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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Szeretettel köszöntöm Tápiószentmárton minden lakóját!

Az év vége felé közeledve ismét ránk köszönt a karácsony hangulata. Ezt a hangulatot jellemzi advent négy
gyertyája is, melyek a hit, remény, szeretet és öröm szimbólumai. Ennek az ünnepnek a tiszteletére írtam egy verset,
kérem, fogadják nagy szeretettel:
Szentmártoni karácsony

Újabb év eltelt, novembert írunk,
Eljött az Advent, és téged hívunk.
A Szent Márton téren együtt állunk,
És szeretetben karácsonyt várunk.

Aki nem csak a sok pénzre éhes,
Hanem békére, ünnepre képes,
Az köztünk van, s lelke fényességes,
Mert szép jövő csak így lehetséges.

Ünneppel szívünkben emlékezünk,
Hetente egy gyertyát elégetünk.
A hit, remény, szeretet és öröm,
Él itt vasárnap és nem a közöny!

Ha eltelt advent négy vasárnapja,
Eljön a Kisded születésnapja.
Hozzá jönnek a három királyok,
Áldott, békés karácsonyt kívánok!

Karácsonyfán díszek és fényözön,
Itt szabad vagy, s a béke rád köszön.
Együtt ünnepel gazdag és szegény,
Szerény vacsorád egy zsíros kenyér.

Szilveszter napja év végén vagyon,
Érezd jól magad azon a napon!
A sikert, gazdagságot eléred,
Kívánok ezzel boldog új évet!

Tápiószentmártonban idén is készültünk a karácsonyra a település központját jelentő Szent Márton téren felállított Község Karácsonyfájánál, advent minden vasárnapján. Szeretettel vártunk mindenkit, aki szívesen részt
vett egy közös ünneplésben, ahol minden hétvégén más-más egyházi és civil szervezet előadását élvezhettük. A közös
ünneplés elsődleges üzenete nem a fényűzés és hivalkodás, hanem a szeretet, a béke és az összetartozás!
Célja, hogy ne üljünk otthon egy ünnepi időszakban egyedül, hanem együtt, közösen éljük életünket, főképpen
az ünnepek eljöttével. A szerény, de szeretetteljes ünneplés után zsíros kenyérrel, némi aprósüteménnyel, pár szem
szaloncukorral és egy pohár forró itallal látták vendégül a karácsonyfa alatt összegyűlteket a vendéglátók, miközben
kellemes és tartalmas beszélgetést folytattak.
2015-ben a Község Karácsonyfáját Árvai Illésné (Marika) ajánlotta fel, a fa mellet elhelyezett Betlehem felállításához és az emlékmű mellett elhelyezett adventi koszorú elkészítéséhez Balaska Gyula, a Zöldikék, a Hagyományőrző
Tüzérek és Árvainé Búzás Anikó nyújtottak segítséget.
Az idei évben több fenyőfát is felajánlottak, ezért úgy döntöttünk, hogy a göbölyjárási kápolna udvarán és a
Kincsem Áruház előtti virágágyásban is felállítunk egy-egy karácsonyfát. Ezeket a fákat Dudok Pál és családja ajánlották fel.
KÖSZÖNJÜK mindnyájuknak a településért tett önzetlen felajánlásaikat, munkájukat!
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának nevében
szeretnék minden kedves Tápiószentmártonban élőnek
áldott, békés karácsonyt
és
sikerekben gazdag, szeretetteljes új esztendőt kívánni!
									
