársaknak és a segítőknek 
köszönhetően süteményeket fogyaszthattunk. Ebéd 
után jött a mulatás, mindenki ropta a táncot. A ta-
lálkozó az Önkormányzat anyagi támogatása nél-
kül nem valósulhatott volna meg, ezért köszönetet 
mondunk a Polgármester úrnak, a Képviselő-testü-
let tagjainak. A találkozót támogatta még a HATE, 
több magánszemély, és civil szervezetek.

Köszönet Mindenkinek, aki bármivel hozzájárult, 
hogy e nemes cél ismét megvalósulhatott!

Barátság Nyugdíjas Klub 

Lovas nap
Augusztus 25-én XXII. alkalommal került megrende-

zésre Tápiószőlősön amatőr fogathajtó verseny. Ez volt a 
második, melyet a sportpálya területén kialakított, fogat-
hajtásra alkalmas gyepen tartottunk.

Az idei évben rendhagyó módon, péntek éjszaka is volt 
verseny a pályán. A fogatok érkezése után Bódi Csabi kon-
certtel hangolódtak az érdeklődők az éjszakai hajtásra. A 
hajtók nem csak akadályhajtásban, hanem kombinált ver-
senyszámban is kipróbálhatták magukat.

Az eredmények pedig: Póni kettes fogat C kategória 1. 
helyezés Kiss Márk, 2. helyezés Marton Emese, 3. helyezés 
ért el Rédei Ádám Imre. Kettes fogat C kategóriában 1. Pol-
gár József 2. Hevér Róbert, 3. helyezés Bata Pál. Kombinált 
akadályhajtásban 1. Sárközi Tímea, 2. Tóth Simon Sán-

dor, 3. Velkei József. Sokan csak a ritkaság számba menő 
kombinált hajtás miatt érkeztek a tápiószőlősi versenyre, 
szombaton több hajtónak is máshol akadt elfoglaltsága, de 
még így is 62 fogat nevezett a nyár utolsó szombatján ren-
dezett versenyre. A 25-ei nap a hagyományoknak megfele-
lően telt. Délelőtt póni kettes D,C, egyes D, C, kettes D, C 
kategóriában láthatták a nézők a versenyzőket, ebéd után 
kiegészülve a négyes fogatok verseny számával. 
A szombati nap eredményei :
• Póni kettes fogat D kategória 1. Marosi Zoltán,  

2. Kis János, 3. Huszák Balázs
• Póni kettes fogat C kategória 1. Rédei Ádám Imre,  

2. Kiss Márk, 3. Kosztolányi Zoltán
• Egyes fogat D kategória 1. Kocsi Martin,  

2. Heka Attila, 3. Mészáros Zoltán, 
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• Egyes fogat C kategória 1. Sárközi Tímea,  
2. Szabó Evelin, 3. Kurdics Gergő.

• Kettes fogat D kategória 1. Kalacsi Péter,  
2. Polgár József, 3. Pál János

• Kettes fogat C kategória 1. Emődi Imre,  
2. Szabó Bence János, 3. Zólyomi László

• Négyes fogat 1. Velkei József, 2. Kosztolányi Zoltán,  
3. Némedi György.
Gratulálunk a hajtóknak a kiváló eredményeikhez!
Az eredmények kihirdetése után jöttek a gyerekek szá-

mára az izgalmas pillanatok. Minden évben egész nap in-
gyenes arcfestés, csillámtetoválás és ugrálóvár van, mégis 
a legjobban várt percek a malac fogó, és a tavalyi évhez 
hasonlóan kakas fogó verseny. Idén ezt követte a meglepe-
tés nyúl fogóverseny. Rögtön 5 db nyulat lehetett a gyere-
keknek megfogni, bár nem volt nehéz dolga a lelkes gye-
rek seregnek, mert a nyuszik lassabbak voltak, mint a „3. 
versenyszámra „ rutint szerzett fiúk és lányok.

Kísérő rendezvény itt, a Lovasnapon a Falu tortája ver-
seny, amely idén kiegészült sütemény sütő versennyel is. 

A Falu tortája kiírást 
a zsűri ítélete alapján 
Kazinczi Erika nyerte 
a Szőlő mousse tor-
tájával, Ballon Szilvia 
„Citromos biztonság” 
fantázia néven indult 
tortája előtt. A győz-
test érte a megtiszte-
lő feladat, hogy 400 
adagban a Falunapra a 
lakosság részére megsüsse a tortát.

