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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK

A civil szervezetek támogatása önkormányzati érdek és kötelesség, hiszen (az Önkormányzat hirdetõtábláján, a település honlapján, a helyi 
ezek a szervezõdések mindig helyi érdekeket képviselnek, a helyi kábeltelevízióban és a helyi újságban) a beérkezett pályázatok 
közösségek a település kulturális életét színesítik, a közösségi tudatot elbírálása. A Képviselõ-testület a beérkezett pályázatokat a benyújtási 
pozitívan formálják. A civil szervezeteket önkormányzatunk eddig egyedi határidõt követõ 45 napon belül elbírálja, amely nyilvános ülésen zajlik.
önkormányzati döntés alapján támogatta, de a terület fontossága A pályázat elbírálásának szempontjai:
megkívánja, hogy önálló, részletes szabályrendszerben fogalmazzuk meg a) az évente rendezett programok, rendezvények száma,
a támogatás elveit és a felhasználás, elszámolás szabályait. A civil törvény b) a programon, rendezvényen résztvevõk száma,
értelmében a költségvetési támogatás az államháztartás alrendszerei c) a helyi lakosok aránya a résztvevõkhöz viszonyítva a helyben 
terhére nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatás, amelyet a támogató megvalósuló rendezvényeken,
valamely program vagy konkrét cél megvalósítása vagy meghatározott d) a megvalósításhoz a pályázó mekkora önerõvel rendelkezik.                                                                                    
idõszakban a támogatott szervezet mûködtetése érdekében nyújt. Az a pályázat részesül kedvezõbb elbírálásban, amelynek benyújtója 
Költségvetési támogatásnak értékelhetõ a pályázat útján vagy az egyedi hosszabb ideje mûködik, több programot rendez, a programon többen 
döntéssel kapott támogatás. A civil törvény értelmében az vesznek részt, a résztvevõkön belül magasabb a helyi lakosok aránya és 
önkormányzattól jutatott költségvetési támogatásból a nyilvántartásba a megvalósításhoz a pályázó legalább 20%-os önerõvel rendelkezik.
vett, bejegyzett civil szervezetek részesülhetnek, akik a törvényben (3) A pályázathoz csatolandó mellékletek:
meghatározott módon beszámolójukat az Országos Bírósági Hivatal a) pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan,
részére benyújtották és letétbe helyezték. b) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs lejárt 
A civil szervezetek támogatására elfogadott helyi önkormányzati köztartozása,
rendelet alkalmazásában civil szervezet: Nem haszonszerzési, vagy c) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott 
politikai célból létrehozott az alábbiakban felsorolt tevékenységek támogatással elszámolt,
valamelyikét végzõ                                                                                            d  )   a    p  á l  y  á z  ó    n  y  i l a  t k  o  z  a  t a    a r  r a    v  o  n  a  t k  o  z  ó  a n  ,   h  o  g  y   nincs folyamatban a 
a) egészségmegõrzés, pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szervezõdés 
b) gyógyító, egészségügyi rehabilitáció, megszûntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás,
c) szociális tevékenység (családsegítés, idõskorúak gondozása, e) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a program 
rehabilitációs foglalkozás, megvalósításához mekkora önerõvel rendelkezik,
hátrányos helyzetûek segítése), f) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Tápiószentmárton 
d) kulturális tevékenység, Nagyközség Önkormányzatát a rendezvényen, programon támogatóként 
e) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, tünteti fel.
f) ismeretterjesztés, A támogatás elszámolási kötelezettség mellett kizárólag arra a célra 
g) nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység, használható fel,
h) határon túli magyarsággal kapcsolatos kulturális, hagyományõrzõ amelyre a támogató juttatta. A támogatást a támogatott köteles tárgy 
tevékenység, évben felhasználni.
i) testvér-településekkel kapcsolatos tevékenység, A pályázati támogatás felhasználására a polgármester az önkormányzat 
j) természetvédelem, környezetvédelem, mûemlékvédelem, nevében támogatási szerzõdést köt a támogatást igénybe vevõvel. A 
k) gyermek- és ifjúságvédelem, támogatás összegének támogatott részére történõ kifizetésére a 
l) közrend, közbiztonság védelme, támogatási szerzõdés megkötését követõen kerülhet sor.                                                
m)önkéntes tûzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata a támogatási 
– Tápiószentmártonban jelentõs tevékenységi körrel rendelkezõ és szerzõdéstõl eláll, ha a támogatott valótlan adatot szolgáltatott. 
rendszeresen mûködõ bejegyzett társadalmi szervezet, alapítvány, vagy Amennyiben Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata eláll a 
társadalmi szervezõdés: klub, kör szakkör. támogatási szerzõdéstõl, a támogatottnak az elállás közlésétõl számított 
A települési önkormányzat civil szervezetekkel kapcsolatos 15 napon belül a nyújtott támogatást vissza kell fizetnie. A támogatott a 
feladatai: támogatás összegével köteles a képviselõ-testületnek – mûködési és 
a) a civil szervezetek mûködési támogatása, tevékenység támogatása esetén - tárgyévet követõ február 15. napjáig, – 
b) a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása, program, rendezvény támogatása esetén – a program, rendezvény 
c) a civil szervezeteket érintõ évfordulók, fesztiválok, hazai és határon lebonyolítását követõ 30 napon belül elszámolni.
túli rendezvények támogatása. A pénzügyi elszámoláshoz szakmai és pénzügyi beszámolót kell 
Az Önkormányzat éves költségvetésébõl a civil szervezetek támogatására mellékelni.
a rendeletben meghatározott alapelvek szerint nyújt támogatást, melynek A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülõ 
forrása az éves költségvetési rendeletben meghatározott összegû költségekrõl kiállított számlákkal és/vagy szabályszerûen kiállított 
elõirányzat. számviteli bizonylattal, és számlaösszesítõvel történik.
A civil szervezetek számára támogatás vissza nem térítendõ támogatás összegét a támogatási szerzõdés módosítását követõ 15 
támogatásként, cél jelleggel, elszámolási kötelezettséggel nyújtható, napon belül, de legkésõbb a
amelyet pályázati úton lehet igényelni. támogatás felhasználására elõírt határidõig köteles kamatmentesen 
A pénzügyi támogatás általános feltételei: visszafizetni.
a) a pályázó legalább 2 éve folytat tevékenységet a településen,  A pénzügyi beszámoló a pénzügyi elszámolás szöveges részletezése, 
b) a tárgyévre vonatkozóan pénzügyi tervet kell benyújtani, magyarázata, melyben ki kell térni a támogatott mûködés, tevékenység, 
c) a pályázónak nincs lejárt köztartozása, program, rendezvény teljes költségvonzatának ismertetésére, a 
d) a pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt, rendelkezésre álló önerõ részletezésére, valamint a támogatás 
e) nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a felhasználására. A szakmai beszámoló tartalmazza a támogatási 
szervezõdés szerzõdésben vállalt kötelezettség teljesítésérõl szóló értékelést, az elért 
megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás, eredményeket.
f) a támogatott program résztvevõinek több mint fele helyi lakos legyen, A  részletes szabályokat Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata 
g) a pályázó rendezvényein Tápiószentmárton Nagyközség 3/2015.( II.27.) önkormányzati rendelet a civil szervezetek 
Önkormányzatát támogatóként tünteti fel. támogatásáról tartalmazza.
A Képviselõ-testület feladata a pénzügyi támogatásokra vonatkozó 
pályázati kiírás meghirdetése (minden év március 31-ig) és közzététele,                                                                       Wenhardt Lászlóné jegyzõ 

Helyi önkormányzati rendelet a civil szervezetek támogatására
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www.tapioszentmarton.hu

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ- - Ellátottak pénzbeli juttatásai                                         
testülete 2015. február 26-án megtartott  ülésén elfogadta az 37.708.000,-Ft   
önkormányzat 2015. évi költségvetését. (segélyek, gyermekvédelmi támogatás, köztemetés, stb.)
A költségvetési rendelet elõkészítése, elfogadása szabályait az - Finanszírozási kiadások                                                
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: 141.468.989,-Ft
Áht.) és  a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. ( támogatás megelõlegezõ hitel, pénzeszköz lekötött betétként 
rendelet ( a továbbiakban: Ávr.) tartalmazza. elhelyezés, stb)