Baráti üdvözlettel:
												Györe László
												polgármester
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Képviselői felajánlások 2015-ben
Immár sokadik ciklus telik úgy, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselői (az alpolgármestert is beleértve) nem szavazták meg saját tiszteletdíjukat, illetve nem veszik fel azt. Ha nem is minden évben,
de az elmúlt időszakban gyakorlattá vált azonban, hogy a költségvetésben elkülönített tartalékkeretből az elfogadott
előrányzatot minden képviselő 250 ezer forinttal megemeltethette valamilyen közösségi célra, intézményeink vagy a
helyi civil szervezetek támogatására. Az önkormányzat által nyújtott támogatások mértéke ennél természetesen jóval
magasabb, itt kimondottan a képviselők által meghatározható célokra, feladatokra elkülönített keretről van szó. Hogy ez
az összeg sok-e vagy kevés, nem könnyű megítélni, összehasonlításként említsük meg, hogy a 2015. évi Márton-napi
rendezvényekre a képviselő-testület 750 ezer forintot szavazott meg. Ehhez mérten értékelhetjük az alábbi felajánlásokat:
Dr. Hatlaczki Gyula a Napsugár Óvoda Gyöngyvirág telephelyének (Fő út) ajánlotta fel a teljes összeget.
Kiss Erika – mint azt az Önkormányzati Híradó októberi számában már említettük – a Kubinyi Ágoston Általános Iskolában az alsó tagozatosok részére kialakított játszótérre fordította saját keretét.
Kollár János 100 ezer forintot a Lovas-Baráti Sportegyesület támogatására fordított, 150 ezer forintot pedig a
helyi Polgárőr Egyesületnek ajánlott fel.
Komjáti Zoltánné – ahogyan arról lapunk júniusi számában már beszámoltunk – ugyancsak a Kubinyi Ágoston
Általános Iskola céljára ajánlotta fel keretét, amelyből több táblajáték épült az alsó és a felső tagozatos iskola udvarán.
Majoros Máté alpolgármester szintén a Fő úti óvoda számára ajánlotta fel saját keretét. A két képviselői keret
és további önkormányzati támogatás felhasználásával óvodás korú gyermekeink új udvari játékokkal (mászóka, labdabedobó) gazdagodtak.
Dr. Mészáros Kálmán 200 ezer forintot a Magyary-Kossa Sámuel Könyvtár számára ajánlott fel, mégpedig az
összeg felét a könyvállomány gyarapítására, a másik felét pedig rendezvények szervezésére, illetve az ahhoz szükséges
egyéb eszközök beszerzésére. A fennmaradó 50 ezer forintot átengedte az önkormányzat által a Rákóczi Szövetségen
keresztül Nemesócsa testvértelepülésünknek nyújtott támogatási keret számára. (Önkormányzatunk ezt a célt 150 ezer
forinttal támogatta, ennek az összegnek a harmadáról van tehát szó.) A Rákóczi Szövetség elszámolása szerint a támogatást 2015. szeptember 21-én, ünnepélyes keretek között osztották ki azon nemesócsai és környékbeli szülők számára,
akik első osztályos gyermeküket magyar iskolába íratták. Családonként 10-10 ezer forintos ösztöndíjat adtak át az
érintetteknek.
Tóth László 50 ezer forinttal a helyi Polgárőrséget támogatta. A fennmaradó 200 ezer forint egy részéből hangtechnikai eszközöket vásároltak a sportpályára, s ezzel a felnőtt csapat hazai mérkőzésein túl egyéb kültéri rendezvények, például a majális programjainak hangosítása is megoldottá vált. Az összeg további részét mobil internet havi
előfizetésére (3900 ft/hó) fordítják. Erre főként az utánpótlás és felnőtt bajnoki labdarúgó-mérkőzéseken van szükség az
online jegyzőkönyvek kitöltéséhez.
Turi István Nándorné az Aranyszarvas SE Kézilabda Szakosztályának nyújtott támogatást. 200 ezer forintot a
felnőtt csapatok, 50 ezer forintot pedig az U/13-as korosztály edzőtáboroztatására fordítottak.
Györe László polgármester kezdeményezésére a belföldi kiküldetés előirányzat módosítására tett javaslatát
a képviselő-testület elfogadta, a 700 ezer forint maradványt a következő évben a testület a Polgárőrség támogatására
kívánja felhasználni.
*
Az önkormányzat szigorú költségvetésében is szerénynek számító összegek felajánlásával a képviselők az anyagiakon túl rokonszenvük kifejezését, az általuk fontosnak ítélt célok és feladatok erkölcsi támogatását is jelezni kívánták.
Polgármester Úr köszöntőjéhez csatlakozva
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete is
áldott, békés ünnepeket és nagyon boldog új esztendőt kíván
községünk minden lakójának!
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Tájékoztatás
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
162/2015. (XII.10.) számú határozatában döntött a képviselő-testület 2015. december 10. napjával történő
feloszlásáról.
A Helyi Választási Bizottság 1/2015. (XII.14.) HVB határozatában Tápiószentmártonban a települési önkormányzati képviselők és polgármester időközi választását 2016. márciua 6. napjára (vasárnap) tűzi ki.
A Helyi Választási Bizottság határozata és az eljárási határidőket tartalmazó melléklet a település honlapján:
tapioszentmarton.hu található.
		