A sütemények között Bezzeg Andrásné hájas rétese uta-
sította maga mögé a többi ínycsiklandozó süteményt. Az 
ezüstérmet Szlezák Éva, míg a bronzérmet Kósa Zoltánné 
nyakába akasztotta a zsűri. Gratulálunk az indulóknak és 
a Falunapon ismét várjuk a sütemény sütő versenyre a je-
lentkezőket szőlővel készített süteményeikkel, desszertje-
ikkel, a főzőversennyel kiegészülve! 

Hegedűs-Némedi Judit

A Tápiószőlős Község Önkormányzata , valamint Kalacsi Péter és családja 
szervezésében megrendezett XXII. Tápiószőlősi Amatőr Fogathajtó Verseny 

támogatói:
• Simon Gábor és családja
• Simon Zsuzsanna és Marton 

Emese
• Meleg Sándor és családja
• Kiss Pál
• Jandácsik István
• Abonyi Lovas Klub
• Turóczi Ferenc
• Harcsa Bálint
• Kalacsi Team
• Domonics Imre
• Molnár András
• Hegedűs Tamás
• Szűcs Balázs
• Központi Konyha dolgozói
• Rédei Mihályné
• Komjáti János
• Kuli Mihály és családja
• Némedi Endre és családja
• Straubinger Ferenc és családja
• Borsik János és családja
• Barátság Nyugdíjas Klub
• Dobos József és családja

• Hegedűs Sándor és családja
• Szűcs József
• Dr. Szoboszlay Árpád és családja
• Siska Zoltán és családja
• ifj.Hegedűs Sándor és neje
• Nagy Lászlóné
• Macsik János és családja
• Veres László és családja
• Katona Mihály
• Soós Mihály és családja
• Vonnák László és családja
• HALESZ Tánc Egyesület
• Balogné Oláh Johanna és 

családja
• Földvári Ferencné
• Némedi Nándor és családja
• Krupa Sándorné
• Boros Pál
• Ézsiás Lászlóné
• Boros Pálné
• Bíró Ferenc és családja
• Bezzeg Mihály és családja
• Bezzeg József és családja

• Pintér János
• Pintér Jánosné
• Pintér Gyula és családja
• Komjáti Ferenc Dávid
• Visnyei János és családja
• Rédei István
• Remzső István és családja
• Kovács Hajnalka
• Kosztolányi Zoltán
• Szabó Ferenc és családja
• Velkei Lajos
• Lakos László
• özv. Némedi Nándorné
• Kézér László és családja
• Kalacsi László és családja
• Kiss Béláné
• Lajtai Sándorné
• Kalacsi Miklós és családja
• Gonda János
• Tápiószőlős Községi Sport 

Egyesület

Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény megvalósulásához!
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HALESZ Tánc Egyesületi hírek
Mozgalmas nyáron van túl a tánc 

egyesület. Több fellépést is vállaltunk 
szomszédos településeken, mint pél-
dául Tápióbicskén vagy Tápiószelén. 
A Barátság Nyugdíjas Klub Tápió 
menti nyugdíjas találkozóján Tápi-
ószőlősön és természetesen itt volt a 
saját rendezvényünk IX. Nemzetkö-
zi Tánc találkozó augusztus 19-én, 
melyet 3.éve egybekötve tartottunk 
Államalapító Szent István király ün-
nepével. Az idei évben is a Polgármes-
teri Hivatal előtti téren kezdődött az 
ünnepség. Attila atya megszentelte 
az új kenyeret, az önkormányzat és 
a civil szervezetek, valamint a kül-
földi tánccsoportok képviselői elhe-
lyezték koszorújukat a Szent István 
szobornál, onnan zenés felvonulással 
sétáltunk a Faluházba. Ott a telepü-
lés önállóvá válásának 70. évforduló-
ja alkalmából állított emlékoszlopot 

is megkoszorúzta az önkormányzat 
nevében Balogné Oláh Johanna al-
polgármester asszony, a Halesz Tánc 
Egyesület nevében Csizmadiáné Ju-
hász Zsuzsanna és Hegedűs Sándor, 
a Barátság Nyugdíjas Klub nevében 
Bezzeg Andrásné és Rédei Mihályné, 