- Dologi kiadások                                                              
A fenti jogszabályok figyelembevételével elõkészített 248.172.976,-Ft
költségvetési rendelet-tervezetet a lakosság  a 2015. január ( intézmények mûködtetése, étkeztetéshez nyersanyag, 
29–én megtartott közmeghallgatáson megismerhette, elsõ üzemeltetés) 
tárgyalása a képviselõ-testület ugyanezen a napon megtartott 
ülésén megtörtént. - Felújítások                                                                      
A költségvetés elõterjesztése az Áht. 24. § (3) bekezdése szerinti 212.937.405,-Ft
határidõben a központi költségvetésrõl szóló törvény (Belterületi utak felújítása) 
hatálybalépését követõ negyvenötödik napig a polgármester által a - Beruházások
képviselõ-testületnek benyújtásra került. ( 2015. február 15.) 26.927.622,-Ft
Az Ávr. 27.§ (1) bekezdése szerint a jegyzõ a rendelet-tervezetet a ( Móra Ferenc úti rendelõ akadálymentesítése, kisértékû tárgyi 
költségvetési szervek vezetõivel egyeztette. eszközök beszerzése, 
 ( óvoda, étkeztetõ szolgálat,  sportcsarnok és tanuszoda vezetõivel) Strand úszómedence fenéklemez építése)
A költségvetési rendelet-tervezete az önkormányzat bizottságai: a - Egyéb mûködési kiadások                                              
Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Pénzügyi, Ügyrendi és 27.912.902,-Ft
Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság megtárgyalta- mindkét (Társulásokba történõ befizetések, támogatások, cél-és általános 
bizottság a tervezetet elfogadásra javasolta. tartalék)
A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási fõösszege:   - Egyéb felhalmozási kiadások                                           
969.203.294,- Ft. 2.883.400,-Ft
A bevételek kiemelt elõirányzatonként: (Csatorna-és Vízgazd. Társulathoz befizetés)
- mûködési bevételek                                                         
125.736.000,-Ft Az önkormányzat önként vállalt feladatai 2015. évben: Standfürdõ 
( térítési díjak, vagyonhasznosítás bevételei, intézmények üzemeltetés, járóbeteg ellátás, busz üzemeltetés, ezek kiadási 
jegybevételei, terembérleti díjak, stb) összege: 39.929 e forint.
- Felhalmozási bevételek                                                     
35.045.500,-Ft A költségvetés bevételi forrásait az önkormányzat  pályázati 
(ingatlanértékesítés) támogatásokkal kívánja növelni, így  Magyarország 2015. évi 
 - Közhatalmi bevételek                                                     központi  költségvetésérõl szóló törvény 3. melléklete szerinti 
122.915.000,-Ft mûködési támogatásra pályázik 
 Helyi adók, átengedett központi adók                            - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés 
- Mûködési célú támogatások                                          biztosítása jogcímen.
354.185.036,-Ft Felhalmozási célú támogatásra pályázik:
Központi költségvetés támogatása polgármesteri hivatal, óvoda - Kötelezõ önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, 
mûködéséhez, szociális feladatok ellátásának, szociális étkeztetés, felújítása,
gyermekétkeztetés ,  kul turál is  feladatok támogatása,  - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása,
Társadalombiztosítási alap, elkülönített pénzalapok támogatása - Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 
- Felhalmozási célú támogatások                                      felújítás,
32.382.771,-Ft - Közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás, 
( pályázati támogatások: polgármesteri hivatal felújítása, strand - A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása 
vízgépészeti fejlesztés, tanyavillamosítás, napkollektor építés) jogcímen.
- Mûködési célú átvett pénzeszközök                                    
720.000, - Ft Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata 1/2015. (II.27.) 
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség 
2.274.000,- Ft Önkormányzata 2015. évi költségvetésérõl tartalmazza a 
- Finanszírozási bevételek                                               költségvetés teljes szövegét és az Áht. követelményei szerinti 
295.944.987,- Ft mérlegeket, kimutatásokat.
(hitelfelvétel, lekötött bankbetét megszüntetés, pénzmaradvány 
igénybevétele)

                                                                                                 
A kiadások kiemelt elõirányzatonként: Wenhardt Lászlóné jegyzõ 
- Személyi juttatások                                                       
213.417.000,-Ft
(Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél foglalkoztatott 
92 fõ bére és juttatások)
- Járulékok                                                                         
57.775.000,-Ft

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésérõl  
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2015. január 26-án ünnepelte 90. születésnapját Kalocsai Istvánné Tápiószentmárton, Petõfi 
Sándor út 9. sz. alatti lakos.
A szépkorúak jubileumi köszöntésérõl szóló kormányrendelet szerint a Kalocsai Istvánné 
részére kiállított, Orbán Viktor Miniszterelnök által aláírt okiratot és az önkormányzat 
ajándékait Györe László polgármester adta át az ünnepeltnek. A köszöntésen jelen voltak a 
családtagok, a családsegítõ szolgálat munkatársa és a jegyzõ. 
Isten éltesse a szépkorú személyt, kívánom, hogy további életét egészségben szeretetben 
élhesse.

                                                               Wenhardt Lászlóné jegyzõ 

Szépkorú honfitársunk köszöntése

Útfelújítások
Tisztelt tápiószentmártoni Lakosság!

Az utóbbi idõkben sokan kerestek meg az utak állapotával kapcsolatos problémáikkal. Mindenkitõl 
türelmet kértem. Tapasztalatból tudom, hogy a téli idõszakban történõ közlekedés igen nehéz az arra 
alkalmatlan állapotú utakon, de a téli útkarbantartás is közel lehetetlen. Amennyire a lehetõségeink 
engedték próbáltunk (a lassan véget érõ tél alatt is) a problémás utakon karbantartási munkálatokat végezni. 
Ezek a feladatok idõjárási, illetve (a kõbányák téli zárva tartása miatt) anyaghiány okozta akadályok miatt 

nehezebben készültek, de több javítást így is sikerült elkészíteni. A hozzám érkezõ lakókat az útfelújítási munkák ütemeinek ismertetésével 
nyugtattam, hiszen az elõzõ vezetés azt kommunikálta ki a lakosság felé, hogy: „hamarosan befejezõdik a … csatornahálózat kiépítése után a 
belterületi utak helyreállítása, aszfaltozása (400 M Ft)” „mert elõkészítettük és a pénz is megvan hozzá”. 

Ezen kijelentések elmaradhatatlan részét képezheti egy kis útfelújításokkal kapcsolatos költségtervezési ismertetõ:
A település belterületi útjainak kiépítésére több forrás volt betervezve. Br. 190 millió Ft a 2008. évben kibocsátott kötvényekbõl származó 
összeg (nem évekig tartó spórolás eredménye!), br. 35 millió Ft a szennyvíztelep telkének értékesítésébõl, br. 50 millió Ft banki hitelbõl és br. 
200 millió Ft a 20 éve megépült csatornahálózat értékesítésébõl, melyre a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2014. év augusztusában 
hozott határozatot.

Az Útfelújítás I. ütem br. 66 millió Ft-ba került, a II. ütem br. 124 millió Ft lesz. A II. ütem közbeszerzési kiírása sikeresen záródott és a nyertes 
pályázóval (Duna Aszfalt Kft.) a vállalkozói szerzõdés aláírásra került. A II. ütem kezdési ideje az idõjárás alakulásától nagyban függ, kezdõ 
munkaként a Munkácsi Mihály út padkaépítését kértem. A beruházás befejezési határideje 2015. július 31. A II. ütem az alábbi utcákat érinti: 
Báthory, Bercsényi, Bethlen, Bocskai, Mozi köz, Rákóczi, Zrínyi, Munkácsi (2*1 méter teherbíró padka készítés), Béke tér (mindkét oldala), 
Babos, Kápolna, Deák Ferenc, Ludas köz, Madách, Móricz Zsigmond, Óvoda köz (árokszabályozás).
 
Sajnálatos módon az útfelújítást érintõ jövõkép az utóbbi idõk történései miatt nem ennyire bízató. A Tóth János Elnökletével vezetett 
Tápiómenti Területfejlesztési Társulás sajnos a mai napig nem rendezte a 2014. szeptember 30. napján esedékes nettó 35 millió Ft összegû 
lejárt számláját a szennyvíztisztító telkének eladása kapcsán. Továbbá a Társulás 2015. február 20-án tartott Tanácsülésén polgármesterként 
tanácskozási joggal (szavazat nélkül) részt vettem, ahol arról döntöttek, hogy mégsem kívánják megvásárolni a tápiószentmártoni „régi” 
csatornahálózatot, mivel a jogi csoportjuk törvényi ütközést talált az ügyben (6 hónap alatt ez nem merült fel!?). Ebbõl adódóan 
Tápiószentmárton nem kapja meg azt a betervezett 200 millió Ft forrást, ami lehetõvé tenné a további útépítéseket.
A további útfelújítások fedezetének egy részét az jelentheti, ha a Társulás rendezi az 5 hónapja lejárt tartozását (nettó 35 millió Ft) 
Önkormányzatunk felé, illetve a br. 50 millió forintnyi hitel.
A Társulás Elnökétõl lehetséges esetként 1-2 hetes ígéretet kaptam a tartozás rendezésére, de megnyugtató, konkrét idõpont nem hangzott el.

A jelen helyzetben biztosan nem tudja majd finanszírozni az önkormányzat a belterületi utak teljes aszfaltozását, de mindenképpen arra 
fogunk törekedni, hogy járhatóvá tegyük az úthálózatot azokon a részeken is, ahová a kialakult helyzet miatt már nem jut pénz. 

Györe László
Polgármester

A www.tapioszentmarton.hu internetes oldal cégregisztere ingyenes megjelenést biztosít minden tápiószentmártoni érdekeltségû cégnek. 
Az ingyenesen megjeleníthetõ adatok a következõk: Cégnév, cím, tevékenységi kör, telefonos elérhetõség, e-mail cím.
Ha szeretné, hogy cége megjelenjen a www.tapioszentmarton.hu internetes oldal cégregiszterében, kérem küldje el a fenti adatokat a 
cegregiszter@tapioszentmarton.hu e-mail címre. Amennyiben kiemelt helyen több adatot kíván megjeleníteni cégérõl (nyitvatartás, 
céges logó, képek, leírás, árlista, étlap, weblapcím stb.) Igényelje díjköteles, kibõvített cégregiszter szolgáltatásunkat! 
Részletekért keresse a weblapot.