Wenhardt Lászlóné
Helyi Választási Iroda vezetője

Dudok Pál
Helyi Választási Bizottág elnöke

Advent – Karácsony
Advent az eljövetel, a várakozás és reménykedés ideje, a karácsonyra való előkészület időszaka. A karácsony előtti negyedik vasárnapon kezdődik és december 24-ig
tart.
Az első adventi vasárnapon egy ragyogó kék ruhás angyal száll le közénk az
égből puha szárnyaival. A kék szín a hitet, erőt, védelmet, Isten akaratát jelenti. Égkék
ruhában jár-kel az emberek között, de azok annyira el vannak foglalva az ünnepek előtti
készülődéssel, hogy észre sem veszik. Pedig csupán egy gyertya fénye s egy kis csend
elég lenne ahhoz, hogy az angyal a vendégünk lehessen.
A második adventi vasárnapon egy sugárzó bíborpiros ruhás angyal érkezik közénk az égből puha szárnyaival. A piros szín a szeretetet, harmóniát, türelmet és hálát
jelenti. Bíborpiros ruhában jár-kel az emberek között. Feladata, hogy aranyszálból szőtt
kosarát telepakolja ajándékokkal, s felvigye a mennybe. A kosár azonban nagyon kön�nyű, törékeny. Türelmesen, embertől emberig haladva keresi azt, ami súlytalan, végtelen, nem kerül semmibe, mégis mindennél többet ér. Az angyal a szeretet apró morzsáival tölti meg a kosarat.
A harmadik adventi vasárnapon egy hófehér ruhás angyal száll le közénk az égből fenséges szárnyaival. A fehér
szín tisztaságot, alázatot, védelmet jelent. Hófehér ruhában jár-kel az emberek között. Végigjár minden házat, minden
otthont, néhol elidőzik néhány percre, máshonnan szinte menekül. Tágas tereken sétál, kivilágított parkokban üldögél.
Figyeli a beszélgető, egymásra mosolygó embereket. Amikor hidegtől kipirosodott ujjak kulcsolódnak a forralt boros
poharakra, gyerekek hancúroznak a felnőttek mellett, örül.
A negyedik adventi vasárnapon egy püspöklila ruhás angyal lépi át az égi és földi dimenzió kapuit, bársonyos
varázslatot hozva magával. A püspöklila szín kozmikus szeretetet, megbocsátást, kegyelmet jelent.
Karácsony előtt angyalok serege érkezik. Elhozzák a dalt, a zenét, a táncot. A várakozás lassan véget ér, a
megbocsátás egymásba kulcsolja az emberek kezét. Emberekét, akik nem felejtették el várni az angyalokat. Akik nem
felejtettek el hinni a csodában. Akiknek a karácsony nemcsak a díszes fenyőfát, a finom ételeket, az ajándékokat jelenti,
hanem a több mint két évezredes titkot is. Ők azok, akik a szent éjjelen fürkészve figyelik az eget, s a csillagok fénye a
mennybe vitt szeretetet sziporkázza vissza rájuk.
Az angyalok célja összehangolt, mint az univerzumé. Küldetésük
mégis egy kicsit eltérő egymástól. Meg-megérintik az embereket, s azok
szívébe békesség, szemükbe ragyogás költözik. Csak rajtunk múlik, hogy
közel engedjük az angyalokat magunkhoz!
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek!
Kollár János
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Csatorna-hírek
A csatornaberuházás lassan a végéhez közeledik. A szennyvíztisztítók próbaüzemei rendben lezajlottak, a teljes
közművet hivatalosan is üzembe helyezték. A húsz településen megépített közművek tulajdonjogát a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás (TTT) 2015. december 1-jével átadta az érintett önkormányzatoknak. A rendszer működtetését
jelenleg a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság (TRV Zrt.) látja el. A hálózattal
kapcsolatban tapasztalt bármilyen rendellenes működés esetén a cég munkatársai 24 órában hívható ügyeleti telefonszámukon (06-70/685-93-13) érhetők el.
A csatornadíjak tekintetében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal dönti majd el, hogy a TRV
Zrt. milyen díjakat szedhet. A tájékoztatások szerint az Energetikai Hivatal a díjak megállapításánál figyelembe veszi a
település lakosságának teljesítő képességét is.
A házi bekötések nálunk megfelelő ütemben haladnak, de több esetben vannak még problémák. Az ilyen jellegű
gondokat a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatának (TTCsVT) kell jelezni. (Nagykáta, Dózsa György út 19/G)
Kérek minden olyan ingatlantulajdonost, aki a régi csatornahálózat vonalán lakik és nincs az ingatlanán
belül szennyvízcsonk, az haladéktalanul keresse fel önkormányzatunknál Kökényesi Gábort, mert az Ő ingatlanjaik rákötését egy külön szerződés keretében fogja elvégeztetni a Társulat. A TTCsVT tájékoztatása szerint az
érdekeltségi hozzájárulások megfizetésével kapcsolatban Tápiószentmárton tekintetében is még mindig vannak ros�szul fizető ügyfelek. Az elmaradások behajtására irányuló eljárást minden esetben a települési jegyzőnek kötelessége
lefolytatni. Az ehhez szükséges adatokat a Társulat 2016 januárjában adja át az érintett önkormányzatoknak, ahol a jegyzőnek első körben jövedelemletiltással kell megkezdenie a behajtást, eredménytelenség esetén az ingatlanra terhelhető
a követelés, de ehhez már eljárási költségek is hozzátevődnek!
Kérek mindenkit, akinek elmaradása van, hogy próbáljon meg még az eljárások előtt megegyezni a Társulattal, mert a későbbiekben erre már nem lesz lehetősége!
Szennyvízcsatorna rákötési tájékoztató jogi személyeknek
Tisztelt tápiószentmártoni jogi személy!
Tájékoztatom, hogy a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata 2015. június 30-án megtartott taggyűlésén a 10/2015. (VI.- 30.) határozatában foglaltak szerint döntött arról, hogy a házi bekötéseket a nem
magánszemély tagok hogyan valósíthatják meg.
Ennek menete a következő:
1.
A jogi személy (vállalkozás = érdekelt) befizeti a teljes érdekeltségi hozzájárulást a Társulatnak, egyben nyilatkozik írásban, hogy milyen számlaszámra kéri utalni a Társulattól a részére jóváhagyott házi bekötést érintő
számlaértékét (legfeljebb befizetett egységenként 60 000 Ft-ot).
2.
A Társulat az érdekeltségi hozzájárulás befizetése alapján kiadja az igazolást a jogi személynek a befizetés megtörténtéről.
3.
A jogi személy keres számlaképes kivitelezőt, aki elvégzi a házi bekötést, és számlát, valamint teljesítési igazolást ad, amelyet a jogi személy képviselője aláírásával igazol. (Kérjük, hogy a számla és a teljesítésigazolás
tartalmazza a jogi személy nevét, címét, adószámát, amire az érdekeltségi hozzájárul befizetésre került.)
4.
A kapott számlát önkormányzatunk is igazolja: a házi bekötés kiépítése a ténylegesen felmerült, piaci
értéknek megfelelő költséget tartalmazza. Az igazolást Kökényesi Gábor munkatársunk szerdai napokon végzi.
5.
Ezeket az iratokat eredetben a jogi személy nyújtja be a Társulatnak – melyet fénymásolást követően a
Társulat visszaad a jogi személynek.
6.
A Társulat a jogosultság elbírálását követően a megadott számlaszámra visszautalja a házi bekötés
számlaértékét, legfeljebb befizetett egységenként 60 000 Ft-ot.