míg a Nyitott Tenyér Egyesület nevé-
ben Németh Árpád. Az ünnepélyes 
pillanatok után a táncé lett a főszerep. 
Házigazdák lévén a legújabb / a tavalyi 
Falunapra tanult/ Bökönyi táncunk-
kal nyitottuk meg a tánc találkozót, 
hogy utána átadhassuk a színpadot a 
vendég lett, bolgár, olasz és görög ven-
dégeinknek. 4 ország 7 tánc csoportja 
örvendeztette meg a szőlősi lakoso-
kat fergeteges előadásukkal. A táncos 
programok végeztével az ajándékok 
átadása következett, mi természetesen 
idén is magyaros, szőlősi csomaggal 
készültünk, hogy vendégeink egy kis 
darabot el tudjanak vinni magukkal 
Tápiószőlősből. A vacsorát a Bitskey 
Gáspár Tüzérek nyitották meg ágyú-
szóval, mindjárt hárommal, mert 
olyan nagy népszerűségnek örvendett 
a vendégek körében az ágyú látványa, 
hangja és persze a tüzérek. Ezúton is 
köszönjük nekik a közreműködést! 
Ahogyan támogatóinknak is, hiszen 
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a segítségük nélkül nem valósulhatott 
volna meg immár IX. alkalommal a 
Tánctalálkozó. 

A köszönetnyilvánítások után jött 
a vacsora majd hajnalig tartó mulat-
ság következett, ahol a tápiószőlősi 
lakosok együtt mulathattak a külföl-
di vendégeinkkel.

A Tánctalálkozó azonban csak 
az egyik jelentős esemény volt az 
egyesület életében a nyáron, hiszen 
augusztus 4-én a HATE két tagja 
Némedi Judit és Hegedűs Sándor há-
zasodott össze, míg szeptember 1-én 
az egyesület másik tagja Bebők Má-
ria mondta ki az igent párjának, Ár-

pás Jánosnak. Mindkét párnak sok 
boldogságot kíván a HALESZ Tánc 
Egyesület.

Természetesen, az örömteli pilla-
natok között is lázasan készülünk a 
VIII. Tápiószőlősi Falunapokra, ahol 
bemutatjuk új műsorunkat.

Vonnák László

Tisztelt Lakosság!  
Ismét az Önök segítségét kérjük.

2018. október 5-6-án megrendezésre 
kerül a Falunap! Ezen a jeles eseményen 
ismét szeretnénk megköszönteni a falunk-
ban élő, ebben az évben 50, 55, 60, vagy 60 
év felett bármelyik házassági évfordulóját 
ünneplő házaspárjainkat! Önkormány-
zatunknak csak azokról a házaspárokról 
van adata, akik itt kötöttek házasságot. 
Akik más településen házasodtak össze, 
azokról a párokról nem tudunk. Kérjük, 
ha családjukban, szomszédjukban, kör-
nyezetükben tudnak ilyen házaspárokról, 
azt szíveskedjenek Önkormányzatunk tu-
domására hozni 2018. szeptember 30-ig.

Köszönjük szépen!

A Tápiószőlősi Víziközmű Társulat Intézőbizottsága
meghív minden érintettet

2018. szeptember 27-én 18.00 órakor
tartandó

LAKOSSÁGI FÓRUMRA
Helye: Faluház Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 3.

Napirendi pontok:
1. A szennyvízberuházás érdekeltségi hozzájárulásának pénz-

ügyi rendezésével kapcsolatos tájékoztatás.
2. Tájékoztatás a beruházás műszaki állapotáról.
3. Ingatlanon belüli bekötésekkel kapcsolatos tájékoztatás.

Tápiószőlős, 2018. szeptember 11.
Balogné Oláh Johanna s.k.

Bíró Zoltán s.k.
Nyíri Mihály s.k.
Pintér Gyula s.k.
Visnyei János s.k.