Ingyenes megjelenés a honlapon!
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Szociális ellátások változásai
Ahogy azt a médiában is lakásfenntartási támogatást. Ezeket az ellátási formákat ezentúl az 
már hallani lehet egy Önkormányzat szociális rendelete alapján a települési támogatás 
ideje, a Kormány a keretében biztosítjuk (min. 2.000 Ft, de max. 4 alkalom/év/család) 
s z o c i á l i s  t ö r v é n y t  az alábbi formákban:
módosí to t ta ,  amely  

- lakásfenntartási támogatás 5.000 Ft/hó (ÉMÁSZ-nak 2015. március 1. napjától 
utalva!)hatályos. Ezt követõen az Önkormányzat segélyezési rendszere 

- ápolási támogatás 10.000 Ft/hó (TB jogviszonyt nem teljesen elkülönül az állam segélyezéssel kapcsolatos feladataitól.
keletkeztet!)

- gyógyszertámogatás 6.000 Ft/hóAlapvetõ változás, hogy az Önkormányzatok hatáskörébõl kikerül a 
- adósságcsökkentõ támogatás 20.000 Ft/év „Foglalkozás helyettesítõ támogatás” és a „Rendszeres szociális 
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatássegély”. Ezeket az ellátásokat ezentúl a Járási Hivatalok fogják 
- rendkívüli települési támogatás megállapítani, kezelni és kifizetni is, ami történhet majd postai úton 

vagy folyószámlára utalva. Ez azt is jelenti egyben, hogy a helyi 
Azok a személyek, akik 2015. február 28-án méltányossági ápolási Önkormányzat pénztárából történõ kifizetés megszûnik, mert nem 
díjra voltak jogosultak átmeneti idõtartamra 2015. március 01-tõl az Önkormányzat rendszerébõl kerül kifizetésre a megállapított 
2015. március 31-ig részesülnek az ellátásban a korábbi feltételek összeg.
szerint és ellátási összegben. Az egészségügyi ellátásuk 2015. A Járási Hivatal állapítja meg a továbbiakban az alapösszegû, emelt 
február 28-tól 45 naptári napig rendezett, ezt követõen saját maguk összegû és kiemelt ápolási díjakat, a közgyógyellátás alanyi és 
kell, intézkedjenek a további jogosultságukról. Az ápolási normatív formáit, az egészségügyi ellátásra való jogosultságot (TB) 
támogatás iránti igényt – amennyiben kiemelt ápolási díjra nem és az idõskorúak járadékát.
jogosult - 2015. április 1-tõl szükség esetén új igényt nyújthat be az 
Önkormányzat szociális ügyintézõinél.Az Önkormányzat hatáskörében a kormány megszüntette a 

Györe Lászlóméltányossági közgyógyellátást, a méltányossági ápolási díjat és a 
Polgármester 

Startmunka - mintaprogram indult településünkön 
2015. március 1-jén  

4. mezõgazdasági utak rendbetétele
5. bio- és megújuló energiafelhasználás (pl.: energianövény 

A Belügyminisztérium döntése alapján 2015. évben kistérségi termesztés)
(járási) mintaprogramot indíthat a helyi önkormányzat. 6. közúthálózat karbantartása (pl.: járdák, kerékpárutak építése)
A Startmunka programokat azokon a településeken támogatják, 7. illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása
amelyek a kedvezményezett járások besorolásáról szóló, 290/2014. 
(XI. 26.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott 108 Önkormányzatunk a mezõgazdasági programra nyújtott be 
kedvezményezett járáshoz, vagy a 4. mellékletben meghatározott, pályázatot.
átmenetileg kedvezményezett települések, vagy a 6. mellékletben Mezõgazdasági mintaprogram keretében településünk szebbé, 
szereplõ természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kulturáltabbá tételéhez a parkok, játszóterek, egyéb zöldterületek 
kedvezményezett térségek közé tartoznak dísznövényekkel történõ ellátását tervezzük. Az önkormányzat által 
Startmunka mintaprogramok alapkövetelménye: értékteremtõ bérelt nagyméretû fóliában egynyári virágokat termesztünk, majd 
közfeladat ellátása hátrányos helyzetû, alacsony iskolai azokat nyár elején a közterületekre kiültetjük. 
végzettségûek bevonásával. Ezután történik az õszi virágok termesztésének elõkészítési 
Minden program legalább 5fõ bevonásával indítható, 100%-os munkálatai. Ezzel párhuzamosan a fólia mellett lévõ szabadtéri 
támogatottság mellett. földterületen különbözõ zöldségfélék (szárazbab, borsó, csemege 
Támogatás formája kukorica, õszi káposzta, kelkáposzta, uborka, spárgatök) termelését 
Vissza nem térítendõ céltámogatás a közfoglalkoztatásából eredõ végezzük.  Szükség esetén az igényekhez igazodva a 
költségekhez: növényféleségek aránya változhat. A megtermelt zöldségfélék az 
- a munkabér és a szociális hozzájárulási adóhoz önkormányzat iskolai és óvodai fõzõkonyhákon kerülnek 
- valamint a beruházási és dologi költségekhez és kiadásokhoz. felhasználásra. 
                 Támogatás kezdete: 2015.03.01. A projekt segítségével az esetleges többlettermést szociális célokra 
                 Támogatás vége:      2016.02.29. fordítjuk. A mintaprogramban 12 fõ közfoglalkoztatott 
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. munkavállalót kívánunk bevonni, melybõl 11fõ segédmunkás és 1fõ 
(XII.31.) Korm. rendelet 7/B. § (1) bekezdés szerint munkavezetõ.
mintaprogramként csak az a program támogatható, ami elsõsorban A program megtervezésébe és megvalósításába mezõgazdasági 
értékteremtõ, hasznos, helyi sajátosságokon alapuló és a település szakember bevonása kötelezõ. Az önkormányzat felkéri Czerovszki 
önfenntartását elõsegítõ tevékenység. Attila kertészt, hogy a programban leírt növények termesztésében 
Ebben az évben a Belügyminisztérium a kistérségi (járási) dolgozó résztvevõket szakmai tanácsokkal segítse.
startmunka mintaprogramok közül az alábbi programelemeket 
támogatja: Az önkormányzat  pályázata sikeres volt, a dolgozók munkába 
1. mezõgazdasági programok álltak. A mintaprogram eredményessége esetén szeretnénk hosszabb 
2. helyi sajátosságokra épülõ közfoglalkoztatás (bármilyen egyedi távra több álláskeresõt bevonni, nagyobb földterületen többféle 

programok,    pl.: helyi adottságokon alapuló tevékenység) növénykultúrát termeszteni.
3. belvíz-elvezetési programok (pl.: belvízcsatornák felújítása, 
építése)                                         Kökényesi Gábor köztisztviselõ
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Hosszabb idõtartamú
 közfoglalkoztatási támogatás

A Járási Kormányhivatal Nagykátai Munkaügyi Központja 
támogatásával 2015. március 1-jétõl augusztus 31-ig terjedõ 
idõszakra 10 fõ alkalmazásához kapott támogatást a hosszabb 
idõtartamú közfoglalkoztatás keretében. A regisztrált álláskeresõk 
és a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosultak körébõl 
kikerülõ dolgozók  foglalkoztatásához 100 %-os munkabér-és 
járuléktámogatást kap az önkormányzat.
A foglalkoztatás napi 8 órában történik, a közfoglalkoztatási 
garantált bér alkalmazásával.

                                            Kökényesi Gábor köztisztviselõ

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE

A 2015/2016. TANÉVBEN

TÁPIÓSZENTMÁRTON

Köznevelési intézmény: 
       Tápiószentmártoni Kubinyi Ágoston    Általános Iskola 
       2711 Tápiószentmárton, Bartók Béla út 5.

Felvételi körzet:
        Tápiószentmárton község közigazgatási területe

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
2015.
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Nagykátai Tankerület
PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK ELLÁTÁSI KÖRZETE

A 2015/2016. TANÉVBEN

Pedagógiai 
Szakszolgálat neve,címe Ellátási körzet

Tagintézmény hivatalos neve:

Pest Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat

Nagykátai Tagintézménye

Ügyviteli telephelye:
2760 Nagykáta, Szabadság 

tér 18.

?gyógypedagógiai 
tanácsadás,korai 
fejlesztés, oktatás és 
gondozás

?fejlesztõ nevelés
?(tankerületi) szakértõi 

bizottsági tevékenység
?nevelési tanácsadás
?logopédiai ellátás
?konduktív pedagógiai 

ellátás
?gyógytestnevelés
?iskolapszichológiai, 

óvodapszichológiai 
ellátás

?kiemelten tehetséges 
gyermekek, tanulók 
gondozása

?Farmos
?Kóka
?Mende
?Nagykáta
?Sülysáp
?Szantlõrinckáta
?Szentmártonkáta
?Tápióbicske
?Tápiógyörgye
?Tápióság
?Tápiószecsõ
?Tápiószele
?Tápiószentmárton
?Tóalmás
?Úri

Mint azt már több helyen is említettem, nagy problémát jelent 
térségünkben a munkanélküliség. Nehezíti Tápiószentmárton 
helyzetét, hogy a helyi tömegközlekedés sem alkalmas arra, hogy 
napi szinten támogassa a munkába járást más településekre.
Éppen ezért folyamatosan tárgyalásban vagyok olyan cégekkel, 
amelyek segíthetnek megoldani ezt a problémát a lakosság számára. 
Alapvetõ célom az, hogy befektetõk, cégtulajdonosok jelenjenek 
meg településünkön, hogy ne kelljen ingázni a helyi dolgozóknak, 
illetve, hogy ezzel is növelhessük az önkormányzat iparûzési adó 
bevételeit. Sajnos kevés az ipari jellegû ingatlanunk, ahová ezek a 
cégek jöhetnének, így még keresem azt a céget, amely 
hasznosíthatná a település valamely használaton kívüli épületét, 
ingatlanát.
Azonban addig is folytatok megbeszéléseket, hogy a környékbéli 
települések nyújtotta álláslehetõségek eljussanak lakóinkhoz. 
Ennek eredményeképpen az utóbbi idõben 3 állásbörzét is sikerült 
szervezni a Mûvelõdési Házban. 
Az elsõn a 26 megjelent dolgozni vágyóból 22 fõnek sikerült állást 
szerezni, amely a toborzó cég további lehetõségeinek köszönhetõen 
immáron 50 fõ tápiószentmártonit foglalkoztat, ahová saját 
buszjárattal hordja a dolgozókat.
A következõ börzén már kb. 50 fõ jelent meg. A harmadik lehetõség 
alkalmával 35 fõ próbált szerencsét.
Reményeim szerint egyre több állástalan elhelyezkedéséhez 
járulhatunk hozzá, amivel segíteni tudjuk megélhetésüket.

Mindhárom megjelent cég nagy örömmel üdvözölte az 
önkormányzatunk által nyújtott ingyenes lehetõséget és elégedetten 
távoztak, mert tapasztalataik szerint a tápiószentmártoni nép dolgos 
és megbízható.

Remélem sikerül egyszer minden lakónak megfelelõ munkát találni, 
de ehhez nagyon fontos, hogy az adódó lehetõségeket 
mindenképpen meg kell ragadni, mert a kormány által átalakított 
szociális törvény nem biztosít túl sok lehetõséget, illetve forrást a 
segélyezési rendszerben, így az élet egyre nehezebb lesz és csak a 
munka jelenthet kiutat a szegénység és kiszolgáltatottság világából.

Györe László
Polgármester 

Állásbörze

Álláshirdetés

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata állást 
hirdet

- Vízforgató-gépész,                                                                                                                                 
- Úszómester                 

munkakörök betöltésére.

A munkavégzés helye: Tápiószentmárton Strandfürdõ

Az állás betölthetõ: 2015. május 1-tõl határozott 
idõtartamra

Információ és jelentkezés 2015. március 11-tõl a 
Polgármesteri Hivatalban.

Az Önkormányzat Pályázatot írt ki a helyi Mûvelõdési Ház 
„Közmûvelõdési szakember, mûvelõdésszervezõ” munkakörre, a 
2015.01.01-jével megüresedett állására. A kiírásra 4 pályázat 
érkezett. Pontozásos kiértékelés keretében született meg a döntés. A 
pozíciót 2015. február 23. napjától Majorosi Katalin tölti be. 
Köszönjük a jelentkezést a másik három pályázónak is és további 
sok sikert az álláskeresésükhöz.

Az Emberi Erõforrások Minisztere a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdetet a Földváry Miklós Alapfokú Mûvészeti Iskola 
Intézményvezetõ (magasabb vezetõ) beosztás ellátására. A 
pályázati eljárás február 20-án lezárult, melyen Márton Béla János 
intézményvezetõ pályázata nem került támogatásra. A Nagykátai 
tankerület döntése alapján a következõ idõszakra Terék József látja 
el az intézményvezetõi feladatokat.

Személyi változások

Kedves Tápiószentmártoniak!

   Az elmúlt tíz évben végzett vezetõi munka a feladatok széles 
skáláját hozta elém, sok lehetõséget is adva egyben a tanulásra és a 
tapasztalásra. Egy vezetõ mindig felelõsséget vállal, de soha nem 
egyedül dolgozik, cselekszik. Örömmel tölt el, hogy mindig 
élvezhettem az érintettek támogatását és segítõkészségét, hiszen 
célokat elérni csak együtt lehetséges. 
   Köszönöm minden kollégámnak, a diákoknak, szülõknek és a 
többi intézmény pedagógusainak, munkatársainak és nem utolsó 
sorban önkormányzatnak az elmúlt tíz év közös munkáját, hisz 
ötleteikkel, közremûködésükkel rengeteg szép, emlékezetes 
eseményt tudhatunk magunk mögött. Azt tapasztalom, hogy minden 
eddiginél nagyobb szükség van erre az iskolatípusra. A hangszeren 
való játék, a zenetanulás többek között a figyelemmegosztó készség 
fejlesztésével is segíteni tudja a közismereti tárgyak könnyebb 
megértését. A képzõmûvészet segíti az önkifejezést, kialakítja az 
igényt az esztétikumra. A mûvészeti oktatás által olyan emberi 
tulajdonságokat, képességeket, készségeket fejlesztünk, amire 
társadalmunknak nagy szüksége van. Az iskola jelenlegi vezetõinek 
kívánom, hogy éljék meg mindazokat az örömöket, amit én ez idõ 
alatt átéltem. 
  Büszke vagyok az itt tanító tanárokra, a tanulókra és 
eredményeinkre, szeretem az iskolát, a gyerekeket és kötõdöm a 
településhez is. Igen, itt igazán boldog vagyok, és remélem, még 
hosszú évekig segíthetem az iskola munkáját

Márton Béla János

Ellátási feladat
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2014. október 12. napja ismét fordulópont volt az életemben.
Az önkormányzati választásokon sokak (néha „kétségbeesett”) kérésének tettem eleget, indultam polgármester-
jelöltként. Életem során soha nem politizáltam és a mai napig azt vallom, hogy önkormányzati szinten nem is 
szabadna politikát vinni a mindennapokba, mert itt már csak a helyi lakosság többségi érdekeit, igényeit kellene 
kiszolgálni.
    Akik ismernek, tudják, hogy amibe belekezdek, azt végig is csinálom tudásomhoz mérten, a tõlem telhetõ legjobb 
teljesítményt nyújtva.
A választás éjszakáján, amikor megtudtam az eredményeket, rögtön azon kezdtem gondolkodni, hogy mit és hogyan 

kell majd csinálnom ahhoz, hogy mielõbb talpra állhasson a település, hogy jó és érdemes legyen itt élni.
Az elsõ hetek nehezek voltak. Az akkori munkakörömben éppen egy 2,5 millió eurós beruházás végén jártunk, amin fél éven át keményen 
dolgoztunk, ezért két helyen kellet helyt állnom. 
A hivatalba lépésemkor erõsen érezhetõ volt a dermedt hangulat, hiszen kevesen gondolták, hogy így alakulnak a dolgok. De a lakosság 
döntött és ezt mindenkinek el kellett fogadnia. Így kezdõdött meg a munka…
    Igazából még el sem foglaltam a lakosságtól kapott széket, máris a „régi rendszer” támadásainak voltam kitéve. Kezdve attól, hogy 
felröppent hírek szerint a lakosság döntése alapján megválasztott Képviselõk nem kívánnak velem dolgozni, holott nem is ismertek, nem 
tudták ki vagyok. Ebbõl azt a következtetést kellet levonjam, hogy nem a személyem ellen hadakoznak, hanem egyszerûen az 51,15 % 
döntése ellen.Számomra ezt támasztotta alá az a tény is, hogy megjelent a Szt. Márton tér címû kiadvány, ahol minden megalapozás nélkül 
kezdte szidni az elõzõ vezetés a lakókat és engem egyaránt.Több vélemény szerint válaszolnom kellet volna, de én úgy gondoltam, hogy 
fontosabb dolgom van. Hiszen nem azért szavazott rám a lakosság, hogy eszement háborúba kezdjek az elmúlt idõk hatalmával.
    A kezdeti idõszakban sok teendõm volt. Amellett, hogy szerettem volna minél többet tudni a település pénzügyeirõl, szerzõdéseirõl és 
egész rendszerérõl, sokszor elég nehezen áramlott az információ felém. Közben folyamatosan érkeztek a lakók, aki „felbátorodva”, 
reménykedve kerestek meg mindennapi kisebb-nagyobb gondjaikkal. Lehetõségeimhez mérten mindenkin próbáltam is segíteni, persze a 
törvényi szabályok által alkotott kereteken belül.Az idõ elõrehaladtával több elmaradt (milliós nagyságrendû) pénzügyi problémára is fény 
derült, amit a 2014. évi költségvetés terhére kellett rendezni, hogy a 2015. évet már tiszta lappal kezdhessük. 
Nekiláttam felvenni a kapcsolatot több olyan céggel, amelyek a tápiószentmártoni munkanélküliek problémáira jelenthetnek majd 
megoldást, miközben adományokat is kezdtem gyûjteni és az utak több éve elmaradt karbantartását is minél elõbb szerettem volna 
megkezdeni, hogy télvíz idején is járható utakon közlekedhessenek a lakók. 
    Miközben folytak a helyi rendezvények és én ismerkedtem a részletekkel észre kellett vennem, hogy egy jól összeszokott csapat dolgozik 
a községi programokon.Kezdtem részt venni a település ünnepségein, bár kezdetben nem mindenhova hívtak, éreztetve velem (és talán a 
lakossággal is), hogy nem örülnek mindenhol a változásnak.Annak ellenére, hogy nem voltam minden esetben szívesen látott vendég, a 
lakosság folyamatos (és azóta is tartó) támogatása, szeretete sok erõt adott és ad.Pozitív visszajelzések jöttek és jönnek a községi 
rendezvényeket illetõen, még akkor is, ha nem minden esetben tette tiszteletét 1-2 meghívott vendég.
    December 2-án a 37 települést érintõ idõjárás okozta áramszünet miatt egy internetes közösségi oldalon megindult a „harc” a lakosság 
körében, ami a karácsony táján megjelenõ újabb Szt. Márton tér alapját is képezte. Ebben a számban jelent meg egy cikk bizonyos Kerekes 

Zoltán aláírásával, ami az elvégzett útkarbantartást volt hivatott leszólni. Ez a cikk annyiban volt sérelmes számomra, hogy az írója úgy 
nyilatkozott nagy nyilvánosság elõtt, hogy állításainak semmilyen módon nem járt utána. Hiszen, ha felkeresett volna (mint a többi lakó) 
akkor részletesen bemutathattam volna neki, hogy a munkák megkezdése több árajánlatkérõ kiküldése után, egy megrendelõ e-mail 
küldését követõen kezdõdtek, a költségvetési szabályok figyelembe vételével. Megtörtént a munkaterület átadás is és a munka végeztével 
mûszaki ellenõr (útmérnöki végzettséggel) vette át a területet. A munkavégzésrõl vállalkozói szerzõdés is készült, hiszen e nélkül nem 
fizethetõ ki számla. Természetesen a kapubejáróm elõtt sincs aszfaltos út, de ezeket a rágalmakat sem vettem annyira komolyan, hogy 
hagyjam elvonni a figyelmemet a település ügyeinek megismerésétõl. Ellenben azt jó, ha tudják az elkövetkezõ cikkírók, hogy legközelebb 
már büntetõ feljelentés lehet a jutalma annak, aki megvalósítja a Büntetõ Törvénykönyv 226. vagy 227. §.-át. (rágalmazás, becsületsértés)
    Az újév új lendületet hozott. Elkezdtem keresni a helyi vállalkozókat (politikai hovatartozásuktól függetlenül!), hogy együttmûködésre 
kérjem fel Õket Tápiószentmárton jövõjének közös építéséhez. Gondolni sem merek arra, hogy egy ilyen kezdeményezés akárkinek is 
árthat, ezért csak remélni tudom, hogy csupán véletlen egybeesés, hogy ahol megbeszélést tartottam, ott hamarosan megjelent valamely 
Hatóság  A nehézségek ellenére azt gondolom, jó irányba haladunk. Sikerült több esetben is költségcsökkentési megoldásokat találni a 
szerzõdések átnézése során. Az utóbbi idõben egyre több a segítségét felajánló lakó, szervezet, ami azt a törekvésemet erõsíti meg, hogy 
összefogással elérjük közös céljainkat és egyre szebb, élhetõbb lesz környezetünk.Meggyõzõdésem, hogy a tápiószentmártoni lakosság 
képes visszaállítani azt az életet, ahol nincs „irigység és háború” az emberek között, hanem közösen építhetjük gyermekeink, unokáink 
jövõjét, tisztelve az idõseket, a helyi hagyományokat és értékeket.
    Arra kérek minden itt élõt (legyen az itt született vagy „betelepült”), hogy ne ellenségként, hanem barátként éljünk együtt, törõdjünk 
egymással, segítsük egymást, hiszen együtt könnyebb túlélni a rossz idõket. Összefogással, egymást erõsítve könnyebben, gyorsabban 
érhetjük el, hogy Tápiószentmárton újra régi fényében tündökölhessen.

Györe László
Polgármester

Az elmúlt 4 hónapom…
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Pályafutásom során több olyan multi céggel találkoztam, aki rendszeresen adományoztak. Ezt a 
lehetõséget kihasználva kezdtem meg az adománygyûjtést Tápiószentmárton javára. 

2014. október végén 700 tõ krizantém virágot sikerült szerezni Tápiószentmárton szépítésére, ami 
településünk közmunkásainak köszönhetõen a Katolikus templom kertjét, a Hivatal elõtti teret és a 
Sportcsarnok környékét díszítették, hogy méltó módon ünnepelhessük a Márton napokat.
2014. decemberében 50 kg szaloncukrot tudtunk szétosztani az óvodákban, az iskola alsó tagozatában, 
az étkeztetõ szolgálat által étkezést kérõk és a helyi Szociális Otthon lakói között.
2015. februárjában a Samsung Electronics Magyar Zrt. adományozási szokásait kihasználva a 
Borostyán Otthon lakóinak sikerült a közösségi szobájukba szerezni egy 50 colos (127 cm) Full HD 3D 
LED Smart televíziót, továbbá a Kubinyi Ágoston Általános 

iskolának az elavult számítástechnika termeibe 5 db 24 colos (61 cm) lapmonitort kaptunk adományként. 
Ezen felül a Samsung vezetõsége nem zárkózott el azon kérésünktõl, hogy az iskolás gyermekek 
gyárlátogatást tartsanak a jászfényszarui televíziógyárban, illetve önkéntesek szervezése mellett 
segíthetik önkormányzatunkat az alsó tagozatos iskola egy részének és/vagy a védõnõi szolgálat 
helyiségeinek kifestését.
A multi cégek felé megfogalmazott adománykérések folyamatosan történnek és reményeim szerint 
ezután is hasonló szerencsével járunk. Helyi felajánlásokat is szívesen fogadunk, hogy Tápiószentmárton 
a költségvetését nem érintõ módon is gyarapodhasson, fejlõdhessen. Ezt segíthetik a helyben történõ felajánlások, ami lehet akár 
munkafelajánlás is. (Ilyet az utóbbi idõkben egyre többen tesznek.)

Györe László
Polgármester

Adománygyûjtés

Göbölyjárás a Nagyközség Központi belterületétõl északra a 311-es számú fõútvonal mentén helyezkedik el. Itt van Tápiószentmárton 

vasúti megállója. A vasút nagyon jó közlekedés biztosít: Szolnokról Budapestre és Budapestrõl Szolnokra hajnaltól reggel 7-ig fél óránként, a 

nap további részében pedig óránként minden zónázó vonat megáll. Buszmegállóink vannak: Nagykáta-Cegléd vonalon. Sajnos csak a reggeli 

órában tudjuk igénybe venni. Gyermekeink ezzel járnak Farmosra az iskolába, délután ugyanígy vissza. Kis településünkön 1996-ban 

megindult a gázszolgáltatás, utána nemsokára vezetékes vízhálózat és vezetékes telefonhálózat is kiépült. Sajnos nem került kiépítésre a 

kábel televízió rendszer.

Van egy 1926-ban épült Kápolnánk. Gróf Halász Béla földbirtokos Úr építetett. Ennek a kápolnának az eszmei értékét növeli, hogy alatta 

kripta van sírhelyekkel. Göbölyjárási lakosok igyekszünk rendben tartani a kápolnát és környékét. Nemrég felújították az épületet kívül-

belül. Sajnos a tetõszerkezet nem lett kijavítva csak a torony. A többi rész sajnos gyakran beázik. Félõ, hogy a gyönyörûen elkészített 
mennyezet leszakad. Az ajtók is nagyon rossz állapotban vannak. Szeretnénk – természetesen a lehetõség szerint - ezeket kijavítani, akár 

pályázat pénzek segítségével is. Van egy másik épület is – ahol régen az iskola volt - amelyet karakteres építése miatt védelemre javasoltak, 

Ennek megvalósítása érdekében (állagmegóvás) az elmúlt években sajnos nem történt semmi. Az idõ vasfoga megtette a dolgát. Az épület 

állaga rohamosan romlott/romlik. Elõbb-utóbb tetõzete beszakad, romhalmaz marad 
belõle. A közelmúltban épült egy gyönyörû Ifjúsági Ház, ami egész évben tudja fogadni a 

túrázó gyermekeket és felnõtteket. Szállásra is alkalmas. A kialakított tanösvényeken 

túrázhatnak az ideérkezõk, megcsodálhatják az egyedül Göbölyjáráson élõ védett 

növényeket is. Egy ilyen alkalommal a nyáron meglátogatták a kis kápolnánkat is. 

Tervezünk: tavaszi nagytakarítást, tereprendezést, amihez segítséget fogunk kérni! 

Virágokkal szeretnénk szebbé tenni a templomkertet és az utcákat is. 

2014. december 1-jén délután 4 órakor kérésünkre az Ifjúsági Házba kijött Györe László 

Polgármester és Kollár János Képviselõ. Rövid tájékoztatást kaptunk az aktuális helyzetrõl. 

Elmondhattuk problémáinkat és kérdéseket tettük fel a jövõ évi elképzelésekkel, tervekkel kapcsolatban. Mindenki számára nagyon hasznos 

volt a találkozás. Ígéretet kaptunk, hogy ezek a találkozások a jövõben még rendszeresebbek lesznek.Végül rövid emlékeztetõben rögzítettük 

a legfontosabb terveinket, elképzeléseinket. Azon fogunk közösen dolgozni, hogy ezek minél elõbb megvalósulhassanak!

·Tájékoztatás: 
Sajnos hozzánk vagy késõn, vagy egyáltalán nem érkezik tájékoztatás. pl.: lomtalanítás, kutyaoltás, akár egy közmeghallgatásos 

falugyûlés stb…

·Kápolnánk tetõszerkezete és kertjének kialakítása.
·A volt iskola épületének sorsa

·Játszótér kialakítása.
·Járda: a 311-es számú fõút mentén, (Mivel ez az út nagyon forgalmas és veszélyes. Volt már súlyos és halálos kimenetelû baleset 

is..) 

Tudjuk, hogy nagyon nehéz anyagi körülmények között vannak az Önkormányzatok is, de bizalommal tekintünk a jövõbe!
Harcsa Józsefné

Tápiószentmárton Göbölyjárásról
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A HAJT-A Csapat Egyesület márciusi hírei

Tisztelt Ügyfeleink!
A nemrég megjelent 7/2015. (II. 17.) számú MvM rendelet több, az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló agrár-vidékfejlesztési támogatási 
rendeletet módosított. Minden ügyfelünket arra kérünk, hogy a pályázatával érintett jogcímrendelet és a 23/2007-es FVM rendelet (Vhr.) 
változásait alaposan tanulmányozza át, mivel megvalósítási és kifizetési kérelem benyújtási határidõk is módosultak.

Térségünk pályázóit leginkább az alább felsorolt rendeletek érintik, amelyeknél a fenti jogszabály-módosítás értelmében a mûvelet 
megvalósításának határideje 2015. május 31-re változott, illetve kifizetési kérelem 2015. augusztus 31-ig nyújtható be:

·35/2013. (V. 22.) VM rendeletet (LEADER)
·104/2013. (XI. 14.) VM rendeletet (Turisztika)
·102/2012. (X. 1.) VM rendelet (Falumegújítás)
·103/2013. (XI. 8.) VM rendelet (Alapszolgáltatások fejlesztése)
·11/2013. (III. 5.) VM rendelet (LEADER térségek közötti együttmûködés)
·99/2012. (IX. 25.) VM rendelet (Nemzetközi együttmûködés) 

A módosító rendelet elérhetõ a következõ helyen:

Tisztelt Ügyfeleink! 
Figyelem! Monitoring adatszolgáltatási kötelezettség!
Az EMVÁ-ból támogatott ügyfelek rendszeres monitoring adatszolgáltatási kötelezettségérõl a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 
rendelkezik. A támogatott ügyfeleknek a támogatási határozat meghozatalát követõen a jogszabályban elõírt fenntartási, illetve 
üzemeltetési kötelezettség idõszak végéig adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn. 2015-ben az adatszolgáltatást március 19-ig kell 
elektronikus úton teljesíteni. Kérjük, hogy a részletek megismerése érdekében tanulmányozzák át a  számú és a 

 számú MVH közleményt.

Tisztelt Ügyfeleink!

A HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezete a következõ új telefonszámokon érhetõ el:

Telefon: 06-53-787-908, 06-53-787-909

Fax: 06-53-787-912

Faragó Júlia
HAJT-A Csapat Egyesület

munkaszervezet-vezetõ

E-mail: 

http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/d160808a0d788a5f0c3742a4f3198cd920b43c07/megtekintes

28/2015. (II.20.) 29/2015. 
(II.20.)

hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu
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Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata                                                                          
- csatlakozva „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos  programhoz - meghirdeti

„A legszebb konyhakertek” 
címû programot/versenyt

 
A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai udvarán alakítson ki és termesszen maga és családja 
számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történõ részvétel feltételei: 

-  a jelentkezõ a programhoz önként kíván csatlakozni,
-  rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megmûvelésre átengedett
-  balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol
-  konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.

Nevezési kategóriák – megmûvelt földterület méretei alapján:
-  Balkon kategória:        Erkélyen kialakított

2-  Mini kategória:            10 – 50 m
2-  Normál kategória:       50 m  felett

-  Zártkert 1. kategória:  Zöldség
-  Zártkert 2. kategória:  Gyümölcsös
-  Zártkert 3. kategória    Vegyes (zöldség és gyümölcs)
- Közösségi:                    Csoportok, szervezetek által megmûvelt kertek 

Jelentkezési határidõ:      2015. április 30.
Jelentkezés módja:          A Jelentkezési lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhetõ és leadható:  A Tápiószentmártoni Polgármesteri 
                                                              Hivatalban
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy annak megmûvelõje.
Jelentkezéskor, illetve a program idején szívesen veszünk fotót a balkonról vagy a kertrõl, mely segíti a bírálók munkáját.
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:

1.    A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különbözõ konyhakerti növény termesztése 
történjen
2.    A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelõen
3.    A megmûvelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelõen gondozott, gyommentes, és egyben hasznos
4.    A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5.    A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minõsége megfelelõ legyen
6.    Vegyszerhasználat esetén legyen naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló
7.    Elõnyt élvez a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása és öntözés esetén a csatorna/esõvíz használata, a 
madárbarát kert kialakítása: található benne madáretetõ, madáritató, madárodú. A kertet madárbaráttá lehet minõsíteni.

Díjazás: Kategóriánként az elsõ három helyezés és indokolt esetben különdíjak odaítélése.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb konyhakertje” díjra történõ jelölésre, minden kategória elsõ 
helyezettje lesz jogosult a zsûri által tett külön ajánlás alapján.
Országos díj:

·      Bronz kisplasztika  – Györffy Sándor szobrászmûvész (Karcag)  Munkácsy és Magyar Örökség díjas érdemes mûvész  
alkotása
·      Oklevél-Miniszteri aláírással 

melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr ad át Kovács 
Szilvia ötletgazdával.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 1-tõl augusztus 15-ig) történik elõzetes idõpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: 2015. szeptember

 
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztõ kertmûvelõ jelentkezését!
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A klub 1997-ben alakult meg. Elsõ vezetõje: Kovács Pálné. Elsõ segítõje:  Horgos 
József volt. Jelenlegi taglétszámunk : 43 fõ.     Szerdánként 14 órakor találkozunk , 
ekkor van a klubfoglalkozás. Megbeszéljük: - mi történt az elmúlt idõszakban? -  mi 
újság a faluban? - hová, merre, mire  kell készülni,  próbálni ?
Ismertetjük: -  a  meghívásokat, - a közelgõ ünnepeket, - kik mehetnek, mennek 
valahová.
Alakulásunkkor felvállaltuk a népmûvészet ápolását ,továbbadását. Ezt fõleg a 
tánccsoportunk és az
énekkarunk tudja teljesíteni.  Sok kiváló és dicsérõ  oklevél díszíti a klubszobánk 
falát.
Feleki Kamill ezt vallotta: „ Nincs öregember, mert elõször az ember fiatal ,késõbb 
fiatalos ,azután pedig”örökifjú.”Országos Szövetségünk szerint pedig próbálunk adni : „ 
Életet az éveknek .”
Nagyközségünk életébe , programjaiba rendezvényeibe aktívan bekapcsolódunk. Ha 
szükség van Ránk ott vagyunk, ha kell szerepelünk ! Jó kapcsolatok alakultak ki:  A Polgármesteri Hivatallal , a Mûvelõdési Házzal, a 
Képviselõ Testülettel, a könyvtárral, az általános iskolával, a sportcsarnokkal, a Szociális Otthonnal és egyéb intézményekkel. A 
Mozgáskorlátozottak Helyi  Szervezetével és a REHAB dolgozóival  is jó az együttmûködésünk. i
Minden évben terveztünk/ tervezünk egy háromnapos országjáró kirándulást. Erdélyben már háromszor , Szerbiában tavaly jártunk. 
Már voltunk : Budapesten, Egerben, Sopronban, Miskolcon, Szegeden, Pécsen, Zalaegerszegen, Debrecenben és Gyulán is. Ezek az 
autóbuszos kirándulások azért is érdekesek, mert útközben több helyen megállunk  és megismerkedünk a helyi  látnivalókkal, 
nevezetességekkel  az oda úton és hazafelé is. Ezeket az érdekes helyszíneket még felsorolni és nehéz lenne Általában fürdõzéssel zárjuk a 
kirándulásokat, hogy fáradt testünket felfrissítsük a dolgos hétköznapokra. Csupa jókedv és vidámság kíséri  útjainkat. A rengeteg látnivaló 
pedig lelki feltöltõdést és felüdülést eredményezett,ezért szívesen emlékezünk ezekre az  utakra. Általában kollégiumokban volt a 
szálláshely. Természetesen megkóstoltuk a helyi ételkülönlegességeket is.  Biztonsági tartaléknak azért itthoni finomságokkal is elláttuk 
magunkat. 
Most a kecskeméti nyugdíjas Ki mit tud ? – ra  van meghívásunk. A fellépésen  a görög táncot mutatjuk be. Természetesen városnézést is 
tervezünk. Szeretnénk résztvevõje lenni a jászberényi csángó fesztiválnak!. Az idén egy hajdúszoboszlói kirándulás   van tervezés alatt. 
Budapesten a SZIMA csarnokba is szeretnénk  eljutni !  Egyéb lehetõségeket is szeretnénk  kihasználni. Évente két nagyobb 

rendezvényünk volt /van. A farsangi mulatság és a születésnapi nyugdíjas 
találkozó. Ezeken a rendezvényeken   mûsorokkal  kedveskedünk a 
támogatóknak és a résztvevõknek. Természetesen meghívjuk a testvérklubok 
tagjait is. Sajnos az idén betegségek miatt sok volt az „igazolt hiányzó” A 
jelenlévõk viszont  jól érezték magukat. A finom vacsora után jót táncoltak, és 
remekül  szórakoztak .Szeptemberben leszünk 18 évesek. Erre  a  „szülinapi 
partira ” 10-12  tápió-menti klub 100-120 tagját hívjuk és várjuk! 
(mûsorszámmal készülhetnek!)
Településünk minden „örökifjú” és nyugdíjas lakóját szeretettel várjuk 
klubunkba tagnak ! Látogasson  meg bennünket ! Ismerje meg 
közösségünket! Pártoló tagként is támogathat MINKET !
                             

Szent Márton Nyugdíjas  Klub                                                     
 Mészáros  Györgyné                 

Klubvezetõ

A  Szent   Márton Nyugdíjas  Klub   éltébõl 

Beer Miklós Váci Püspökkel történt szóbeli és írásbeli egyeztetések 
alkalmával megemlítésre került, hogy Tápiószentmárton katolikus 
híveinek érdekét szem elõtt tartva szükségünk lenne egy itt élõ 
papra, hiszen a Patyi atya mennybe menetelével keletkezett óriási 
ûrt nem lehet pótolni csak egy helyben élõ, minden nap feloldozást, 
segítséget nyújtó pappal.
A levélváltás alkalmával a Püspök úr kifejtette azon elképzelését, 
hogy reményei szerint a nyári áthelyezési idõszakban sikerülhet egy 
állandó papot Tápiószentmártonba áthelyezni. Ez azt is jelenthetné, 
hogy a helyi pap a Göbölyjárás településrészen lévõ kis kápolnába is 
át tudna járni.

A 2015. évet a kormány a „málenkíj robrot” emlékévvé nyilvánította. 
Ennek tiszteletére településünkön február 28-án tartottunk 
megemlékezést, ahol az elmúlt idõket, történéseket Dr. Dusek 
László, Dr. Jójárt György és az elhurcoltak rokonai elevenítették fel. 
A megemlékezés közben Szebenszki Noémi mondott verset és Dr. 
Szabó János tárogatón játszott megindító szerzeményeket.
A rendezvényt pozitív visszajelzés kísérte, a hozzátartozók 
üdvözölték a kezdeményezést. A szervezést ezúton is köszönjük Dr. 
Dusek László tanár úrnak.

A MÁV Zrt. tájékoztatása szerint Tápiószentmárton vasútállomás 
(Göbölyjárás) megállóhely 2015. második felében áthelyezésre kerül 
(Farmos irányába), hogy a MÁV Zrt. ezzel biztosítsa az utasok 
biztonságosabb közlekedésének lehetõségét. A megállóhely 
áthelyezése kapcsán megépítésre kerül egy P+R parkoló, illetve egy 
aszfaltos út kerül kiépítésre a 311-es fõútig. (Görgei Artúr út 30. 
melletti út) 

Rövid hírek
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KÉZILABDA 

Nõi Kézilabda Szakosztály 1994-ben alakult, azóta a Pest Megyei Kézilabda 
Bajnokságban szerepel kisebb-nagyobb sikerekkel. Legjobb eredménye a felnõtt nõi csapatnak 
2010-ben elért 3. helyezés, az ifjúsági csapat két bajnoki évben zárt 4. helyen.
A férfi csapatunk 2005-ben kezdte meg munkáját, évrõl-évre egyre jobb eredménnyel zárta a 
szezont. Utóbbi két évben már a felsõházban küzdöttek a jobb eredményekért.  A tavalyi 
szezont 5. helyen fejezték be, ami nagyon dicséretes, hisz a pest megyei csapatok jól 
felkészültek, közülük többen az NB/2-ben is megállnák helyüket.

Sajnos az évek folyamán egyre kevesebb gyermek kézilabdázik az iskola keretein 
belül, ennek következményeként az idei évben már nem tudtunk nõi ifjúsági csapatot indítani, és 
veszélyben van a felnõtt nõi csapat léte is. 2012-tõl kezdtünk komolyabban foglalkozni az utánpótlás neveléssel, addig az iskolai kézilabda 
sportkörök biztosítottak utánpótlást az ifi csapatunkba. Büszkék vagyunk rá, hogy évrõl-évre egyre több nevelésünk folytatja munkáját 
magasabb bajnoki osztályokban, kerülnek fõiskolákra ahol testnevelésre szakosodnak. Az élet velejárója, hogy így õk kiestek a hazai 
csapatból, ott folytatják a kézilabdázást ahol a tanulmányaikat. Reméljük, hogy valaha visszakerülnek községünkbe, hogy újból erõsítsék a 
helyi csapatot, a helyi sportéletet.

2013-tól nagy erõvel nekilátunk a gyermekek toborzásához, ennek eredményeként U/9 és U/11 korosztályt tudtunk indítani a 
2013/14-es  országos gyermekbajnokságban.
 2014/2015-ös bajnoki évben már U/7, U/9, U/13 leány és U/7 fiú csapatokkal bõvült a szakosztály. Jelenleg a felnõtt csapatokban kb. 40 fõ, 
az U/7, U/9, U/13 korosztályokban 38-40 fõ igazolt játékos, az óvodáinkban kb. 35 gyermek kézilabdázik. Az edzõi feladatokat öt lelkes 
szakember látja el. 

Szeretnénk, ha egyre több gyermek és fiatal töltené hasznosan és egészségesen a szabadidejét, tanulná meg a sikerek és kudarcok 
elviselését, a közösségbe való beilleszkedést, egymás iránti tiszteletet, megbecsülést, fegyelmet. Szeretnénk lehetõséget teremteni azoknak a 
gyerekeknek is, akik esetleg tanórákon gyengébb teljesítményt nyújtanak, hogy a sport által kibontakoztathassák tehetségüket.

                                                            
  Turi IstvánnéTÉLI EDZÕTÁBOR

Nõi kézilabda csapatunk a tavaszi szezonra téli edzõtáborban készült Mátraderecskén. 
Péntektõl vasárnapig tartó táborban összesen 7 edzésen vettünk részt. Reggel lépcsõzéssel 
egybekötött futó edzéssel kezdtünk, majd jött a délelõtti technikai képzés, délután pedig fõleg a 
taktikával foglalkoztunk. A szombati futóedzést követõen a csapat a Mátraderecskei Széndioxid 
Gyógygázfürdõben frissült fel. Vasárnap este jólesõ fáradtsággal és némi izomlázzal tértünk haza. 
Bízunk benne, hogy kellõ alapot biztosít a felkészülés, és az itt tanultakat hasznosítani tudjuk a 
március 8-án kezdõdõ tavaszi idényben.                                           

                                                                                                                                 Kollár Andrea

Téli Teremlabdarúgó Bajnokság

Idén 19. alkalommal került megrendezésre a Tápiószentmártoni Sportcsarnok és 
Tanuszoda szervezésével a Téli Teremlabdarúgó Bajnokság. 

Bízunk benne, hogy a labdarúgást kedvelõk megtalálták szórakozási 
lehetõségüket a hosszú téli hétvégeken.

12 csapat hétvégente, három hónapon keresztül küzdött egymás ellen. A 
helyi csapat mellett Cegléd, Pánd, Nagykáta, Tápiószõlõs, Bénye, Tápiószecsõ, 
Tápióbicske, Tápióság településekrõl neveztek a csapatok. Mérkõzések alkalmával 
a lelátó minden alkalommal megtelt. A kiélezõdött küzdelemnek köszönhetõen a 
dobogó végsõ sorrendje csak az utolsó fordulóban dõlt el.  Az elsõ három helyezés 
érem- és oklevéldíjazásban részesült, ezen felül az elsõ négy csapat egy-egy 
alkalmas ingyenes uszoda-szauna használatot vehet igénybe, még a bajnokság 
gyõztese 50% -os kedvezményt kapott a XX. Téli Teremlabdarúgó bajnokság 
nevezéséhez. 

I. Indián Sped
II. Tápiószentmárton
III.  Betyourbest.com
IV.  Bercelona

Bajnokságunkkal párhuzamosan folyt 8 csapat részvételével, Domonyi 
István által szervezett pénzdíjas, I. Fejõs Pál Emléktorna. Itt az elsõ három csapat 
komoly pénznyereményhez jutott. 

I. Kincsem Lovaspark

II. Kuglóf Bt.

III. Kontúr

A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. 2015.01.01-

jétõl átvette a vízszolgáltatást településünkön. 