Kérem, hogy a fent leírtaknak megfelelően, amennyiben az érdekeltségi hozzájárulást megfizette, úgy kezdje
meg a tulajdonában lévő ingatlan(oka)t érintően a házi bekötés kivitelezését, élőre kötését.
Györe László
polgármester
Az alábbiakban a csatornahálózatról kiadott tájékoztatást olvashatják, amelyet a TTT és a TTCsVT közösen adtak ki:
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Címzettek: Tápiómenti Kistérség lakosai
Tárgy: Tájékoztatás a „Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” megnevezésű, KEOP1.2.0/2F/09-2009-0021 pályázati azonosító alatt jóváhagyott európai uniós nagyprojekt (szennyvízközmű-beruházás)
állásáról, továbbá a lakossági csatornahasználat alapvető szabályairól.
Tisztelt Lakosok/Felhasználók!
Alulírottak, Tóth János elnök, a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás (2760 Nagykáta, Egreskátai út 27.),
valamint Kovács Ferenc elnök és Horinka László alelnök, a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata (2760 Nagykáta, Egreskátai út 27.) képviseletében eljárva ezúton az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket
a Tápió-menti kistérség lakosait érintő, „Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” megnevezésű,
KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 pályázati azonosító alatt jóváhagyott európai uniós nagyprojekt (csatornaberuházás) állásáról, illetőleg az elkészült csatornabekötések használatának jelentősebb szabályairól:
1.) A projekt megvalósítása a befejezéséhez közelít, a csatornahálózat gerinc- és bekötővezetékei a projektterületen kiépültek, a Nagykáta, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Tápiószele, Tápiószentmárton településeken megépített szennyvíztisztító telepek és Nagykáta településen megépített komposztáló telep kötelező próbaüzeme eredményesen lezárult;
a telepeket a Társulás a kivitelezőktől már átvette, vagy az átvétel folyamatban van.
2.) A Társulat az AQVATOR Kft.-vel 2014. augusztus 18-án megkötött vállalkozási szerződés alapján végezteti
el a projekt megvalósításával érintett 27 227 új házi bekötés kiépítését és közcsatornára történő élőre kötését; a házi
bekötés fogalma a projekt kivitelezői által kiépített bekötővezeték felhasználó felőli végpontja (tisztítónyílás, aknában
elhelyezett szivattyú szívócsonk) és a felhasználó tulajdonában/használatában lévő ingatlanon elhelyezett felépítmény
(fogyasztási hely) között, az ingatlanon belül kiépítésre kerülő vezetékszakaszt jelenti. Az AQVATOR Kft., illetve alvállalkozói a magánszemély társulati tagok házi bekötései 75%-ának (mintegy 20 500 házi bekötés) kivitelezését és élőre
kötését 2015. december 15-ig végzik el. A házi bekötések kivitelezése és élőre kötése során az egyes felhasználók/ingatlanok vonatkozásában sem a Társulat, sem az AQVATOR Kft., sem alvállalkozói semmilyen szempontú sorrendiséget,
vagy megkülönböztető eljárást nem alkalmazott; az ingatlanok véletlenszerűen kerülnek rákötésre a csatornahálózatra.
2-A.) A Társulat és az AQVATOR Kft. között létrejött vállalkozási szerződés alapján az AQVATOR Kft. a projekt
megvalósítása során kialakított házi tisztítóidomtól az ingatlanon belül található legközelebbi bekötési pontig köteles a házi bekötés kivitelezését elvégezni; ennek ellenértékét a Társulat fizeti meg az AQVATOR Kft. részére, SEM AZ
AQVATOR KFT., SEM ALVÁLLALKOZÓI EZEN MUNKÁÉRT SEMMILYEN DÍJAT, VAGY KÖLTSÉGET
NEM KÖVETELHETNEK A FELHASZNÁLÓKTÓL/LAKOSOKTÓL. A munkavégzéshez felhasznált anyagok
költségét a Társulat által az AQVATOR Kft. részére fizetett vállalkozói díj tartalmazza.
A házi bekötést az AQVATOR Kft. a legrövidebb műszakilag szabályos nyomvonal figyelembe vételével,
egy ingatlannál egy szennyvízkibocsátó épülethez tartozó egy bekötési ponthoz köteles megvalósítani; a felhasználó költség- és díjmentessége kizárólag erre a munkavégzésre terjed ki. Amennyiben a felhasználó nem a legrövidebb,
műszakilag szabályos nyomvonalon, vagy nem egy bekötési ponthoz kívánja kiépíttetni a házi bekötést az AQVATOR
Kft.-vel vagy alvállalkozójával, a többletmunkáért az AQVATOR Kft., vagy alvállalkozója már jogosult díjat/költséget
igényelni a felhasználótól. A többlet-díj/költség az AQVATOR Kft., illetve alvállalkozója és a felhasználó megállapodásának tárgya; sem a többletmunkával, sem annak díjazásával kapcsolatban a Társulatot semmilyen felelősség nem
terheli.
2-B.) Akit a házi bekötést kivitelező cég munkatársa részéről bármilyen atrocitás ér a házi bekötés kivitelezése
vagy élőre kötése során, továbbá akinél ugyanezen személyek a munkavégzést bármilyen jogcímen pénzfizetési kötelezettség teljesítéséhez kötötték, haladéktalanul forduljon írásbeli bejelentéssel a területileg illetékes rendőri szervhez, továbbá a területileg illetékes Önkormányzat jegyzőjéhez.
3.) A projekt megvalósításával létrejött csatornaszakaszokat 2015. március 30-ától kezdődően a projektben érintett húsz települési önkormányzat közigazgatási területén az ivóvízhálózatok üzemeltetését már jelenleg is végző, továbbá a projekt megvalósításával létrejövő csatornaközmű-rendszert a későbbiekben üzemeltető Tiszamenti Regionális
Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 5., cégjegyzékszáma: Cg.16-10-001558, adószáma: 11265832-2-16, statisztikai számjele: 11265832-3600-114-16) – továbbiakban TRV
Zrt. – működteti a Társulással és a Társulattal megkötött vállalkozási szerződés alapján. A TRV Zrt. a Társulással, mint
a projekt kedvezményezettjével, 2015. október 8-án megkötött megállapodásban vállalta, hogy a projekt megvalósításával létrejövő csatornaközmű-rendszert víziközmű-szolgáltatóként üzemelteti (az ellátásért felelős önkormányzatokkal
az üzemeltetési szerződéseket megköti) a projekt-előírások jogszabályi korlátok között történő maximális figyelembe
vételével.
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A közcsatornarendszer, továbbá a házi bekötővezeték és ezek alkotórészei, tartozékai bármely elemének meghibásodása (például dugulás, szennyvíz-kiömlés, szivattyú-leállás, nemkívánatos szagok) esetén kérünk minden felhasználót/lakost, hogy haladéktalanul értesítse egyidejűleg a TRV Zrt. munkatársait a www.trvzrt.hu honlapon Ügyfélszolgálat/hibabejelentés címke alatt megtalálható telefonszámokon, továbbá a területileg illetékes Önkormányzat,
mint a víziközmű-szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban lévő (jogviszonyba kerülő) ellátásért felelős, munkatársát.
A TRV Zrt.-vel történő kapcsolatfelvétel megkönnyítése, továbbá a hibabejelentés dokumentálása érdekében javasolt a
telefonos bejelentéssel egyidejűleg elektronikus úton is jelezni az adott hibát – kérve a hibaelhárítást – a TRV Zrt. alábbi,
Tápió-menti kisrégiót irányító munkatársai elérhetőségeire:
•
•
•