A támogatóink voltak:
• Balog József és családja
• Barátság Nyugdíjas Klub
• Csizmadia Viktor és családja
• Hegedűs Sándor és családja
• Kalacsi Péter és családja

• Keresztúri Hajnalka
• Kézér László és családja
• Kiss Béláné
• Pintér Gyula
• Pintér János és családja

• Tápiószőlős Központi  
Konyhája

• Tápiószőlős Község 
Önkormányzata

• Visnyei János és családja

Segítségüket ezúton is nagyon köszöni a Halesz Tánc Egyesület!
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Úszásoktatás
Községünkben idén június 25-től 

július 6-ig úszás tanfolyamot hir-
dettünk, amire 16 fő jelentkezett. A 

tanfolyamot így két csoporttal indí-
tottam. Számomra az úszás megtaní-
tása mellet, nagyon fontos szempont 
a játékosság, játszva tanulás. Minden 
gyermeknél az alapokat megerősít-

ve, a vízhez szoktatással, víz alá me-
rüléssel, majd vízbiztonság megszer-
zésével indítottam. Erre építettem a 
kar és lábtempó helyes technikájának 
elsajátítását. 

Nagy lehetőség egy kis községben, 
hogy a gyermekek a közelben megta-
nulhatnak úszni. Szeretném megkö-
szönni Tápiószőlős Önkormányza-
tának, illetve Dr. Szoboszlay Árpád 
Polgármester Úrnak támogatását, 
hogy lehetővé tették a helybéli gyer-
mekek számára az ingyenes átjárást a 
tápiószentmártoni uszodába! Én ma-
gam pedig köszönöm a lehetőséget és 
a bizalmat a szülők részéről, hogy rám 
bízták gyermekeiket erre a kis időre.
Jövőre is várom szeretettel a gyer-
mekeket:

Kornyikné Bakos Dalma

Óvodai hírek
Megérkezett az őszi évszak 

és vele együtt az új nevelési év 
óvodánkba.

Gyermekzsivajtól, mosoly-
gós gyermekarcoktól lett vidá-
mabb az óvoda. A gyermekek 
nyári élményeiket, a nyár em-
lékeit mesélik, mi az óvoda dolgozói már az új nevelési év 
céljainak, feladatainak megvalósításán dolgozunk. 

A jövő várható útjait szemlélve változások előtt áll óvo-
dánk a pedagógia, a pedagógus szerepvállalás terén. Ezek 
a változások, évek hosszú sorai alatt valósulnak majd meg. 
Minden évben egy – egy lépést előre lépve próbálunk az 
előttünk álló változásoknak megfelelni, ezáltal rövid és 
hosszú távú céljainkat megvalósítani.

Óvodánk ebben a nevelési évben három óvodai cso-
porttal működik. A törvényi előírásoknak megfelelő lét-
számú és szakképzettségű pedagógusok és pedagógiai ne-
velőmunkát segítő alkalmazottak köre végzi feladatait az 
idei évben. 

A nevelőmunkához szükséges tárgyi feltételeket, kar-
bantartásokat, eszközbeszerzéseket a fenntartó intézmé-
nyünk a település önkormányzatának támogatásával való-
sította meg a nyár folyamán.

Az idei év nevelőmunkájában kiemelt figyelmet szen-
teltünk annak, hogy intézményünket továbbra is a gyer-
mekközpontúság hassa át. 

Gyermekeink szerezzenek minél több ismeretet szülő-
földjükről, annak hagyományiról. Református óvodaként 
továbbra is fontosnak tartjuk az eddig kialakított szellemi-

ségnek, hagyományoknak a megőrzését, valamint a vallás 
és a családi nevelés összhangjának, kapcsolódási pontjai-
nak megerősítését. 

Az óvodai tanulást úgy tekintjük, mint a közös élmé-
nyeken alapuló, gazdag játéktevékenységben megvalósu-
ló ismeretszerzésre, amely egyidejűleg biztosítja a közös 
felfedezés, kísérletezés lehetőségét, a kreativitás fejlődését.

A nevelés – oktatás minden területén így nálunk is elke-
rülhetetlen a differenciálás. Arra kell törekednünk, hogy a 
nehezen beilleszkedő, tanulási zavarokkal küzdő gyerme-
kek sem lógjanak ki a sorból, hanem részesei legyenek a 
csoport életének. A differenciált fejlesztés záloga a gyer-
mek megismerése. A tavalyi nevelési évben kidolgozott, 
életkorokhoz kapcsolódó mérési pontokat az idei nevelési 
évben tovább finomítva alkalmazzuk a gyermekek minél 
többoldalú megismerésének, fejlesztésének céljából.