Tájékoztatásuk szerint a hatályos törvényeknek 

m e g f e l e l v e  f o l y i k  a z  á t v é t e l ,  a m i n e k  

következményeként még nem jogosultak 

számlakibocsátásra, ezért nem kap a lakosság vízdíj 

számlát. Elõreláthatólag április környékén 

kezdõdhet meg a számlázás. A TRV Zrt. elmondása 

szerint az eddig elmaradt számlákat a lakosság felé 

nem egy összegben fogják kiszámlázni, hanem több 

kisebb számlát kapnak, ezzel könnyítve a fizetési 

feltételeken.
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10 éve mentik a békákat Farmoson a 311-es út mentén a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai és 
a hozzájuk csatlakozó civil természetvédelmi szervezetek a közúti gázolástól. A természetvédelmi akcióhoz 
való csatlakozásra több lehetõség adódik:

Elsõként az ideiglenes terelõ rendszer kiépítéséhez keresünk vállalkozó önkénteseket. Ehhez az eseményhez 
február 28-án lehet csatlakozni a helyszínen. Ezen múlik az egész akció sikere. A részletekrõl az alábbi oldalon 
tájékozódhatnak: https://www.facebook.com/events/1568393423417516/

Természetesen az akció örömeiben, a tényleges békamentésben való részvétel lehetõségét is biztosítjuk az 
érdeklõdõ magánszemélyeknek, oktatási intézményeknek és egyéb csoportoknak (3-tól 103 éves korig). Március elsejétõl a vonulási 
szezon végéig (április eleje-közepe) minden nap reggelén szervezett formában történik a vödörcsapdákba esett kétéltûek átszállítása a 
közeli mocsárhoz. A bejelentkezés menetérõl, és a részvétel alapvetõ kérdéseirõl itt található információ: 
http://asobeka.blog.hu/2013/03/17/bejelentkezes_menete

Az idei évben elsõként kerül megrendezésre március 28-án, a békamentéshez köthetõ "Békamentõ-Gólyaváró Családi Nap", ahol nem 
csak a szokásos 2-3 órás békamentõs programmal, hanem egész napos rendezvénnyel várjuk az érdeklõdõket: 
https://www.facebook.com/events/314567502070674/

Amennyiben stilisztikai okból a közlemény megváltoztatását tartja szükségesnek, és az nem jelenti az érdemi mondanivaló 

megváltoztatását, úgy természetesen ehhez hozzájárulunk, de kérjük ebben az esetben a módosítást/átírást jelezze az Önöknél megszokott 

formában.

Esetleges kérdéseivel kapcsolatban a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa, Németh András áll rendelkezésükre (e-mail: 

nemeth.andras@dinpig.hu; tel: 30-236-8351)

 Köszönjük, hogy a népszerûsítéssel hozzájárul az akció sikeres lebonyolításához

Békabaráti Üdvözlettel: Németh András természetvédelmi õrkerület-vezetõ

Békamentés Farmoson – várják a jelentkezõket

A Tápió- vidék keleti része egészen Farmosig a Hatvani-sík részét 

képezi. Évszázadokkal ezelõtt még az õs Zagyva folyó kanyargott 

ezen a vidéken. Késõbb helyét a Gödöllõi-dombságból érkezõ 

Hajta patak foglalta el. A régi elhagyott folyómedrekben 

szétterülve hatalmas vizes területeket, mocsarakat, nádasokat 
táplál. A nagy nádas területe több mint 300 hektár. Igen gazdag a 

növény és állatvilága. Országos szinten is jelentõs a vöröshasú 

unka és a barna ásóbéka populációja. Sajnos a szaporodó és 

telelõ helyét a 311-es út kettévágja. Itt zajlik minden évben a 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szakembereinek 

irányításával a vidék legnagyobb természetvédelmi akciója a 

békamentés. A nádas nyugati szélén található másik nagy 

jentõséggel bíró horgásztó is. A Nagykáta és Vidéke Horgász 

egyesület kezelésében lévõ 3 hektáros nyílt vizû horgásztó és 

környéke igazi horgászparadicsom. A horgásztó szélén álló 

madármegfigyelõ toronyból csodálatos látványában 

gyönyörködhetnek –az év minden napján - a kutatók, a látogatók. 

A tó környékén Mészáros József halõr és Szilva Károly horgász 

barátaink szakszerû idegenvezetéssel kalauzolják az 

érdeklõdõket. Mindazoknak ajánljuk ezt a csodálatos vízi – 

világot, akik tanulni, kikapcsolódni, pihenni szeretnének.

                                                                                                         

Kollár János   

Göbölyjárási- Farmosi nagy nádas
Nagykáta Rendõr  Kapitányság  ( 2760 )  Szabadság tér 17
Vezetõ:    Lajmer  György  r.alezredes
Ügyelet:  o6 - 29/ 440-008
rendõrség:           107,   vagy    112
Tápiószele Rendõrõrs   (2766 )  Rákóczi u.30
Vezetõ:   Bárándy Sándor r. alezredes
Ügyelet:   06 - 53 / 380-008
Tápiószentmárton Körzeti Megbízott ( 2711 ) Kossuth Lajos 
u.22
Gál Barnabás r. fõtörzsõrmester
Tóth József    r.  fõtörzsõrmester
Szolgálati telefon:  06 - 20 / 489-67-48
Fogadóóra:  csütörtök  8 – 10 óráig

Munkájukhoz kérik az Önök segítségét!
Szolgálunk és védünk!

Ezúton szeretném kérni a Tisztelt Állampolgárok segítségét, hogy 
amennyiben bûncselekménnyel, szabálysértéssel kapcsolatos 
információ van a birtokukban, azt osszák meg velünk, akár 
személyesen vagy telefonon, név nélküli bejelentéskén a 107 vagy 
112 segélykérõ telefonszámokra, vagy az ingyenesen hívható 06-
80/ 555-111 telefonszámra !

Tisztelettel:                                                                                 
Bárándy Sándor                                                                                                          
r.alezredes

RENDÕRSÉGI  HÍREK
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INFORMÁCIÓ

2015. MÁRCIUS

Háziorvosi rendelés

Cím: 2711 Tápiószentmárton, Fõ utca 4.

Körzeti orvos: Dr. Zátrok Anikó
Telefon: +36 29 423 350
Asszisztens: Jeneiné Kurucz Ágota

Körzeti orvos: Dr. Péter Szabolcs
Telefon: +36 29 423 253
Asszisztens: Török Erzsébet

Rendelési idõ:

hétfõtõl-péntek: 8:00-12:00
Cím: 2711 Tápiószentmárton, Móra Ferenc út 28.

Körzeti orvos: Dr. Zátrok Anikó
Telefon: +36 29 423 055
Asszisztens: Szabó Mária

Rendelési idõ:

November, Január, Március:
Hétfõ-péntek: 13:00-16:00

Körzeti orvos: Dr. Hódi Pál
Telefon: +36 29 423 055
Asszisztens: Szabó Mária

Rendelési idõ:

December, Február, Április:
Hétfõ-péntek: 13:00-16:00

Sebészeti szakrendelés

Cím: 2711 Tápiószentmárton, Fõ utca 4.
Szakorvos: Dr. Hazafi József
Telefon: +36 29 423 350 (csak rendelési idõben)

Rendelési idõ:

Hétfõ:   17:00-19:00
Péntek: 17:00-19:00

Orvosok sürgõsségi elérhetõsége

Telefon: +36 30 943 39 20 (Munkanapokon: 8:00-16:00)

Központi ügyelet:

Telefon: +36 29 440 074 (munkanapokon 16:00 és másnap 
reggel 8:00 óra között, munkaszüneti napokon, azaz 
hétvégéken és ünnepnepokon, reggel 8:00 órától másnap 
reggel 8:00 óráig.

Fogászat

Cím: 2711 Tápiószentmárton, Fõ utca 4.
Szakorvos: Dr. Dombi Csaba Ábel
Telefon: +36 29 423 004 (bejelentkezés alapján)
Asszisztens: Nagyné Szilágyi Melinda

Rendelési idõ:

Hétfõ-kedd: 8:00–14:00
Szerda:      13:00–19:00 (gyerekfogászat)
Csütörtök: 13:00–19:00
Péntek:        8:00–14:00

Helyettesítés:

Cím: 2730 Albertirsa, Köztársaság utca 9.
Telefon: +36 53 370 076

Védõnöi szolgálat

Védõnõk: Hadobácsné Laczkó Rozália, Székelyné Báró 
Mariann
Telefon: +36 29 423 007

Védõnõi fogadóórák:

Hétfõ-kedd:          8:00–10:00
Csütörtök-péntek: 8:00-10:00

Csecsemõ- és gyermek tanácsadás:

Hétfõ: 13:00-15:00

Várandós tanácsadás:

Csütörtök: 13:00-15:00

Nõgyógyászati Mozgó Szakorvosi Szolgálat:

Havi egy alkalommal a hónap utolsó csütörtökén

Mérleg Gyógyszertár

Cím: 2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos u. 18.

Telefon: +36 29 423 011

Nyitvatartás:

Hétfõ-szerda: 8:00-17:00
Csütörtök:      8:00-14:00
Péntek:           8:00-17:00

Készenléti ügyelet:

Korányi Gyógyszertár
Cím: 2760 Nagykáta, Szabadság tér 12/a.
Telefon: +36 29 440 034, +36 29 442 806
Honlap: www.belladonna.hu

A tápiószentmártoni lakosokat sürgõsségi ellátás 
esetén Tápiószelén és Nagykátán is  kötelesek 

ellátni.
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         Üdülés Görögországban 
       változatos programokkal
     Idõpont:          2015. 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: tszmuveszetiiskola@gmail.com

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