Králik Szabolcs (kralik.szabolcs@trvzrt.hu)
Kocza Imre (kocza.imre@trvzrt.hu)
Nagy Béla (Nagy.Bela@trvzrt.hu)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hibaelhárítás késedelméből vagy szakszerűtlenségéből eredő károkért sem
a Társulás, sem a Társulat, sem az ellátásért felelős önkormányzatok felelősséget nem vállalnak; a kárfelelősség
a víziközmű-szolgáltatói feladatokat ellátó személyt terheli!
4.) A víziközmű-szolgáltató működésének szabályait, a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó jogait és kötelezettségeit a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó főbb jogszabályok (különösen a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet), továbbá a víziközmű-szolgáltató Üzletszabályzata határozza meg,
amelynek mindenkor hatályos és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal – továbbiakban Hivatal - által
jóváhagyott szövege a víziközmű-szolgáltató honlapján (TRV Zrt. esetében a www.trvzrt.hu honlapon) elérhető. A víz-,
illetve csatornaszolgáltatást érintő bármely kérdés vagy jogvita esetén a hatályos jogszabályok és Üzletszabályzat rendelkezései irányadóak!
5.) A víziközmű-szolgáltató és a felhasználó között a közszolgáltatási szerződés létrejöttére vonatkozó főbb
szabályok:
A víziközmű-szolgáltató a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetében a felhasználóval – felhasználási helyenként – közszolgáltatási szerződést köt. A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tekintetében, a víziközmű-szolgáltató és a lakossági felhasználó között a közszolgáltatási szerződés a víziközmű-szolgáltatás
igénybevételével is létrejön.
Ha a felhasználási hely víziközmű-rendszerbe történő bekötése a víziközmű-szolgáltató beleegyezése nélkül valósult meg, vagy ha a mért fogyasztás csökkenését eredményező szabálytalan műszaki beavatkozás ténye állapítható meg, és a víziközmű-szolgáltató polgári jogi igényt érvényesít, az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni,
hogy a jogellenes állapot az igénybejelentést megelőző 5 évvel korábbi időpontban kezdődött.
A közszolgáltatási szerződésre a 2011. évi CCIX. törvényben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv közszolgáltatási szerződésre vonatkozó előírásait kell alkalmazni.
A Társulás által a projekt keretében megvalósított csatornarendszerre a Társulat közreműködésével vagy felhatalmazása alapján elkészített bekötéseket a víziközmű-szolgáltató beleegyezésével elkészült bekötéseknek kell tekinteni. A víziközmű- szolgáltatás igénybe vétele a víziközmű-rendszer üzembe helyezését követően a víziközmű-rendszer
bekötés kiépítése útján történő használata (kiépített szennyvíz- bebocsátási lehetőség/csatornahasználat ténye); erre
figyelemmel a víziközmű- szolgáltatás igénybe vétele a szennyvíztelepek próbaüzemének 2015. októberi lezárását követően már megvalósul a kiépített házi bekötéssel rendelkező felhasználók/ingatlanok esetében!
6.) A jogszabályok víziközmű-szolgáltatás díjára vonatkozó főbb rendelkezései a következők:
A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját (hatósági díj) a Hivatal
javaslatának figyelembevételével az illetékes miniszter rendeletben állapítja meg. A hatósági díj megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági díj mikor lép hatályba, e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet. A hatósági díj közszolgáltatási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetében a megváltozott hatósági díj
az érvényes közszolgáltatási szerződés részévé válik. A Hivatal a víziközmű-szolgáltató kérelmére a rendeletben meghatározott díjtól eltérő díjat is megállapíthat a jogszabály által meghatározott esetekben. Tekintettel arra, hogy a projekt
esetében olyan víziközmű beruházást helyeznek üzembe, amelynek eredményeként a településen korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáltatás (szennyvíz-szolgáltatás) kerül bevezetésre, a beruházással létrehozott új víziközmű vagy
víziközmű-rendszer üzembe helyezését követően, de nem korábban, mint az üzemeltetési szerződés jóváhagyását
célzó víziközmű-szolgáltatói kérelem és a víziközmű-szolgáltatói működési engedély területi hatályának a szerződéssel érintett ellátási területre történő kiterjesztését célzó kérelem Hivatalhoz történő beérkezése, a szerződött
víziközmű- szolgáltató jogosult az újonnan létrehozott víziközművön ideiglenes szolgáltatási tevékenységet végezni,
továbbá ideiglenes szolgáltatás díj (átmeneti díj) beszedését kérelmezni a Hivataltól.
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A Hivatal által megállapított átmeneti díjat a víziközmű-szolgáltató a Hivatal határozatának kézhezvételét követően, a soron következő számlában, az ideiglenes szolgáltatás kezdete napjára visszamenőleges hatállyal érvényesítheti
a vízközmű-rendszerre csatlakozott felhasználóval szemben.
A jogszabályi rendelkezések alapján a felhasználóknak várhatóan 2015. november végétől, december elejétől
kell számolnia az átmeneti díj fizetési kötelezettség kezdetével a kiépített házi bekötéssel rendelkező felhasználók/ingatlanok esetében; az átmeneti díj fizetési kötelezettség megszűnésével a közszolgáltatási szerződésre irányadó hatósági
díj (szolgáltatási díj) egyidejűleg esedékessé válik!
7.) A csatorna-rendszer használatának főbb szabályai:
A csatornarendszer, illetve az elkészült házi bekötések használatának alapvető szabályait – a fenti 4.) pontban
rögzítettek szerint – a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó főbb jogszabályok (különösen a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet), továbbá a víziközmű-szolgáltató Üzletszabályzata határozzák
meg, az alábbiak szerint:
•
A felhasználó a házi szennyvízhálózat építési követelményeknek megfelelő kialakítására, üzemképes állapotának fenntartására és a szolgáltatási díj megfizetésére köteles.
•
A gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat üzemeltetője az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat
fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz, károkozás nélküli elvezetését biztosítja. A fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén a felhasználó az ingatlan elöntés elleni védelmét visszaáramlás
elleni műszaki védelem beépítésével köteles biztosítani.
•
A szennyvíz-hálózatba csak a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet vagy
hatóság határozatában meghatározott minőségű szennyvíz, illetve szennyezőanyag vezethető be.
•
Tilos olyan szennyezőanyag-tartalmú szennyvíz és szennyezőanyag bevezetése (bebocsátása) szennyvíz-hálózatba, amely
- a szennyvízelvezető műben dolgozók egészségét veszélyezteti, és ezzel egészségkárosodást okoz vagy okozhat,
- a szennyvízelvezető és -tisztító, valamint az iszapkezelő mű üzemszerű (rendeltetésszerű) működését akadályozza, veszélyezteti, a műtárgyakat, berendezéseket rongálja, illetve rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná
teszi,
- a szennyvízelvezető és -tisztítóműből kibocsátva környezetkárosodást, illetve a befogadó káros szennyezését
okozhatja,
- a szennyvíziszap környezetvédelmi követelményeknek megfelelő, biztonságos elhelyezését, lerakását, illetve
felhasználását akadályozza.
•
Elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, egyesített rendszerű szennyvízelvezető műbe a
víznyelőn keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott rendszer esetén a csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet juttatni
tilos.
•
Ha elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba csapadékvíz bevezetésére kerül sor, és ezt a gyakorlatot
a felhasználó a víziközmű-szolgáltató felszólítása ellenére tovább folytatja, a víziközmű-szolgáltató a jogellenes állapotot a felhasználó költségére megszüntetheti. A szennyvízelvezető törzshálózatba jogellenesen bevezetett csapadékvíz
mennyisége után a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott pótdíjat számolhat fel.
•
A lakossági felhasználó háztartási szennyvizét a törzshálózatba juttató szivattyúnak, vákuumszelepnek és ezek
műtárgyainak, szerelvényeinek (együtt: szennyvíz beemelő) a működtetése működőképességének és üzembiztonságának, üzemképes állapotának folyamatos fenntartására a víziközmű-szolgáltató köteles. A szennyvíz beemelő működtetéséhez a felhasználó köteles biztosítani a szennyvíz beemelő megközelítésének és hozzáférhetőségének korlátozásmentes
lehetőségét, valamint – eltérő műszaki kialakítás vagy megállapodás hiányában – a szennyvízbeemelő folyamatos energiaellátását.
Nagykáta, 2015. november 9.
Tóth János sk.			
Kovács Ferenc sk.		
Horinka László sk.
elnök				
elnök				
alelnök
Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata
(2760 Nagykáta, Egreskátai út 27.)				
(2760 Nagykáta, Egreskátai út 27.)
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Ivóvíz hírek
Az ivóvízrendszer üzemeltetését jelenleg a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. látja el. Amennyiben a hálózattal kapcsolatban bármilyen rendellenes működést tapasztalnak, akkor a TRV Zrt. munkatársait 24 órában hívható
ügyeleti telefonszámukon (06-70/902-6087) érhetik el. Az alábbiakban olvashatják a TRV Zrt. tájékoztatását az ivóvíz
számlázásával kapcsolatban:
Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!
A TRV Zrt. és az önkormányzat közötti kiváló partnerségre tekintettel, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
nevében arról szeretném Önt előzetesen tájékoztatni, hogy 2016 januárjától a pénzbeszedős fizetési módot teljes szolgáltatási területünkön felváltja a csekkes befizetés. (A változással megszűnik a helyi Takarékszövetkezetek közreműködése
is a vízdíjszámlák beszedésében!) A csekkeket tartalmazó számlákat a TRV Zrt. postai úton küldi meg a felhasználói
részére. Természetesen, akik eddig csoportos beszedés útján teljesítettek, csekkes, illetve átutalásos számlát kaptak,
azokat a változás nem érinti. A módosítással a lakosok kényelmesebb ügyintézését kívánja cégünk elősegíteni.
Társaságunk emellett 2016-ban fokozatosan egységesíti leolvasási gyakorlatát is. Lakossági felhasználók esetén
a korábban alkalmazott havi, negyedéves helyett, áttérünk a féléves leolvasásra. A számlák kibocsátása továbbra is havonta történik. A leolvasások közötti időszakokban havi átalányfogyasztásról szóló számlákat kap kézhez a felhasználó.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy öt átlagfogyasztáson alapuló részszámla kiküldése után kapja kézhez a fogyasztó az
elszámoló számlát, mely tartalmazza a tényleges fogyasztás és a részszámlákban elszámolt díjak közötti különbözetet.
Természetesen eddigi, jól bevált gyakorlatunknak megfelelően továbbra is lehetőséget biztosítunk arra, hogy saját fogyasztási szokásait figyelembe véve a felhasználó saját maga határozza meg a havi részszámlákban számlázandó vízmennyiséget. Ezt az igényt telefonon, levélben, e-mailben vagy személyesen jelezheti a TRV Zrt. felé. Ugyanakkor az
egyedi bekötési vízmérővel, főmérővel rendelkező ügyfél kérhet havi, tényleges vízfogyasztás alapján készített számlát.
Ebben az esetben, a felhasználónak kell minden hónap 20-ig bejelenteni a vízóraállását Társaságunknál.
Tisztelettel felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a leolvasás gyakorisága nem változik a közületi felhasználóknál.
Esetükben továbbra is megmarad a havonkénti leolvasás. Marad a havi leolvasás a mellékmérős lakossági felhasználóknál is. A változás nem érinti továbbá az idényjellegű felhasználókat sem.
A módosulásokról a TRV Zrt. a számlával együtt értesíti felhasználóit, a részletekről pedig az érdeklődők bővebben olvashatnak majd a www.tvrzrt.hu honlapon is. Ám a minél szélesebb körű tájékoztatásban kérjük az Ön segítségét
is!
										