Tudjuk, hogy a minőségi kisgyermeknevelés feltétele a 
pedagógus folyamatos önképzése. Ennek szellemében tö-
rekszünk arra, hogy olyan továbbképzéseken vegyünk részt, 
amelyek szélesítik óvodánk dolgozóinak szakmai tudását, 
szemléletét, nyitottságát a korszerű tudástartalmak felé.

A családokkal való folyamatos kapcsolatépítést, kap-
csolattartást továbbra is fontosnak tartjuk, így az ehhez 
kapcsolódó feladatainkat nemcsak a gyermekekhez iga-
zítjuk, hanem azok családjaihoz, azok sajátos helyzetéhez, 
igényeihez. 

Óvodánk alkalmazotti közössége egyetért abban, hogy 
az óvoda eddigi, pedagógiai hagyományait megőrizve a 
tradíciók mellé épüljenek be a pedagógia modern, inno-
vatív XXI. századi elvárásnak megfelelő elemei. 

Tóthné Erős Zinaida
Tápiószőlősi Református óvoda 

tagintézményvezetője
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Anyakönyvi hírek

• Tóth Éva Valentina  2018.07.09.
• Nagy Anna  2018.07.09
• Gál Kristóf  2018.07.17
• Pánczél Natasa  2018.08.02
• Lipták Letícia Karolina  2018.08.29
• Straubinger Fülöp Ferenc  2018.09.07

GRATULÁLUNK,  
JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

ÚJSZÜLÖTTEK ELHUNYTAK
• Récsi Jánosné (Bácskai Erzsébet) 1926-2018
• Gál Pálné(Gál Terézia) 1928-2018
• Fehér József  1952-2018
• Klement Mihály  1951-2018
• Lévai István  1950-2018
• Vereb György Imre  1954-2018
• Visnyei Jánosné (Zakar Terézia)  1932-2018.

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk 

köszönetet mindazoknak, akik 
szeretett férj, édesapa, após 

és nagypapa NAGY JÓZSEF 
temetésén részt vettek, utolsó 

útjára elkísérték, sírjára a 
megemlékezés virágát helyezték, 
gyászunkban és fájdalmunkban 

osztoztak velünk.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk 

köszönetet mindazoknak, 
akik KLEMENT MIHÁLY 

temetésén megjelentek, sírjára 
virágot, koszorút helyeztek, 
mély fájdalmunkban velünk 

osztoztak.

Köszönettel:  
a Gyászoló család

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, akik 

Visnyei Jánosné  
(Zakar Terézia) temetésén részt 
vettek, sírjára a megemlékezés 
virágait elhozták, gyászunkban 

osztoztak.

Visnyei család



FALUNAPOK
VIII. Tápiószőlősi

október

5-6.

A rendezvény helyszíne: Tápiószőlős Sportpálya (2769 Tápiószőlős, Sport út 2.)

október 5. – péntek:
18:00 A Falunap ünnepélyes megnyitója
 Kiállítás Tátrai Tibor fotóiból,  

Kmegy Máté súlyemelő eredményeinek 
bemutatása

18:30 Rock suli

20:00 Scrap-Heap koncert

október 6. – szombat: 
  8:00 Főző és sütemény sütőverseny
10:00 Miki bohóc műsora 

10:00 Traktor akadályverseny
12:30 Az elkészült ételek zsűrizése, ebéd
13:00 Abonyi Fúvószenekari Egyesület és 

mazsorett csoport műsora
14:00 Főző és sütemény sütőverseny 

eredményhirdetése
14:45 Tápió szépe versenyen indult versenyző 

köszöntése
14:55 Házassági évfordulós párok köszöntése
15:15 A Falu Tortájának felszeletelése
15:45 Kókai Dalárda műsora
16:25 Rákoskeresztúri Szlovák Asszonykórus és 

Rákoskeresztúri Szlovák Táncegyüttes műsora

17:00 Leblanc Győző és Tóth Éva műsora
18:10 RITMUS Dance műsora
18:35 A Patkós Irma Színház művészei és a Patkós 

Irma Művészeti Iskola műsora
19:20 Halesz Tánc Egyesület műsora

20:00 GALAMBOS LAJCSI műsora

21:30 SMART zenekar
23:45 Kiss Zoltánnal mulatás hajnalig

Mindenkit szeretettel várunk! 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk


