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Tisztelettel Köszöntöm Tápiószentmárton minden lakóját!
A Karácsony közeledtével mindenki igyekszik egy kevés izgalmat, fényt és szeretetet 
csempészni a hétköznapokba. Ez az idõszak a szeretetrõl szól, amire lélekben is készül az ember. 
Településünkön reményeink szerint hagyománnyá válik, hogy a Község Karácsonyfájánál is 
készülünk a Karácsonyra, Advent minden Vasárnapján. Szeretettel várunk mindenkit, aki 
szívesen részt vesz egy közös ünneplésben, ahol minden hétvégén más-más Egyházi és civil 
szervezet elõadásait élvezhetjük. Az idei év utolsó adventi Vasárnapján 17:00 órától a Katolikus 
egyház, a Zöldikék és a Than Károly Hagyományõrzõ Gyermek Tüzér csapat a vendéglátók, de 
minden felekezet és civil szervezet képviselteti magát.Az ilyen tájt hagyományos Betlehemi 
mûsort közös elõadásban láthatjuk.
A 2014. évben a Község Karácsonyfáját Lakner Szilárd ajánlotta fel, a fa mellet elhelyezett 
Betlehemhez az anyagot Czenky Árpádtól kaptuk, az elkészítésében a Zöldikék nyújtottak 
segítséget.

Tápiószentmárton polgármestereként, 
az egész Önkormányzat nevében 

szeretnék minden kedves lakónknak 
Áldott, Békés Boldog Karácsonyt és 

Sikerekben gazdag Új esztendõt 
kívánni!

Baráti üdvözlettel:
 

Györe László
Polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban: Mötv.)  113.§-a 
szerint a helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetési teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, 
értékelésére vonatkozó adatait az alábbiak szerint közzéteszem:

1./ Önkormányzati feladatellátás általános értékelése
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata a helyi közügyek valamint a helyben biztosítható közfeladatok 
körében  ellátandó helyi önkormányzati feladatok közül az alábbiakat látja el:

Településfejlesztés,településrendezés:       

A településfejlesztés  komplex fogalom, amelynek 
szabályozását több jogszabályban találjuk. Egységes, 
kifejezetten a településfejlesztést szabályozó joganyag 
a mai napig nincs a   magyar jogalkotásban. A 
településfejlesztés feladatát, fogalmát az épített 
környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 2013. január 1-je óta szabályoz 
bizonyos településfejlesztési kérdéseket egzakt módon.
Eszerint a településfejlesztés feladata a településen élõk 
számára a települési élet-és környezetminõség javítása, 
a környezetbiztonság erõsítése, a települési 
erõforrásokra építõ, az erõforrások fenntarthatóságát 
biztosító hosszú és rövid távú fejlesztési irányok, célok 
és az azok elérését biztosító programok és eszközök 
meghatározása. A településfejlesztés körébe soroljuk az 
adott település intézmény és vagy mûszaki 
infrastruktúrájának megváltoztatását, a település 
szolgáltatási színvonalának emelését, a népesség 
életkörülményeinek javítását.
A térség, így a mi településünk vonatkozásában is a 
legmeghatározóbb infrastruktúra fejlesztésével 
kapcsolatos projekt: 
„Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz 
tisztítása” elnevezésû projekt a Tápió vidék 
történetének meghatározó beruházása, hiszen több 
évtizedes problémára jelent megoldást a szennyvíz 
csatornahálózat kiépítése. A fejlesztés nemcsak a térség 
életminõségének javulását fogja eredményezni, hanem 
környezetvédelmi szempontból is jelentõs elõrelépést 
fog jelenteni. „
A projekt megvalósításával összefüggésben az 
önkormányzat döntött a településrendezési eszközeinek 
módosításáról, mivel a szennyvíz-elvezetés és tisztítási 
beruházásokkal összefüggõ közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 
29/2013.(II.12.) Korm. rendelet nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánította a 
Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 20 települést 
érintõ szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházását. 
Ennek keretében Tápiószentmárton területén a 0196/9 
hrsz-ú ingatlanon valósul meg hat település 
szennyvíztisztító telepe. Ezért vált szükségessé a 
településrendezési eszközök módosítása.

A településfejlesztés keretében elvégzett  
önkormányzati fejlesztések 2014-ben:

a./ A Bartók Béla úti iskolaudvaron lévõ sportpálya 
rekortan burkolattal történõ borítása   

  (kézilabdakapu, kosárlabdapalánk, pályavilágítás 
elhelyezése)

b./ A Polgármesteri Hivatal felújítása,       
akadálymentesítése

c./A Strandfürdõ úszómedence vízgépészeti 
korszerûsítése, a medencefenék újjáépítése.

d./ Csapadékvízelvezetõ rendszer kiépítése a 
Tápiószentmárton belterület Zrínyi-Bercsényi-

     Báthory-Bethlen utcákban
e./ Belterületi utak felújítása 

A településüzemeltetés keretében végzett 
tevékenység:

A köztemetõ fenntartását temetõüzemeltetési szerzõdés 
szerint az EX-HUMA Kft.  végzi. A közvilágítás 
biztosítását és a közvilágítási rendszer karbantartását  az 
önkormányzattal  kötött szerzõdés alapján az ÉMÁSZ 
végzi. A közparkok és közterületek fenntartása az 
önkormányzat által szervezett közhasznú foglalkoztatás 
keretében alkalmazott foglalkoztatottak feladata .
A településüzemeltetési feladatokhoz az önkormányzat 
támogatást kap az állami költségvetésbõl. A támogatás az 
egy egységre jutó településkategóriáként számított 
átlagos nettó mûködési kiadások és az OSAP 
adatszolgáltatás szerinti naturália szorzata alapján jár 
önkormányzatunknak. ( zöldterületek, az azokhoz 
kapcso lódó  ép í tmények  k i a l ak í t á sához  é s  
fenntartásához; a településen történõ közvilágítás 
biztosításához; a köztemetõ fenntartásával kapcsolatos 
feladatokhoz; a közutak fenntartásával kapcsolatos 
feladatokhoz).

www.tapioszentmarton.hu
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Egészségügyi alapellátás:

Az alapellátás keretében a helyi önkormányzatnak az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény ( a 
továbbiakban: Eütv.)  152.§ (1) bekezdése értelmében gondoskodnia kell a háziorvosi, házi gyermekorvosi 
ellátásról; a fogorvosi alapellátásról; az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról; védõnõi ellátásról,  az iskola-
egészségügyi ellátásról. 
Az önkormányzat vagy közalkalmazotti jogviszonyt létesít és tart fenn, vagy polgári jogi szerzõdést köt az Mötv. és 
az Eütv. által elõírt egészségügyi alapellátási feladatot ellátóval, esetleg más önkormányzattal társulva biztosítja az 
ellátást. 
Az önkormányzat az egészségügyi ellátást (három háziorvosi körzet mûködtetését) vállalkozó háziorvosokkal  
kötött érvényes szerzõdés keretében biztosítja, a fogászati ellátást megállapodás alapján vállalkozó fogorvos végzi. 
Az egészségügyi feladatellátást végzõ vállalkozások:
Péterék Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság - Dr. Péter Szabolcs   háziorvos,
TÁPIÓ-MED Bt.                                                   - Dr. Túróczy Péter    háziorvos,
PREVAN-MED 2010 Szolgáltató Betéti Társaság - Dr. Zátrok Anikó    háziorvos.
Dombi-Dental Fogászati, Egészségügyi Szolgáltató 
Ellátó és Kereskedelmi Bt. - Dr. Dombi Csaba Ábel fogorvos
Az ügyeleti ellátást a térség önkormányzatainak megbízása alapján  a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 
végezteti vállalkozással.
A védõnõi ellátást két közalkalmazott védõnõ végzi: Hadobácsné Laczkó Rozália, Székelyné Báró Mariann
Az iskola-egészségügyi ellátást Dr. Péter Szabolcs látja el.
A 2. sz. körzetben 2014. november 1-tõl Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata rendelkezik mûködési 
engedéllyel, a körzetben helyettesítõ orvosok: Dr. Zátrok Anikó és Dr. Hódi Pál végzik a betegellátást. A rendelõben 
Szabó Mária ápoló közalkalmazotti viszonyban végzi tevékenységét.
Jelen idõszakban a praxisjoggal rendelkezõ Dr. Túróczy Péter lehetõsége, hogy a praxis elidegenítésére vonatkozó 
szándékát az önkormányzathoz bejelentse, egyben a praxisjogot megszerezni kívánó orvos személyét is meg kell 
jelölnie. Amennyiben az önkormányzat elfogadja az orvos bejelentését és az általa megjelölt orvossal feladat-ellátási 
szerzõdést kíván kötni, errõl elõszerzõdést köt a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal.
Amennyiben az önkormányzat nem kívánja megkötni a feladat-ellátási szerzõdést, errõl nyilatkozatot ad. 
A praxis elidegenítésének lehetõsége 2015.április 30-ig illeti meg Dr. Túróczy Pétert. 2015. május 1-tõl az 
önkormányzat joga és kötelessége, hogy az egészségügyi alapellátási feladatot annak  kötelezõ mivolta miatt lehetõ 
legrövidebb idõn belül ellássa, vagy átgondoltan, minden lehetséges és ismert helyzetet megvizsgálva, hosszú távra 
tervezett döntés alapján végeztesse a feladatot vállalkozó vagy közalkalmazott orvossal.
Az alapellátást vállalkozásban ellátó egészségügyi szolgáltatók közvetlenül az Országos Egészségpénztártól kapják 
a finanszírozást, azokban az esetekben, ha az önkormányzat végzi a feladatellátást- az önkormányzat a finanszírozás 
jogosultja.

Környezet-egészségügy: 

Az önkormányzat ellátja a fürdõvíz higiénével 
kapcsolatos feladatait a strandfürdõ és a Sportcsarnok 
és Tanuszoda medencevizeinek kezelésével, ezen kívül 
a parlagfû irtás és egyéb allergiát okozó növények elleni 
védekezés megszervezésével, elvégzésével és a 
lakosság részére a szükséges tájékoztatás 
biztosításával.

A Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal
megváltozott ügyfélfogadási rendje:

Hétfõ: 8 – 12 óráig, 13 – 18 óráig
Kedd:                            szünnap
Szerda: 8 – 12 óráig
Csütörtök: 8 – 12 óráig
Péntek:                         szünnap

a polgármester fogadóórái: 
hétfõ:  9 – 12 óráig és 16-18 óráig

a jegyzõ fogadóórái:       hétfõ:  9 – 12 óráig

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselõ-testülete   4/2014. (IV. 7) számon 

önkormányzati rendeletet alkotott a 
Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatalra 
vonatkozó igazgatási szünet elrendelésérõl.

A rendelet 2. § (2) bekezdése szerint 

„ (2) A Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal 
2014. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 
2014. december 22-tõl 2014. december 31-ig tart.”

2015. január 2-a pihenõnap, ezen a napon a hivatal 
zárva tart. Az elsõ munkanap 2015. január 5. hétfõ.

Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás 
szünetel, csak haláleset anyakönyvezése történik: 
2014. december 23-án (szerdán) 8-tól 12 óráig,                                                               
2014. december 31-én  (szerdán) 8-tól 12 óráig. 
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Óvodai ellátás:

2013. szeptember 1-tõl az óvodai ellátás az 
önkormányzat fenntartásában és mûködtetésében 
történik, Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda 
elnevezéssel alapított költségvetési szervet az 
önkormányzat.
Az óvodai férõhelyek száma: 225 fõ. 
A három telephely mindegyikében 75-75 fõ elhelyezése 
biztosított. 
A jelenlegi ( 2014. október 1-i statisztika szerint) 
gyermeklétszám az óvodában: 152 fõ, 8 csoport 
mûködik.                                                                                                                      
 A központi költségvetés a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésrõl szóló 
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.), 
valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési 
intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá 
egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján 
elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát 
fenntartó települési önkormányzat részére az általa 
fog la lkoz ta to t t  óvodapedagógusok ,  é s  az  
óvodapedagógusok nevelõ munkáját közvetlenül 
segítõk bérének és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel 
számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. 
A támogatás a települési önkormányzatot az általa 
fenntartott óvodaintézményben foglalkoztatott, a 
Köznev. tv. nevelés-szervezési paraméterei szerint 
számított pedagógus-, valamint segítõi létszám után 
illeti meg. 
 Egy óvodaintézménynek kell tekinteni az egy             
OM azonosítóval és alapító okirattal rendelkezõ 
intézményt, beleértve az óvoda valamennyi feladat 
ellátási helyét (székhely, tagintézmény, telephely) akkor 
is, ha az alapító okiratban a tagintézményként vagy 
telephelyként nevesített feladat ellátási hely a 
fenntartótól eltérõ településen van. 
A Napsugár Óvodában 12 fõ óvodapedagógus, 8 fõ 
dajka, 2 fõ pedagógiai asszisztens és 1 fõ óvodatitkár 
dolgozik.
Óvodamûködtetési támogatás illeti meg a települési 
önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai 
feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést 
biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és 
felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra 
szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos 
mûködtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan 
az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám 
után. 

Kulturális szolgáltatás:

Az önkormányzat intézményi keretek között biztosítja a 
kulturális szolgáltatásokat és a nyilvános könyvtári 
ellátást Mûvelõdési Ház és Községi Könyvtár 
mûködtetésével.

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és 
ellátások:

A szociális ellátások közül az önkormányzat a szociális 
étkeztetést biztosítja. Ebben az évben 72 fõ részére biztosítjuk 
az ellátást. A szociális étkeztetést a 65. életévüket betöltött 
s z e m é l y e k ,  a z  e g é s z s é g ü g y i  á l l a p o t u k ,  
szenvedélybetegségük és hajléktalanságuk miatt rászorultak 
igényelhetik. A napi egyszeri meleg ételt, ebéd formájában 
kapják az ellátottak. Az ebédet hétköznapokon az Étkeztetõ 
szolgálat által mûködtetett iskola fõzõkonyha készíti, 
hétvégén és ünnepnapokon a Royal étterembõl vásárolja az 
ételt az önkormányzat az ellátottak részére. Az ellátást 
igénylõk kérhetik az étel házhozszállítását is. Az étel 
elõállításának költségét tartalmazó intézményi térítési díj 
alapulvételével kerül megállapításra a személyi térítési díj, 
amelynek összege az ellátott jövedelme alapján számítjuk. Az 
öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének 400 %-át 
meghaladó jövedelem ( jelenleg 28.500,-Ft) esetén az ellátott 
az  in tézményi  tér í tés i  d í ja t  kel l ,  megfizesse .    
Az önkormányzat a Tápió-Vidéki Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodásában foglaltak szerint, a 
Társulás által fenntartott Kistérségi Gondozási Központ 
közremûködésével biztosítja  a házi segítségnyújtást. A 
gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó gyermekjóléti 
szolgáltatást és a szociális törvényben meghatározott 
családsegítést, mint alapellátást a Nagykáta székhelyû Közös 
Fenntartású Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat látja el.
Az önkormányzat részt vett a költségvetési támogatással 
megvalósított nyári gyermekétkeztetés programban, 2014 
nyarán 50 gyermeket 44 napon láttunk el. A programban 
résztvevõ gyermek részére biztosítottuk az egyszeri meleg 
ételt ebéd formájában, a résztvevõk többségében a szervezett 
foglalkozásokon és programokon is részt vettek. Néhány 
gyermeknek házhozszállítással biztosítottuk az ebédet.
A programokat, foglalkozásokat pedagógusok, a könyvtár 
munkatársai, közmûvelõdési szakember, sportcsarnok 
munkatársai és a családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat 
munkatársai szervezték. 
Az önkormányzati segélyezéshez a költségvetési törvény a 
települések szociális helyzetét tükrözõ differenciált mutatók 
alapján az egyes jövedelempótló támogatások 
kiegészítésének elõirányzatával valamint a pénzbeli szociális 
ellátásokhoz való hozzájárulásokkal biztosít támogatást. A 
támogatás nyújt fedezetet az egyes segélyek kifizetésének az 
önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörû pénzbeli és 
természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni 
ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális 
alapon történõ egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a 
közfoglalkoztatáshoz biztosítandó esetleges önrészhez.
A gyermekétkeztetést is támogatja a központi költségvetés, a 
szabályok értelmében a települési önkormányzat az általa 
fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-
oktatási intézményben a gyermekek részére az óvodai 
nevelési napokon illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja 
a déli meleg fõétkezést és két további étkezést. Az 
étkeztetések megszervezése óvodában és iskolában egyaránt 
az önkormányzat fõ felelõssége. A fõzést, a kiszolgálást az 
Étkezetõ Szolgálat biztosítja. 
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Lakás-és helyiséggazdálkodás:

Az önkormányzat a tulajdonában lévõ lakásokat és nem 
lakás céljára szolgáló helyiségeket bérbeadással 
hasznosítja. 
Az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások: Kossuth 
Lajos út 1.sz. alatti ingatlanban két lakás, a Kossuth Lajos 
út 18.sz. alatt 1 lakás, a Bartók Béla út 29. sz. alatti 
ingatlanban  3 lakás, Móra Ferenc út 28. sz. alatti 
ingatlanban 1 lakás, a Béke téren 1 lakás, Ady Endre út 
28.sz. alatti épületben 1 lakás. ( Jelenleg egy lakás üres)
Egyéb helyiség: Kossuth Lajos 18.sz. alatt gyógyszertár 
helyiségei, a Kossuth 22.sz. épületben a Körzeti 
Megbízotti Iroda helyiségei és az üzlet helyiségei, az 
udvaron garázs épület, a Kossuth Lajos út 24. sz. alatti 
épületben 5 helyiség üzlet céljára, A Kossuth Lajos út 
11.sz. alatti ingatlanon lévõ faház üzlet céljára Mátyás 
király út 5.sz. alatti ingatlan üzem céljára, a Mátyás király 
út 12. sz. alatti tejcsarnok, Fõ úti orvosi rendelõ 
épületében 3 orvosi rendelõ, Móra Ferenc úti rendelõ 
épületében 1 rendelõ, a Strand területén 7 helyiség üzlet 
és szolgáltatási célokra.

Helyi környezet-és természetvédelem, 
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás:

Természetvédelmi célból a Tápiószentmárton- Albertirsa 
összekötõ út mentén a vízelvezetõ árkok cserjéktõl, 
bozótoktól való megtisztítása, útmenti fák gondozása és 
szemétgyûjtés történt. Az illegálisan elhelyezett szemét 
összeszedése a Göbölyjárási, Szelei út mentén is 
megtörtént. 

Polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi 
közfoglalkoztatás:

Polgári védelmi feladatok: a polgári védelmi szervezetek 
felkészítése, veszély elhárítási terv készítése, 
mozgósítási terv készítése. Az idei évben többször sor 
került a polgári védelmi szervezetekbe beosztottak 
felkészítésére.
Katasztrófavédelem: az idei évben most december 
elsején a sok esõ, ónos esõ illetve jegesedés miatt az 
áramszolgáltatás szünetelése okozott nehézséget a 
településen. 
December 2-án az óvodában és iskolákban szünetet 
kellett elrendelni. A vízszolgáltatást a szolgáltató 
december  2-án délelõtt ismét biztosította.
Helyi közfoglalkoztatás: Az önkormányzat                                                                                    
2013. november 1-tõl 2014. április 30-ig                                                              
20 fõt                                                                         
alkalmazott közfoglalkoztatás keretében, akik képzésen 
vettek részt. 
Március 10-tõl április 30-ig                                 40 fõt,
Május  12-tõl szeptember 30-ig                           16 fõt,
Augusztus 11-tõl  október 31-ig                          12 fõt,  
Október 1-tõl november 30-ig                               7 fõt        
November 1-tõl november 30-ig                           9 fõt,                               
December 1-tõl 2015. február 28-ig                    10 fõt,
December 1-tõl 2015. március 31-ig                     2 fõt
foglakoztatunk.   
A közfoglalkoztatásban a teljes munkaidõs 
közfoglalkoztatottak  bére: bruttó 77.300,-Ft.                                        
A közfoglalkoztatással kapcsolatos  teljes költséget a 
Pest Megyei Kormányhivatal Nagykátai Járási 
Munkaügyi Kirendeltségével megkötött megállapodás 
alapján az önkormányzatnak megtérítette.Helyi adóval és turizmussal kapcsolatos 

feladatok:

Az önkormányzat magánszemélyek kommunális adója és iparûzési adó megállapítása tárgyában alkotott helyi 
adórendeletet. A két adónembõl éves szinten közel 100 millió forint a bevételi elõírás 
A turizmussal kapcsolatos feladatok közül kiemelt a strandfürdõ üzemeltetése (önkormányzat az üzemeltetõ) a 
különbözõ turisztikai kínálat (rendezvények, programok) biztosítása. A standfürdõben évente augusztus 20-án 
különbözõ sport és kulturális programokat szervezünk, valamint az egészség megõrzésével kapcsolatos 
szûrõvizsgálatokat végeztetünk.
A kulturális programok közül a Szüreti felvonulást és a Márton Napi rendezvényeket említem. A Márton Napi 
rendezvények keretében az idei évben az önkormányzat tizedik alkalommal rendezte meg a Nemzetközi Hurkatöltõ 
Fesztivált. Jellemzõen 50-60 versenyzõ csapat, 2-3 ezer látogató vesz részt évente a rendezvényen. 
A Márton Napi rendezvényeken  minden korosztály megtalálhatta a  korosztályának szervezett foglalkozást és 
kulturális programot. 
A rendezvény elõkészítését, szervezését a Sportcsarnok és a Polgármesteri Hivatal dolgozói végezték, a 
megvalósításban a településen élõk, az intézmények dolgozói közül 160 fõ vett részt. 

Sport, ifjúsági ügyek:

A helyi sportlétesítmények (sporttelep, Sportcsarnok és 
Tanuszoda) fenntartása, mûködtetése, diáksport 
támogatása, a sportlétesítmények felújítása, fejlesztése 
volt jellemzõ ebben az évben is.
Ifjúsági ügyek: a fiatalok részére támogatási rendszerek 
mûködtetése (önkormányzati ösztöndíj, Bursa Hungarica, 
helyiség térítés nélküli biztosítása a klubok tagjainak). 

Közremûködés a település közbiztonságának 
biztosításában:

Az önkormányzat anyagi támogatást nyújtott a 
rendõrkapitányság által biztosított rendõrségi jármû 
üzemeltetéséhez, a helyi polgárõr egyesületnek anyagi 
támogatást biztosított a térfigyelõ kamerarendszer 
bõvítéséhez szükséges támogatás megelõlegezésére.
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Hulladékgazdálkodás

A kommunális hulladék gyûjtését, szállítását, 
e lhelyezését ,  ár talmatlaní tását ,  a  szelektív 
hulladékkezelési szolgáltatást közszolgáltatási 
szerzõdés alapján az ÖKOVÍZ Kft. végezte. Probléma, 
hogy megszûnt a zöldhulladék ingyenes gyûjtése.

Víziközmû-szolgáltatás
Az egészséges ivóvíz biztosítására a víziközmûvek 
üzemeltetését 2014-ben az ÖKOVÍZ Kft  látta el 
vagyonkezelési szerzõdés alapján. 
2014-ben az önkormányzatnak döntenie kellett a 
víziközmûvek további üzemeltetõjérõl,  2015. január 1-
tõl az üzemeltetést a Tiszamenti Regionális Vízmûvek 
Zrt. végzi majd. 
2013. január 1-én állami fenntartásba került az általános 
iskola és az alapfokú mûvészetoktatás, a községi 
önkormányzat költségvetésében ezen intézmények 
vonatkozásában a mûködési kiadások szerepeltek, ezt 
2014. évben is önkormányzatunk finanszírozza.

2./ Hitelmûveletek

A központi döntések alapján Magyarország 2014. évi 
központi költségvetésérõl szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény lehetõséget adott az önkormányzati 
adósságkonszolidációban az önkormányzat fennálló 
tartozásának állam általi átvállalására.
Tárgyévi nyitó hitelállomány:  214.210 e. Ft  volt, 
amely kapcsán az adósságkonszolidáció révén a fizetési 
kötelezettségünk megszûnt. 2014. novemberében 
támogatásmegelõlegezõ hitelt vettünk fel a 
számlavezetõ pénzintézetnél a támogatással 
megvalósuló fejlesztések számláinak kifizetéséhez- 
arra az idõszakra-, amíg a támogatás összege a támogató 
szervezettõl az önkormányzathoz kiutalásra kerül.
Az önkormányzat kezességvállalása a Tápiómenti 
Települések Csatornamû Vízgazdálkodási Társulat 
hitelfelvételével kapcsolatosan  ( A társulatban részt 
vevõ települések lakosságaránya figyelembevételével) 
66.789 forint , kezességvállalásunk a Tápió-Vidék 
Természeti Értékeiért Közalapítvány 12.000  forint 
hitelfelvétele miatt. Feladatainak ellátását az 
önkormányzat megfelelõ minõségben, többségében  jó 
színvonalon biztosította. A helyi közterületek és 
közutak fenntartása, az utak állapota okozta a legtöbb 
problémát településünkön.
Valamennyi, a társulások keretében biztosított 
közszolgáltatás jó színvonalú. A társulások 
mûködtetésének gazdálkodási eredménye pozitív volt. 
Az önkormányzati kötelezõ feladatok ellátásához a 
központi költségvetés feladatfinanszírozás rendszerén 
keresztül hozzájárult, e támogatást a helyi 
önkormányzat kizárólag a kötelezõen ellátandó 
feladatainak kiadásaira fordíthatta. Az önként vállalt 
feladatok nem veszélyeztették a kötelezõ feladatellátást.

Wenhardt Lászlóné jegyzõ

A Tápiószentmártonban élõ szépkorúak 
köszöntésérõl

A szépkorúak jubileumi köszöntésérõl szóló 
255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet szabályozza, hogy 
a Kormány Magyarország nevében köszönti a 90., a 
95., a 100., a 105., a 110. és a 115. életévüket 
betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel 
rendelkezõ 

a) magyar állampolgárokat,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ 
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ 
személyeket.

(2) A jubileumi köszöntéssel okirat és jubileumi 
juttatás jár.

(3) A jubileumi juttatás összege 

a) a 90. életév betöltésekor 90 000 forint, 
b) a 95. életév betöltésekor 95 000 forint,

c) a 100. életév betöltésekor 100 000 forint,

d) a 105. életév betöltésekor 105 000 forint,

e) a 110. életév betöltésekor 110 000 forint, 

f) a 115. életév betöltésekor 115 000 forint.

A jubileumi juttatást a NYUFI folyósítja.

A szépkorú igényt tarthat a személyes köszöntésre, 
amelynek megszervezésérõl a lakcím szerint illetékes 
települési önkormányzat jegyzõje gondoskodik.

A jegyzõ a szépkorú személlyel egyeztetett 
idõpontban gondoskodik a személyes köszöntésrõl, és 
ennek keretében a részére megküldött okirat 
átadásáról.

2014. évben az alábbi szépkorú személyeket 
köszöntötte önkormányzatunk:

a 90 éves Illés István  

2711 Tápiószentmárton, Jókai út 23. sz. alatti lakost 
és

a 95 éves Szabó Imréné 

2711 Tápiószentmárton, Wesselényi út 2. sz. alatti 
lakost.

A központi forrásból biztosított juttatás mellett az 
önkormányzat ajándékkosárral és pénzbeli juttatással 
kedveskedett az ünnepelteknek.

Az önkormányzat köszönti a 2014-ben a 
településünkön élõk közül a legidõsebbeket:

Ilovszky Zoltánné Tápiószentmárton, Görgey út 
85.sz. alatti lakost és

Simon Béla Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 
94.sz. alatti lakost.

Isten éltesse falunk legidõsebb lakosait,  jó egészséget 
kívánunk Nekik.
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Köszönet dr. Túróczy Péter háziorvosnak
Tisztelt Dr. Túróczy Péter!

  Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata, a 
községünkben élõk nevében szeretnék köszönetet 
mondani Önnek az egészségügyi alapellátásban 1976. 
január 16. óta végzett orvosi tevékenységéért.
Ön 1976-ban került Tápiószentmártonba, ahol a II. 
számú orvosi körzetbe kapott körzeti orvosi kinevezést. 
Elõbb a Fõ úti rendelõben, majd a Móra Ferenc úti 
rendelõben alkalmazottként, késõbb vállalkozás 
keretében végezte a körzeti orvosi, illetve a háziorvosi 
munkáját. Tevékenységét a szakértelem, az igényesség 
jellemezte.Az Ön körzetébe tartozó ellátottak és falunk 
lakosai mindig bizalommal fordultak Önhöz, szeretettel 
voltak Ön iránt. 
    Szülészet- és nõgyógyászati szakorvosi képzettségét 
is hasznosítva hosszú ideig a nõgyógyászati 
szakrendelésen ellátta a nõi pacienseket, akik bátran, 
félelem nélkül és bizalommal fordultak 
Önhöz különbözõ nõgyógyászati panaszaikkal. A 
nõgyógyászati betegségek  és a fertõzések korai 
felismerése és gyógyítása fontos   bizonyos 
nõgyógyászati rákos megbetegedések megelõzése 
szempontjából is.
     A nõk életminõségének növelése illetve megtartása, a 
rendszeres szûrõvizsgálatok, így a betegségek korai 
felismerése alapvetõ nõgyógyászati feladat, aminek 
ellátása az Ön tevékenységi körébe tartozott. Helyes 
diagnosztizálásának, az idõben történõ betegség 
felismerésének és a megfelelõ gyógymódnak 
köszönhetõen sok-sok nõgyógyászati betegségben 
szenvedõnek sikerült meggyógyulnia. Hosszú ideig Ön 
végezte a terhes gondozást is, ami szintén a szülész-
nõgyógyász feladata volt.

Tisztelt Doktor Úr!

   Legyen hálás azért, hogy a sors olyan kegyes volt, 
amikor ilyen szép hivatást adott Önnek: minden nap 
nyújthatott valamit embertársainak, akiknek háláját, 
szeretetét újból és újból megtapasztalhatta. 
    Legyen büszke arra, hogy hosszú évek óta szolgálta 
Tápiószentmártonban a betegellátást! 
   
Gratulálok az elért eredményeihez, azt kívánom, hogy az 
egészségügyben orvosként eltöltött harminchét év után a 
megérdemelt pihenést élvezhesse, nyugalomban, 
békességben és szeretetben tölthesse az elkövetkezõ 
éveket – mindehhez jó egészséget kívánok.

                                                                             
Tisztelettel: 
                                                                                                                     
Wenhardt Lászlóné jegyzõ

Pályázatok útján fejlõdik az
 Aranyszarvas Sportegyesület

Sportegyesületünk sikeres pályázatok  által kezdte meg a 
Cifrakert úti sportpálya szépítését és korszerûsítését. A 
Társasági Adó (TAO) terhére létrehozott pályázat alapján 
a 2014 es évben immár harmadik alkalommal fogadta el a 
Magyar Labdarúgó Szövetség  a labdarúgó 
szakosztályunk által benyújtott pályázatott. A sikeres 
pályázat két jogcímen alatt lett benyújtva és elfogadva. 
Az utánpótlás-nevelés jogcímen elnyert összegbõl 
sportfelszerelések ezen belül labdák, bóják, koordinációs 
eszközök és sok más az edzésekhez használatos 
segédeszközök lettek vásárolva, amelyek elõsegítik az 
utánpótlás-nevelést a sportegyesületünkön belül .
A pályázat másik jogcíme a tárgyi eszköz beruházás, 
melyben az elavult öntözõrendszer lett kiváltva egy 
korszerû félautomata rendszerrel. Az új öntözõrendszer 
lehetõvé teszi a gyepszõnyeg egyenletes öntözését, 
valamint nagy mértékben lecsökkenti az öntözésre 
fordított idõt és energiát. Az öntözõberendezés 
beruházásának összege 2 049 384 Ft, amely 30% önerõ 
mellett lett megvalósítva. A tárgyi eszköz beruházás 
másik részén belül a fõpályán lévõ közel harminc éves 
labdafogó háló felújítása, valamint az edzõpályán új 
labdafogó háló kiépítése lett megvalósítva. Ez által nagy 
mértékben meg lett akadályozva, hogy a labdák a 
közútra, valamint a sportpályával szomszédos kertekbe 
kerüljenek. A labdafogó háló 2 574 055 Ft-ból lett 
megvalósítva, amelyhez szintén 30% önerõre volt 
szükség.  A sportegyesületünk fõ támogatója az 
Aranyszarvas Zrt, aki adója befizetésével 100%-ban 
feltölti a TAO pályázatunk támogatási részét.  A 
benyújtott és elbírált pályázatok megtekinthetõk a 

 weboldalon.

Tóth László

www.aranyszarvasse.hu
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Az Aranyszarvas SE Labdarúgó 
szakosztálya felvételt hirdet 2001 és 2009 

között született fiúk és lányok részére akik 
szeretnének megismerkedni az egyik 

legnépszerûbb sportág alapjaival, 
szépségeivel és örömet szeretnének szerezni 
szüleiknek, barátaiknak és nem utolsó sorban 

önmaguknak.
Utánpótlás csapatainkat az Aranyszarvas 

Sportegyesület Tápiószentmárton színeiben  a 
Pest Megyei Labdarúgó Szövetség (PMLSZ) 
által kiírt korosztályos bajnokságokban és a 
Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ)  által 

szervezett Bozsik Egyesületi és Bozsik 
Iskolai programokban szerepeltetjük, 
valamint folyamatosan teszünk eleget 
utánpótlás egyesületek meghívásainak 

pl.:FTC,Szolnoki MÁV,Egri Foci Suli stb.  
Edzéseinket a Tápiószentmárton 

Önkormányzata által üzemeltetet és 
rendszeresen karbantartott sportpályán 

valamint a hideg idõ beállta után 
(novembertõl márciusig) a helyi 

sportcsarnokban tartjuk szakképzett edzõk 
irányításaival. Heti háromszori edzés 

alkalmával a gyerekek lépésrõl lépésre 
tanulhatják meg labdarúgás alapjait, amit 
késõbb egy labdarúgó akadémián vagy 

esetleg egy nagy múltú egyesületnél 
kamatoztathatnak.
Várunk minden 

Tápiószentmárton;Tápiószele;Tápiószõlõs; 
Tápióbicske és Farmos lakosú gyermeket. 
Érdeklõdni lehet Sulyok István utánpótlás 

vezetõnél
a 06-707361-0681-es telefonszámon.

Egyesületünkrõl bõvebb információ: a 
 

weboldalon található.
Sportegyesületünk fõ támogatói:

 Tápiószentmárton  Önkormányzata, 
Aranyszarvas Zrt,

Juhász Roland 85-szörös válogatott 
labdarúgó

www.aranyszarvasse.hu

Toborzó!
Juhász Roland a 2014.november 18.-án a Magyarország 
– Oroszország (1:2) mérkõzésen 85. alkalommal 
szerepelt a magyar labdarúgó-válogatottban, ezzel 
beérte a nemzeti csapat örökranglistájának 5. helyén 
táborozó Puskás Ferencet. Juhász Roli elõtt már „csak" 
Bozsik József (101 válogatottság), Fazekas László (92), 
Király Gábor (92) és Grosics Gyula (86) van a 
rangsorban.

„Az, hogy a válogatottban utolértem Puskás Ferencet, és 
most már nekem is 85 meccsem van a nemzeti 
csapatban, akár csak Öcsi bácsinak, óriási 
megtiszteltetés számomra, azonban nagyon bízom 
benne, hogy még jó néhány válogatott meccsel tudom 
majd gyarapítani ezt a számot.”

Roli  2004.ápri l is  25.-én Zalaegerszegen a 
Magyarország – Japán (3-2) barátságos mérkõzésen 
vehette magára elõször a címeres mezt és nem kis 
örömére meg szerezte benne az elsõ válogatottbeli gólját 
is. A számok tükrében tovább haladva a következõ szám 
a 150 amely annyit jelent, hogy 2014. november 23.-án a 
Videoton FC –FTC mérkõzésen lépett pályára magyar 
bajnoki mérkõzésen 150. alkalommal. A belga RSC 
Anderlecht csapatában pedig 210 alkalommal 
öltözhetett a klub lila-fehér mezébe. Roli nem felejtette 
el, hogy honnan indult, mert a brüsszeli évei alatt is és 
napjainkban is figyelemmel kíséri a helyi utánpótlás 
labdarúgó szakosztály gyermekeinek fejlõdéseit, 
eredményeit és örömmel áll be edzésen focizni közéjük 
amikor hazajön egy kis családlátogatásra. Rendszeresen 
nyújt anyagi támogatást az Aranyszarvas SE utánpótlás 
labdarúgó szakosztály számára, mellyel nagyban segíti a 
gyermekek megfelelõ versenyeztetéséhez szükséges 
feltételeket. Példamutató szerénységével , kitartásával 
és a pályán nyújtott teljesítményével méltón lehet 
példaképe minden labdarúgást szeretõ gyermeknek .Hab 
a tortán, hogy lapzárta elõtt néhány órával érkezett a hír, 
amely szerint a Magyar  Labdarúgó Szövetség 2008 és 
2009 után immáron harmadszor választotta meg az év 
labdarúgójának Juhász Rolandot.
Tóth László

Újabb elismerések nyomában

Puskás Ferenc Juhász Roland
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 Klímabarát Települések Szövetsége
„A Klímabarát Települések Szövetsége azért jött létre,hogy segítse a 
fenntartható klímatudatos lakossági modellek elterjedését és hatékony 
érdekképviseletet biztosítson ezen a területen.”
Bizonyára mindenki tapasztalta már, hogy az utóbbi években jelentõsen 
megváltozott az idõjárás. Egymás után dõlnek meg a melegrekordok. A januári tavaszban is kellemes dolog 
sétálgatni könnyed ruházatban. A márciusi kiadós havazás a jeges fagyos szél és a csúszós,jeges utak már 
kellemetlenséget és  sok bosszúságot okoznak. A nyári aszály és az õszi kiadós esõk már óriási károkat okoztak / 
okoznak. Az idei decemberi ónos esõ - amely ráfagyott a fák ágaira – településünkön is áramszünetet és ivóvíz 
kimaradást eredményezett. Sajnos az elkövetkezõ hónapokban is hasonló extrém idõjárási változásokra 
számíthatunk. A természet további várható változásaihoz mindenkinek alkalmazkodni kell! A hosszú távú 
megmaradást lehetõvé tevõ, új társadalmi normák helyi szinten, a helyi közösségek részvételével alakulhat ki. Fel 
kell készülni az önkormányzatoknak is. Fel kell készíteni a lakosságot, civil szervezeteket, hogy a károkat 
megelõzhessék és ha szükséges enyhíthessék. 
Folytatni kell a környezettudatos és fenntartható fejlõdést elõsegítõ – nagy hagyományokkal bíró - oktató-nevelõ 
munkát a helyi általános iskolában. A felkészülés  során a helyi szakembereket is be kell vonni, hogy segítsék 
tájékoztatni a lakosságot az aktuális hírekrõl, eredményekrõl: Szelektív hulladékgyûjtés fontossága.  A nyári hõség 
és UV sugárzás veszélyei. A riasztás jelentõsége és a szabályok betartása. Energiatakarékos megoldások keresése 

szûkebb és tágabb környezetünkben. A helyi természeti értékek 
bemutatása, védelme…stb. 
Továbbra is részt kívánunk venni értékeink felkutatásában, 
megõrzésében és fejlesztésében.   Településünk 2008-ban 
csatlakozott a Klímabarát Települések Szövetségéhez, 
felismerve annak jelentõségét, hogy ökológiai kihívásokra 
klímabarát válaszokat kell adni ! A helyi lakosok 
együttmûködését kértük / kérjük abban,hogy  õk maguk is 
tevékeny   résztvevõk  legyen   a kitûzött célok   elérésében.   
Honlap:  www. klimabarat.hu      
 E-mail: szovetseg@klimabarat.hu                                    

POLGÁRÕRSÉGA polgárõrség Hosszú évek óta végez bûnmegelõzési és közbiztonsági 
szolgálatot  a rendõrséggel együttmûködve.  A hatékony munka érdekében az 
egyesület együttmûködési szerzõdést kötött a társ intézményekkel, 
önkormányzatokkal, egyesületekkel. Az elért eredmények bizonyítják, hogy jól döntöttünk. Rendszeresek voltak a 
járõrözések a település bel és külterületein, Újfaluban, a strand és környékén valamint Göbölyjárás településrészen. 
A téli idõszakban mentettük az elakadt autókat, segítettük a hatóságokat információkkal. Az erdészekkel együtt 
próbáltuk tetten érni a fa tolvajokat és az orvvadászokat az erdei utakon. A halõrökkel a horgásztavakat, Tápió folyót 
valamint a horgászokat ellenõriztük. A nyári hónapokban a kerékpáros túrázó gyermekeket kísértük a szomszédos 
településekre. A strandon és környékén is rendszeres volt a rendõr-polgárõr járõr. Ennek eredményeként jelentõsen 
csökkent a szabálysértések száma. Jelentõsen nõtt a közbiztonság. Az iskolakezdéskor az iskolák elõtt több mint egy 
hónapig polgárõrök és rendõrök segítették a balesetmentes közlekedést. Õsszel a temetõk környékén is megerõsített 
szolgálatokat szerveztünk. Munkánk hatékonyságát dicséri, hogy a temetõkben és környékén nagyobb lopások, 
rongálások ebben az évben sem voltak.  Legnagyobb rendezvény a Nemzetközi Hurkatöltõ Fesztivál is rendben, 
biztonságosan lezajlott. Köszönjük a rendõrség és a Obsitos vagyonvédelmi cég dolgozóinak munkáját! A cég 
munkatársai szerelték fel a térfigyelõ rendszer kameráit itthon és ilyen kamerákat szereltek  Tápióbicskén és 
Tápióságon is. Ezek egy rendszerben történõ összekapcsolása és mûködtetése a legfontosabb jövõ évi tervünk. 
Ezzel nagyságrendekkel javulhat a közterületek közbiztonsága is. Összegezve elmondható, hogy a polgárõrség 
munkája is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a tápiószentmártoni és tápióbicskei lakosok a különbözõ 
rendezvényeken - legyen az falunap, sportrendezvény, szüreti felvonulás, emléknap…. -  nagyobb biztonságban 
érezhetik magukat. Örömmel tudatjuk, hogy minden szolgálat alatt velünk van Lõrincz János családja által 
adományozott defibrillátor készülék. Szerencsére még nem kellett és reméljük nem is kell használni újraélesztésre! 
Támogatóink segítségével – Önkormányzat, egyesületek, társ intézmények, pályázatok, egyéni támogatók - tovább 
bõvíthetjük felszereléseinket. Ezt a munkát az egyesület minden tagja önként, szabadidejében, saját gépkocsival, 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzi. Kérjük lehetõségeiknek megfelelõen támogassák egyesületünket. 
Támogatásaikat elõre is köszöntük                                       Tel. 06 – 20/563 - 19 - 49
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Elõször egy hamburgi evangélikus lelkész egy nagy fenyõkoszorút erõsített az árvaház mennyezetére. 24 gyertyával,mert nem 
gyõzte megválaszolni a  gyermekek kérdéseit, hogy mennyit kell még aludni Karácsonyig .Az elsõ négy gyertyás koszorú 
1925-ben jelent meg a kölni katolikus  templomban. A négy gyertya négy fogalmat jelképez. Ezek: a hit, a remény , a szeretet, és 
az öröm.

·Advent 1. vasárnapján azt ünnepeljük, hogy az elsõ angyal száll le az égrõl. Azzal a céllal jön, hogy közelebb kerüljön 
hozzánk és keresni kezdi azokat az embereket, akik mindennapi teendõik közepette  is meghallják a hangját.

·Advent 2. vasárnapján érkezik a mennybõl a második angyal, vállán piros palásttal. Kezében törékeny serleg van, 
amelybe szeretetet szeretne vinni magával a Földrõl, amikor visszatér a mennybe.”Hazatérve”csillagokat készít 
belõle, hogy az égre nézve minden ember viszontláthassa ragyogó szeretetét.

·Advent 3. vasárnapján fehérbe öltözött angyal érkezik, közénk,kezében fénysugárral.        Ezzel érint meg mindenkit, 
akinek tiszta szeretet lakozik szívében.

·Advent 4. vasárnapján száll le közénk a lila ruhás angyal, kezében lanttal. Örömmel énekel a tiszta szívû embereknek. 
Dala életre kelti a földbe vetett magvakat, hogy azokból tavasszal kibújjanak a természet kincsei elsõ 
,második,negyedik héten. A rózsaszín gyertyát az öröm jelképeként advent harmadik vasárnapján gyújtják meg. Erre 
az úg

A katolikus hagyományok  szerint a koszorún 3 lila és 1 rózsaszín gyertya kap helyet. A lila szín a bûnbánat színeként jelenik 
meg azynevezett   örömnapra a böjtöt is felfüggesztik a hívek.

Majorosi Katalin

AZ ADVENTI KOSZORÚ

Tisztelt tápiószentmártoni Lakosság!

Az utóbbi idõkben mindenki saját maga tapasztalhatta, hogy a csatornázási munkálatok nagy arányban elkészültek. Ennek hozományaként 
megkezdõdtek a belterületi utak régen várt felújítási munkái. Az ilyen jellegû munkák sokszor kellemetlen útlezárásokkal, és földmunkákkal 
járnak, de a végeredmény többnyire kárpótlást nyújt a lakóknak, hiszen normális körülmények között „száraz lábbal” tudnak ezentúl közlekedni. 
Sajnos a szennyvíz hálózat lefektetési munkáival sokat csúsztak/csúsznak, így az útfelújítási munkák sem haladhatnak a tervek szerinti ütemben.
Az elsõ tervezett ütem a napokban a végéhez ért. Az elsõ ütemben elkészült utcák az alábbiak voltak: Wesselényi, Rákóczi (egy szakasza), Móra 
Ferenc, Alkotmány, Bartók Béla, Templom tér, Cifrakert (padkastabilizáció), Jókai (egy szakasza), Javítások: Munkácsi Mihály, Sõregi, 
Damjanich, Radnóti Miklós, Székes sor, József Attila, Nádastói.

A második ütem közbeszerzési kiírása elkészült, a kivitelezõt érintõ eredményét hamarosan megtudjuk. A kivitelezési munkákat természetesen az 
idõjárási viszonyok miatt már csak 2015. év tavaszától tudja megkezdeni a nyertes pályázó. Ígéreteik szerint a második ütem útfelújításai 2015. év 
nyarán fejezõdnek be. Ez az ütem az következõ utcák aszfaltozását, padka és árokrendezését foglalja magába: Báthory, Bercsényi, Bethlen, 
Bocskai, Mozi köz, Rákóczi Ferenc, Zrínyi, Munkácsy Mihály (csak 2*1 méter teherbíró murvás padka építése), Béke tér, Béke utca, Babos, Deák 
Ferenc, Kápolna, Ludas köz, Madách Imre, Móricz Zsigmond, Óvoda köz (csak árokszabályozás). 
A második ütem pénzügyi fedezete rendelkezésére áll az Önkormányzatnak.

Továbbá a testület harmadszori nekifutásra Határozatott hozott, hogy 2015. év tavaszán megkezdhetjük az eddig be nem tervezett földutak mart 
aszfaltos stabilizációját és árokrendezését. Ezeket a munkákat viszont már hitelbõl tudjuk megkezdeni, illetve a Tápiómenti Területfejlesztési 
Társulás által ez idáig meg nem fizettet 45 millió forint összegû, az újonnan épült szennyvíztisztító telep telekeladási árából származó összeg 
nyújthatja a fedezetet.

A második ütemben el nem készülõ utcákat egy harmadik ütemben szeretnénk elkészíteni, amelynek pénzügyi forrását a már meglévõ és mûködõ 
szennyvízhálózat értékesítésével biztosíthatjuk. A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás már meghozta errõl szóló elvi döntését, de a vételi 
szándékot jelentõ szerzõdés még nem került aláírásra. 

A felújításokba próbálunk minden utcát bevonni, de a korlátozott keretek miatt biztosan lesz olyan út, amelyikre nem kerül aszfalt. Ezeket az 
utcákat igyekezni fogunk járhatóvá tenni, illetve elvégezzük rajtuk azokat a munkákat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a víz el tudjon folyni az 
útról, és a közlekedés méltó lehessen a XXI. századhoz.

Azonban nagyon fontos, hogy az elkészült utak jó minõségét hosszú távon meg tudjuk õrizni, hiszen rengeteg pénz költ rá az önkormányzat. Ehhez 
mindenkinek tudomásul kell venni, hogy az aszfaltozott úton megálló és az alá befolyó vizek a téli idõszakban jéggé fagyva feltörik az utakat! Az 
útról lefolyó vizek el nem vezetése miatt pár év alatt tönkremennek a frissen aszfaltozott utak és nagy valószínûséggel nem lesz újra forrása az 
önkormányzatnak, hogy kijavítsa a keletkezett hibákat.

Ezért minden lakót megkérünk, hogy ne akadályozza a szikkasztóárkok elkészítését, ne készítsen padkát az árok és az út közé, mert a víz csak lefelé 
képes folyni! Továbbá ne engedjék az ereszcsatornákból az utcára, az útra a vizet, mert annak elvezetése így is nehéz.

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata igyekszik megfelelni azon kötelezettségének, hogy minden településrész útjai járhatóak legyenek, 
de kérjük a lakosságot, hogy legyen még egy kis türelemmel, mert az idei évi idõjárási viszonyai már nem teszik lehetõvé az ilyen jellegû 
munkálatok elvégzését. 
A jövõben nagyobb hangsúlyt fektetünk az útviszonyok rendezésére, amit a beérkezõ adók (Kommunális- és Gépjármû adó) egy részébõl tudunk 
finanszírozni.

Györe László
polgármester                                 

Útfelújítások
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Gõbölyjárás és környéke Sõregpusztához tartozott. 1883: Göbölyjárás, 
1842: Göbõly - Járás, 1883:Göbölyjárás.    Göböly tágabb értelemben : 
hizlalás alatt lévõ vagy már kihizlalt marha,// szûkebb értelemben: 
ugyan-e célra kiselejtezett jármos ökör
 A Hudva Lapos és a Százoldalas nevû földek között a nagykátai határ felé 
esõ terület. Elnevezését onnan kaphatta ,hogy ide, vagy ezen át hajtották 
(„járatták ”), legeltették a göbölyöket.
Itt  vett meg Halász Béla (1918 – 1988 ) nagybirtokos  közel 500 holdas 
földterületet. Fõleg földmûveléssel, szõlõ és gyümölcstermesztéssel 
foglakoztak. Hízómarha és sertéstenyésztés is volt a birtokon. 
Itt épült meg a család 6 szobás,fürdõszobás háza is. A  kertben teniszpálya is volt. A mai nádfeldolgozó üzem 
területén már artézi kutat is fúrattak. Családnak nem csak itt, hanem Budapesten is voltak ingatlanjai.  Halász Béla 
építtette a településrészen álló egyhajós kápolnát melyet  1916-ban szenteltek fel Szent György napján (április 24-
én.)
A kápolna alatt 6 sírhely (kripta ) került kialakításra . Ide helyezték volna  örök nyugalomra- a család elhunyt 
tagjait. A történelem vihara azonban közbeszólt. A család 1942-ben Új-Zélandra költözött. (menekült )
 Az oltár mellett jobbról és balról Halász György (fiuk) és Halász Katalin (lányuk)  képei voltak elhelyezve .A 
szülõk a képeket költözéskor elvitték. A családfõ a kápolna bal oldalán emléktáblát helyezett el, amely ma is látható. 
A kápolna felszentelését követõen az 1988-as évek végéig rendszeresek voltak a misék és délben harangoztak is. 
Itt kötöttek házasságot a göbölyjárási fiatalok. Haláleset alkalmával a lélekharangot is megszólaltatták. Késõbb már 
abbamaradtak a rendszeres déli harangozások és misék. Csak néhány alkalommal használták az épületet. A kápolna 
tetõszerkezete javításra szorul, amelyet valószínûleg hamarosan elvégeznek.
                                                                                                                                                       Mészáros József

GÖBÖLY-JÁRÁS

Tápiószentmárton jelenleg 3 testvértelepüléssel áll kapcsolatban. Fontos számunkra, 
hogy a határokon túl élõ magyarokkal tartsuk a kapcsolatot, és ápoljuk közös 
kultúránkat.
Románia területén, az Erdélyi-medence közepén Marosvásárhelytõl 18 km-re 
délkeletre a Kis-Küküllõ középsõ folyásának jobb oldalán fekszik Balauseri 
(Balavásár – Kiskend). Tápiószentmártontól mintegy 466 km-re található. Az itt élõ 
lakosság 78 %-a magyar. Hivatalos látogatást a tavaszi idõszakban tervezünk
Csehországi testvértelepülésünk Kolinec. Tápiószentmártontól 600 km-re 
Csehország nyugati részén Plzeò-i régiójának Klatovy körzetében elhelyezkedõ 
település.Modern polgári város, teljes kényelmet és magas szintû szolgáltatásokat 
nyújt. A mindenkori városvezetés ezért kulcsfontosságúnak tartja az 
idegenforgalmat, az üdülõterület fejlesztését.

A  2015. évben mindenképpen látogatást teszünk Csehországba is.
Szlovákiai testvértelepülésünk ZemianskaOlca (Nemesócsa). Tápiószentmártontól 185 km-re fekszik, a Nyitrai 
kerületben, a Komáromi járásban. Földes István (a Kárpát-medencében Élõ Magyarokért Kiemelten Közhasznú 
Alapítvány Elnöke) meghívásának köszönhetõen 2014. november 28-án tettem látogatást, amikor a további 
együttmûködésrõl beszéltünk Magyarics Gusztáv Polgármester úrral. Késõbb Földes István átadta az Alapítványuk 
által felajánlott 40 db Mága Zoltán és barátai Koncertjegyeket szlovákiai barátainknak.
A közös megbeszélésen részt vett az ugyancsak szlovákiai Modrany (Madar) község Polgármestere Édes István 
is, aki reményét fejezte ki, hogy Tápiószentmárton további testvérkapcsolatot alakíthat ki velük. Madar község 
Nemesócsától 45 km-re fekszik ugyancsak a Nyitrai kerületben, a Komáromi járásban.
Mint minden európai országnak, így Tápiószentmártonnak is érdeke a testvérvárosi kapcsolatok ápolása. Túl azon, 
hogy közös gyökereink vannak, így közös kultúránk és hagyományink is, nem szabad elfelejteni, hogy közösen 
pályázhatunk az Európai Unió keretein belül. Az ilyen jellegû pályázatok támogathatják közös fesztiválok, 
csereüdültetési programok létrejöttét is.
Ezért mindenképpen célunk, hogy minél jobb kapcsolat alakuljon ki egyre több testvértelepüléssel.

Györe László 
polgármester

TESTVÉRTELEPÜLÉSEINK
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Ivóvíz és Csatorna

Tisztelt tápiószentmártoni Lakosság!

Az ivóvíz, a csatorna és hulladék elszállítás szolgáltatását jelenleg az ÖkovízKft. végzi településünkön. 2015. január 
01. napjától az ÖkovízKft. nem rendelkezik ivóvíz szolgáltatási engedéllyel, így Tápiószentmárton 
Önkormányzata (több más önkormányzattal együtt) csatlakozik a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt.-hez. A 
csatlakozási folyamat megkezdõdött, de a szerzõdéskötés a 2015. évben jöhet létre. A végleges szerzõdés 
megkötésének ideéig a TRV, mint az Energiahivatal által kijelölt szolgáltató biztosítja a lakosságnak az ivóvíz 
szolgáltatást. A szolgáltató átállása a lakosság szempontjából zavartalan lesz, csupán máshonnan fogják kapni a 
számlát. Az ivóvíz díja hatósági áras, ezért azt nem a szolgáltató szabja meg. A TRV-vel megkötött végleges 
szolgáltatási szerzõdés a csatornahálózat üzemeltetésére is kiterjed majd, így az Ökovíz kft. csak a 
hulladékkezelési és elszállítási szolgáltatásokat fogja végezni.

A szennyvízhálózat kiépítését 2014. szeptember 13. napjáig kellet befejeznie a kivitelezõ Duna Aszfalt Kft.-
nek. A cég készre is jelentette, de mivel több munka is elmaradt, ezért a pótmunkák elvégzésére kitûzött határidõ 
2014. november 30. napja lett. Sajnálattal tapasztalhattuk, hogy erre az idõpontra sem készült el maradéktalanul a 
teljes hálózat.
Jelenleg is gyûjtjük azon ingatlantulajdonosok nevét, címét, akiknél az utcán lévõ gerincvezetéktõl nem történt meg a 
kerten belüli szennyvízcsonk beállása, hogy a hiányosságokat még a jövõ évben folytatásra kerülõ aszfaltozás elõtt el 
tudjuk végeztetni.
A házi bekötések elvégzését az Aquator Kft. nyerte meg, aki további alvállalkozók bevonásával végzi a 
munkákat. A Tápiómenti Települések Csatornamû Vízgazdálkodási Társulata tájékoztatása szerint a házi 
bekötéseket a kivitelezõ cégek a lakosság számára ingyenesen végzik, de mégis volt ahol pénzt kért a kivitelezõ. A 
szerzõdés szerint: ingatlanonként 1 db, a szennyvízcsonk beállás és az ingatlanon lévõ épületbõl az elsõ kifolyásig, a 
legrövidebb úton történõ bekötés az ingyenes, függetlenül attól, hogy ez 3 vagy 25 méter! Továbbá elõírás szerint 
minden irányváltáshoz szükséges tisztító idomot beépíteni.
A kivitelezõ szerzõdése szerint csak az ásással kivitelezhetõ bekötést köteles ingyenesen elvégezni, tehát a 
bekötés vonalában lévõ beton járdákat, területeket nem köteles megbontani és helyreállítani. Ezek a munkák a lakót 
terhelik, illetve egy esetleges kerülõ úton történõ bekötés többlet költségei is. Amennyiben egy ingatlanon több helyre 
kér rákötést a lakó, abban az esetben a csonkhoz legközelebbi kifolyást kell ingyenesen bekötnie a vállalkozónak, és 
minden további bekötésért fizetnie kell az ingatlantulajdonosnak.
A házi bekötések folyamatosan készülnek, de az idei évben nem lesz minden ingatlanban bekötve. A 2015. 
évben folytatódnak a munkák.
Nagyon fontos! Addig az idõpontig, amíg a próbaüzem el nem kezdõdik szigorúan TILOS rákötni a még el nem 
készült hálózatra. Az illegális rákötések környezetvédelmi bírságot vonnak maguk után!

Györe László
polgármester

Tisztelt Betegek!

2014.12.22 - 2015.01.02 között
 a rendelés szünetel.

Elsõ rendelési nap:
2015.01.05.

Helyettesít: Dr. Péter Szabolcs

Tisztelettel:

Dr. Zátrok Anikó
Jeneiné Kurucz Ágota

Tisztelt Cím!

Az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. részére a 411/20144 számon kiadott 
víziközmû-szolgáltatási mûködési engedély 2014. december 31-én lejár. 
Társaságunk 2015. január 01-tõl ez okból vízi-közmû üzemeltetést már
nem végez.
Hulladékszállítással kapcsolatos ügyintézésre 2015. január 5-tõl ceglédi 
ügyfélszolgálati irodánkban az alábbi elérhetõségeken van lehetõség:

Ügyfélszolgálati iroda: 2700 Cegléd, Szolnoki út 6.
Nyitva tartási idõ: 
Hétfõ 8.00-20.00-ig; Kedd-Csütörtök 8.00-15.00-ig; Péntek – nincs 
ügyfélszolgálat
Postacímünk: 2700 Cegléd, Pesti út 65.
Tel.: 06 53/500-152; 06 53/500-153
Fax: 06 53/ 318-589
E-mail: ugyfelszolgalat@okoviz.hu
Honlap: www.okoviz.hu

      „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. 
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A 2015. évben megkezdõdik Újfaluban az orvosi rendelõ (Móra Ferenc 
út 28.) akadálymentesítése. 
A munkálatokat megelõzõ tervezések elkészültek, jelenleg az 
engedélyeztetési fázis folyik. A rendelõt az ÁNTSZ elõírásainak 
megfelelõen akadálymentessé kell tenni a további mûködtetéshez. Az 
átalakítás során az alábbi munkákat kell elvégezni:
A tervezett akadálymentesítés az épületen belüli funkcionális 
elrendezést, az épület homlokzati megjelenését nem érinti. Az 
akadálymentesítés során a rámpa építéssel az épület 3 oldali homlokzata 
érintett. A szükséges belsõ átalakítások csak az épület földszintjét, illetve pince szintjét érinti. Az akadálymentes WC 
kialakítása a meglévõ vizesblokk  csatlakozás helyén kerül kialakításra. Az épülethez tartozó jelenlegi kerítés az 
épület elsõ sarkától a hátsó sarkához kerül, hogy a bejárati rámpa kiépíthetõ legyen. A bejárati rámpa az épület 
mentén az érvényes max. 5 %-os lejtéssel az épület homlokzata mentén épül, 9 méteres hosszal, mely 45 cm 
szintkülönbséget hidal át. Az épület tartószerkezeti struktúrája nem változik, a helységek válaszfal bontásokkal, 
illetve az elhelyezésre kerülõ új falrészek, könnyûszerkezetes gipszkarton válaszfal rendszerrel kerülnek 
megépítésre. A szükséges belsõ vezetõ sávok a meglévõ burkolatra történõ ragasztással kerülnek elhelyezésre. A 
fõbejárati homlokzati terasz újraburkolásra kerül, így a vezetõsávok, tervezett greslap burkolattal kialakíthatók. A 
tervezés során az épület elõtt kialakításra került egy mozgáskorlátozott parkoló is, amit a látványterven is 
láthatnak.
Reméljük, hogy az átalakítással segíthetjük a körzetben élõk akadálymentes közlekedését.

ORVOSI RENDELÕ AKADÁLYMENTESÍTÉSE

2014. október 16-án, A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával író - olvasó találkozót tartottunk 
könyvtárunkban. Az esemény az Országos Könyvtári Napok keretében került megrendezésre, 
amelynek vendége Finy Petra írónõ volt.

   Az alkalmat kihasználva, egy rajzpályázatot hirdettünk meg 6-10 éves gyerekek számára, amelynek témája 
az írónõ meséi és versei voltak, amihez illusztrációkat készítettek a gyerekek. A rajzpályázaton 33 alsó 
tagozatos gyermek, közel 50 alkotása vett részt. Két kategóriában hirdettünk eredményt, a 6-7 évesek 
korosztályában 3 helyezést, a 8-10 évesek között 2 elsõ, 2 második és 2 harmadik helyezést osztottunk ki.

  Az író – olvasó találkozóra kb. 34 gyerek jött el, akik mind a 10 év alatti korosztályt képviselték. Finy Petra 
versekkel, mesékkel, filmvetítéssel színesítette elõadását. Néhány mese szereplõje báb formájában is 
megjelent, így találkozhattak Rufusz Rafaellel,  a Seprûsráccal, Szenderi lepkével, a Kistündérrel aki nem 
akart mást enni csak csokit. A gyerekek nagy élvezettel hallgatták Petra meséit, vidáman kacagtak a 
meseszereplõk mókás történetein. 

  Az elõadás után került sor a rajzpályázat eredményhirdetésére. A gyerekek számára nagy örömöt jelentett, 
hogy a nyereményeket, emléklapokat, okleveleket személyesen az írónõtõl vehették át. Ezután mindenki 

megnézhette a kiállított rajzokat, beszélgethetett Finy Petrával és dedikáltathatta az írónõvel a könyveit, amit 
a gyerekek otthonról hoztak és büszkén mutogattak társaiknak.
 A könyvtári napok rendezvényeihez kapcsolódott október 18-án megrendezett mesedélután, ahol a gyerekek csapatokat alkotva mérték 
össze tudásukat. A feladatok között szerepelt mese-totó, puzzle kirakás, ügyességi játékok és felépítettük meseország kastélyát. Minden 
résztvevõ gyermek élményekben gazdagon és apró ajándékokkal megjutalmazva távozott    

Novemberre készülõdve Töklámpás szépségversenyt hirdet Halloween alkalmából. Bárki nevezhetett egy saját készítésû töklámpással. 
Versenyre szép és ötletes alkotások érkeztek.  Minden jelentkezõ rémületesen jó 
ajándékban részesült, ami a Szent Márton Cukrászda felajánlásában készült habcsók 
szellemek voltak, valamint a legjobbakat külön díjjal is jutalmazzuk.

A Decembert kézmûves (kézimunka) kiállítással kezdtük. Ez a kiállítás az idén 
negyedik alkalommal került megrendezésre és a megnyitójára mindig Advent elsõ 
vasárnapján kerül sor. Szintén hagyománnyá vált, hogy a felnõttek kiállítását a 
gyerekek számára meghirdetett rajzpályázat követi. Az idei pályázatot „Decemberi 
örömök” címmel hirdettük meg. Az eredményhirdetésre december 5-én került sor.

Szeretném ez úton is megköszönni azoknak a támogatását, akik segítettek abban, 
hogy minél tartalmasabb és változatosabb rendezvényeket és programokat tudjunk 
nyújtani könyvtárunkban. Valamint köszönjük azoknak az érdeklõdését, akik 
jelenlétükkel megtisztelték rendezvényeinket. 
                                                                                      Kiripolszki Attiláné

Mozgalmas évzárás  a 

Magyary-Kossa Sámuel Könyvtárban
Elérhetõség: 06 29/ 424- 087

Email: tsztlib@gmail.hu
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X. Nemzetközi 
Hurkatöltõ Fesztivál

Tápiószentmártonban a közelmúltban megrendezett X. 
Nemzetközi Hurkatöltõ Fesztiválról senki nem távozott éhesen.
Harminchat csapat nevezett az ország minden részébõl, ezen felül 
Szerbiából, Szlovákiából és Bulgáriából érkeztek külföldi 
csapatok. A fesztivál megrendezésével célunk a hagyományos 
falusi disznótorok étkezési kultúrájának megõrzése, a 
legfinomabb hurka kiválasztása és a jó hangulat megteremtése. 
Ez olyannyira sikerült, hogy délután a sok látogatótól szinte nem 
lehetett megközelíteni a hurkatöltõ helyeket. Minden csapat 
kapott a szervezõktõl 3 kg fõtt rizst, 5 kg fõtt darált húst, igény szerint vért, májat és belet. Az ízesítéshez szükséges 
fûszerekrõl a csapatok maguk gondoskodtak. Így minden ínyenc megtalálhatta a kedvére való hurkát: volt mazsolás, 
almás, kolbászos, sõt még mentaízesítésû is.
Neves gasztronómiai szakemberek zsûriztek, akik nemcsak a hurka eredetiségét, ízét pontozták, hanem a 
megjelenést, a munkavégzés higiéniáját és a tálalás esztétikumát is. A zsûri elnöke tízedik éve Németh József a 
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke, venesz díjas séf. 
Azokat a csapatokat, akik 10 éve minden alkalommal részt vettek a fesztiválon, értékes különdíjjakkal jutalmazta a 
zsûri. /Görögországi út, Balatoni nyaralás, 1 hetes pihenés az Önkormányzat nyaralójában, stb./
A látogatók a sportcsarnok udvarán megismerhették a disznóvágás és a feldolgozás menetét. 

A Mûvelõdési Házban a gyermekek kézmûves foglalkozáson 
készíthettek a Márton nappal kapcsolatos ajándéktárgyakat, 
illetve látványos fizikai kísérleteket tekinthettek meg. 
Dr. Dusek László által összeállított és nagy sikert aratott 
gasztronómiai-teszt elsõ három helyezettjét a Fejõs-Hús KFT 
által felajánlott húscsomaggal jutalmaztuk.
A sportcsarnok és a borpince között kisvonat szállította 
vendégeinket, ugyanis ott lehetett
elfogyasztani a belépõhöz járó kóstolót és megízlelhették az idei 
bortermést.  Közben Terék József és barátai cigányzene mûsora 
mulatatta az éhes közönséget.

Míg a zsûri tagjai dolgoztak és a vendégek az ebédjüket fogyasztották, vidám, zenés mûsor szórakoztatta az 
érdeklõdõ vendégeket. Délután egy órától a helyi néptáncegyüttesek és a környékbeli nyugdíjas csoportok léptek fel: 
Mákvirág gyermektánccsoport, helyi mûvészeti iskola néptánccsoportja, Maglódi Nõk Klubja, Tóalmásról a 
Lilaakác Nyugdíjas Klub, Szentmárton Nyugdíjas Klub, Folklor Dance bolgár néptánccsoport. Három órától a 
sztárvendégek foglalták el a színpadot. Kadlott Károly után Sallai Edit operett énekes bordalokat énekelt a 
közönségnek.
Az eredményhirdetést követõen, Dolly Roll, 4 For Dance, Bon-Bon, 3+2 együttes mûsorára mulatott a közönség. 

Bízunk benne, hogy mindenki megtalálta a számára megfelelõ 
programot, jó élményekkel és jól lakottan távozott.
Ez úton is köszönjük azoknak a magánszemélyeknek, cégeknek 
a támogatását, akik segítették a rendezvény sikeres 
lebonyolítását. Köszönjük minden dolgozónak, segítõnek, hogy 
hetekig fáradoztak a X. Nemzetközi Hurkatöltõ Fesztivál 
szervezésében, lebonyolításában.

Turi Istvánné
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                     SZELEKTÍV HÍRLEVÉL
                          2015. I. negyedév

                             Tisztelt Ügyfelünk!

Tápiószentmárton településén továbbra is az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. végzi a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtést. Célunk, a szelektív hulladék gyûjtés 
eddigi sikerességének megõrzése. Együttmûködõ munkájukat ezúton is köszönjük és kérjük, hogy tartsanak velünk és gyûjtsünk együtt szelektíven!

HÁZHOZ MENÕ SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS

Újrahasznosítható csomagolási hulladékok gyûjtése:
A szelektíven gyûjtött újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (pl. papír, mûanyag, fém, italos karton), - az eddig alkalmazott térítésmentes zsákjuttatási 
rendszer szerint – a rendelkezésre bocsátott sárga színû mûanyag zsákban keverten gyûjtheti és az alábbi hulladékgyûjtési napokon helyezheti ki az 
ingatlana elé. A gyûjtési útmutató a zsákokon megtalálható. 

2015.01.15. (csütörtök), 2015.02.19. (csütörtök),                    2015.03.19. (csütörtök)

Gyûjtési idõszak: az Ön gyûjtési körzetében havonta egy alkalommal a fent megadott napokon

FONTOS: Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében üveget NE helyezzen a zsákokba!

Zsákok gyûjtésének módja:
00A sárga zsákokat a gyûjtési napokon reggel 7  óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlana elé, mert a hulladékgyûjtõ gépjármû elhaladása után, 

kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelõ típusú, illetve 
szennyezett hulladék kerül, úgy Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását! 

Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, az újrahasznosítható hulladékokat bármilyen más áttetszõ, mûanyag zsákban is 
kihelyezheti, az ingatlana elé!
                                              

 GYÛJTÕSZIGETEK RENDELTETÉSSZERÛ HASZNÁLATA

A szelektív hulladékgyûjtési rendszer egyik kiemelt területe a gyûjtõszigetes hulladékgyûjtés.

A gyûjtõszigetek konténerein található matricák kellõ segítséget nyújtanak, azok helyes használatához melyek a következõk:

A gyûjtõszigetek a papír, mûanyag, üveg, fémdoboz, valamint italos karton csomagolási hulladékok elkülönített gyûjtésére szolgálnak. Rendkívül 
fontos, hogy a gyûjtõszigeteken csak az elõbbiekben felsorolt hasznosítható hulladékok gyûjthetõek! 

A gyûjtõszigeteken egyéb, más típusú hulladék elhelyezése szigorúan tilos!

- A sárga színû matricával ellátott konténerbe a lakosoknak lehetõsége van – a laposra taposott: - PET palackokat és kupakjait, - fém italos 
dobozokat, - konzervdobozokat, - tejes és üdítõs dobozokat, - fóliákat, - reklámszatyrokat, - tejtermékek kiöblített poharait, - tisztítószeres 
flakonokat – elhelyezni. 

- A papír hulladék gyûjtésére kizárólag a kék színû matricával rendelkezõ konténer alkalmas a speciálisan kialakított bedobó nyílása miatt. 
A konténerben elhelyezhetõek az újságpapírok, szórólapok, illetve a lapra hajtogatott kartondobozok. 

- A zöld színû matricával ellátott konténer az üveg csomagolási hulladék gyûjtésére szolgál, mely alatt a különbözõ öblös üvegek, 
befõttesüvegek értendõek. 

Kiemelten fontos, hogy az üveggyûjtõ konténerben nem helyezhetõ el egyéb üveg, például: síküveg, drótos üveg, autó szélvédõ.

A gyûjtõszigetek konténereiben elhelyezett hasznosítható hulladékok gyûjtése az üveg csomagolási hulladék kivételével keverten, egy ütemben, 
hagyományos hulladékgyûjtõ jármûvel történik. 

A gyûjtõszigetek ellenõrzését, Társaságunk folyamatosan, az illetékes hatóságok bevonásával végzi!

Elérhetõségeink:
Ügyfélszolgálati irodánk címe: 2700 Cegléd, Szolnoki út 6.
Nyitva tartási idõ: 
Hétfõ 8.00-20.00-ig; Kedd-Csütörtök 8.00-15.00-ig; Péntek – nincs ügyfélszolgálat
Postacímünk: 2700 Cegléd, Pesti út 65.
Tel.: 06 53/500-152; 06 53/500-153
Fax: 06 53/ 318-589
E-mail: 
Honlap: 

ugyfelszolgalat@okoviz.hu
www.okoviz.hu
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         Üdülés Görögországban 
       változatos programokkal
     Idõpont:          2014. július 3-11 
     Utazás: komfortos autóbusszal
     Elhelyezés:              hotel**
     Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora)

Érdeklõdjön a Mûvészeti Iskolában!

Részlet fizetési lehetõség,
4 éves korig gyermek 
kevezmény!

Tel: 29/423 490

Email: muveszetiiskola@tapioszentmarton.hu

Tápiószentmárton Önkormányzatának idõszakos kiadványa

A kiadásért felelõs:               Györe László polgármester
Összeállította:                       Hajdu Krisztina, Kollár János
Nyomda:                               Tápió Nyomda KFT +36 20/982 1180
A szerkesztõség a közölt cikkek tartalmáért felelõséget nem 
vállal.
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