Üdvözlettel:
Hajdú Gábor
												vezérigazgató

SZELEKTÍV HÍRLEVÉL
2016. I. negyedév

Tisztelt Ügyfelünk!
Tapiószentmárton településen továbbra is az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. végzi a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Célunk a szelektív hulladékgyűjtés eddigi sikerességének megőrzése. Együttműködő munkájukat ezúton is
köszönjük, és kérjük, hogy tartsanak velünk és gyűjtsünk együtt szelektíven!
HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS
Újrahasznosítható csomagolási hulladékok gyűjtése:
A szelektíven gyűjtött újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (pl. papír, műanyag, fém, italos karton), – az eddig
alkalmazott térítésmentes zsákjuttatási rendszer szerint – a rendelkezésre bocsátott sárga színű műanyag zsákban
keverten gyűjtheti, és az alábbi hulladékgyűjtési napokon helyezheti ki az ingatlana elé. A gyűjtési útmutató a zsákokon megtalálható.
Időpontváltozás!
2016.01.07. (csütörtök), 2016.02.04. (csütörtök), 2016.03.03. (csütörtök)
Gyűjtési időszak: az Ön gyűjtési körzetében havonta egy alkalommal a fent megadott napokon.
FONTOS: Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében üveget NE helyezzen a zsákokba!
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Zsákok gyűjtésének módja:
A sárga zsákokat a gyűjtési napokon reggel 700 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlana elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után, kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba
háztartási vegyes hulladék, lom, üveg vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék kerül, úgy Társaságunk
jogosult megtagadni annak elszállítását!
Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, az újrahasznosítható hulladékokat bármilyen más áttetsző,
műanyag zsákban is kihelyezheti, az ingatlana elé!

GYŰJTŐSZIGETEK
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA
A szelektív hulladékgyűjtési rendszer egyik kiemelt területe a gyűjtőszigetes hulladékgyűjtés.
A gyűjtőszigetek konténerein található matricák kellő segítséget nyújtanak, azok helyes használatához melyek a
következők:
A gyűjtőszigetek a papír, műanyag, üveg, fémdoboz, valamint italos karton csomagolási hulladékok elkülönített gyűjtésére szolgálnak. Rendkívül fontos, hogy a gyűjtőszigeteken csak az előbbiekben felsorolt hasznosítható hulladékok
gyűjthetők!
A gyűjtőszigeteken egyéb, más típusú hulladék elhelyezése szigorúan
tilos!
A sárga színű matricával ellátott konténerbe a lakosoknak lehetősége van a laposra taposott: PET palackokat
és kupakjaikat, fém italos dobozokat, konzervdobozokat, tejes és üdítős dobozokat, fóliákat, reklámszatyrokat, tejtermékek kiöblített poharait, tisztítószeres flakonokat elhelyezni.
A papír hulladék gyűjtésére kizárólag a kék színű matricával rendelkező konténer alkalmas a speciálisan kialakított bedobó nyílása miatt. A konténerben elhelyezhetőek az újságpapírok, szórólapok, illetve a lapra hajtogatott
kartondobozok.
A zöld színű matricával ellátott konténer az üveg csomagolási hulladék gyűjtésére szolgál, mely alatt a különböző öblös üvegek, befőttesüvegek értendőek.
Kiemelten fontos, hogy az üveggyűjtő konténerben nem helyezhető el egyéb üveg, például: síküveg, drótos üveg, autó
szélvédő.
A gyűjtőszigetek konténereiben elhelyezett hasznosítható hulladékok gyűjtése az üveg csomagolási hulladék kivételével
keverten, egy ütemben, hagyományos hulladékgyűjtő járművel történik.
A gyűjtőszigetek ellenőrzését, Társaságunk folyamatosan, az illetékes hatóságok bevonásával végzi!
Elérhetőségeink:
Ügyfélszolgálati irodánk címe: 2711 Cegléd, Szolnoki út 6.
Nyitva tartási idő:
Hétfő: 8.00–20.00-ig; Kedd–Csütörtök: 8.00–15.00-ig; Péntek: nincs ügyfélszolgálat
Tel.:06 53/500-152; 06 53/500-153
Fax: 06 53/ 318-589
E-mail: ugyfelszolgalat@okoviz.hu
Honlap: www.okoviz.hu

Megújult kormányablak várja ügyfeleit Nagykátán

Tisztelt Ügyfelünk!
Az elektronikus ügyintézés fejlesztése mellett fontos, hogy az ügyfelek az ország minél több pontján személyesen is tudjanak hivatalos ügyeket intézni, ezért országosan már több mint 100 – ebből Pest megyében 8 – helyszínen
áll kormányablak az érdeklődők rendelkezésére, és ez a szám folyamatosan emelkedik. Az újonnan nyíló, úgynevezett
második generációs kormányablakok kibővült feladatkörrel, a korábbi okmányirodai hatásköröket is ellátva
működnek és több hatáskör esetében országos illetékességgel bírnak. Akinek személyesen nincs lehetősége felkeresni
az egységes arculatú, korszerű technikával felszerelt irodákat, ügye intézéséhez telefonos segítséget kaphat a nap 24
órájában működő kormányzati ügyfélvonal 1818-as kék számán vagy a 1818@1818.hu e-mail címen.
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A Pest Megyei Kormányhivatal kormányablakainak ügyfélfogadási rendje megyei szinten egységesen került
meghatározásra. Hétfőn: 7:00–17:00, Kedden: 8:00–18:00, Szerdán: 8:00–20:00, Csütörtökön: 8:00–18:00, Pénteken: 8:00–16:00 között fogadjuk ügyfeleinket. A felesleges várakozás elkerülése érdekében a második generációs
kormányablakokhoz a www.magyarorszag.hu oldalon időpontfoglalásra is lehetőség van.
Az állampolgárok 2015. augusztus 15. napjától jelenleg 423 féle ügykört intézhetnek hatékonyan, gyorsan, a
kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az integrált ügyfélszolgálati irodákban.
A lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal bármely második generációs kormányablakánál
vagy okmányirodai kirendeltségnél intézhetőek:
•
a lakcímigazolvánnyal kapcsolatos ügyek
Az ország bármely második generációs kormányablakánál vagy okmányirodai kirendeltségénél intézhetőek:
•
a személyazonosító igazolvánnyal és útlevéllel kapcsolatos ügyek,
•
a vezetői engedéllyel és a gépjárműokmányokkal kapcsolatos kérelemre induló ügyek
•
a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyek,
•
az egyéni vállalkozói igazolvány kiadásával kapcsolatos ügyek, továbbá a tevékenység
		
megkezdésének és megszüntetésének bejelentése
A második generációs kormányablakoknál országos illetékességgel intézhető a fent felsoroltak mellett
a már említett több száz ügykör. Ezek között vannak saját hatáskörbe vagy közreműködő hatóságként intézhető
ügyek és olyanok, amelyekben irányító tájékoztatás nyújtása történik.
A kormányablakban előterjeszthető kérelmek és bejelentések esetében az ügyfél beadványait a hivatal bonyolítja le az illetékes hatóságoknál, részletesen tájékoztatva a kérelmezőt az ügymenetről, vagy a hiánypótlásról. Ezáltal az ügyfeleknek nem kell több helyre elmenniük, és többféle ügyfélfogadási rendhez igazodniuk. Ilyenek például:
•
Családtámogatási ügyek számos típusa
•
Egészségbiztosítási ellátással kapcsolatos ügyek számos típusa
•
Egyes nyugdíjbiztosítási ügyek
•
Aktív korúak ellátása iránti kérelmek
•
Állampolgársági ügyekhez kapcsolódó kérelmek
•
Fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések felvétele
Vannak olyan ügyek, a melyekben a kormányablakok kizárólag tájékoztatást tudnak adni és olyanok, amelyekben szolgáltatást is tudnak nyújtani. Abban az esetben, ha a kormányablak kizárólag tájékoztatást nyújt, az
érdeklődő megtudhatja, hogy hol milyen ügyfélszolgálattal kell felvenni a kapcsolatot, milyen okmányokra van szükség
az ügyintézéshez, és igény esetén segítenek a nyomtatványok kitöltésében is. Ilyen például:
•
Magyar igazolványok kiadásával kapcsolatos eljárás
•
Gyermekgondozási díj igénylésével kapcsolatos eljárás
•
Csecsemőgondozási díj igénylésével kapcsolatos eljárás
•
Tájékoztatás illetékek és igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről
•
Segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) kapcsán az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan
Kiegészítő szolgáltatást nyújtanak például az alábbi esetekben:
•
Ügyfélkapu-regisztráció
•
Az ingatlan-nyilvántartásból nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat, valamint
		
térképmásolat lekérdezése igazolási szolgáltatási díj megfizetése ellenében

•
Az ügyfelek azonosítását követően egyedi ügyük intézéséhez internetes kapcsolati lehetőség,
		
szakmai és informatikai segítségnyújtás
•
Tájékoztatás nyújtás az egyéni vállalkozás működési szabályairól
•
Betekintési lehetőség biztosítása az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer
		cégadatbázisába
További Információval szívesen állunk rendelkezésre a kormányablakokban.
Viszontlátásra!
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Önkormányzatunk 25 éve
(folytatás)

Az Önkormányzati Híradó legutóbbi számában megjelent Az Önkormányzatunk 25 éve című írásom folytatásaként a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ában meghatározott feladatok Tápiószentmártonban
történő ellátása ismertetésére vállalkozom az iromány folytatásaként.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján
8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,
a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás
a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás
megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti
tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg – a lakosság igényei
alapján, anyagi lehetőségeitől függően –, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.
(3) Törvény a települési önkormányzatokat kötelezheti arra, hogy egyes közszolgáltatásokról és közhatalmi
helyi feladatok ellátásáról gondoskodjanak. E kötelezettségek a település nagyságától, a lakosságszámtól, és egyéb feltételektől függően eltérően is megállapíthatók.
(4) A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásáról, az óvodai nevelésről, az
általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak
és a köztemető fenntartásáról, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt
magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosításáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.
(5) A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza
meg, mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körében tanácskozási jog a képviselő-testület
és bizottsága ülésein.
Lakás- és helyiséggazdálkodás:
Az önkormányzat a tulajdonában lévő lakásokat és nem lakás céljára szolgáló helyiségeket bérbeadással hasznosítja. A képviselő-testület a lakások bérleti díját helyi és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját helyi
önkormányzati rendeletben, illetve határozatban állapította meg.
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások: Kossuth Lajos út 1. sz. alatti ingatlanban két lakás, a Kossuth
Lajos út 18. sz. alatt egy lakás, a Bartók Béla út 29. sz. alatti ingatlanban három lakás, Móra Ferenc út 28. sz. alatti
ingatlanban egy lakás, a Béke téren egy lakás, Ady Endre út 28. sz. alatti épületben egy lakás.
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
öt helyiség üzlet céljára, A Kossuth Lajos út 11. sz. alatti ingatlanon lévő faház üzlet céljára Mátyás király út 5. sz. alatti
ingatlan üzem céljára, a Mátyás király út 12. sz. alatti tejcsarnok, Fő úti orvosi rendelő épületében három orvosi rendelő,
Móra Ferenc úti rendelő épületében egy rendelő, a Strand területén hét helyiség üzlet és szolgáltatási célokra.
A lakásokat hosszú ideig szolgálati lakásként kaphatták meg a bérlők, később piaci alapon kerültek hasznosításra. Az önkormányzat a lakásállományából néhányat az eltelt időszakban piaci áron értékesített: Ady Endre úti társasház
két lakása, Deák Ferenc úti családi ház, Kossuth Lajos úti társasház két lakása, Mátyás király úti társasház négy lakása,
Mátyás király úti családi ház. A nem lakás célú ingatlanok közül értékesítésre került a Mozi épülete, a Mátyás király
úton lévő cukrászda épülete, a Malom épülete és egyéb hasznosításra is sor került: például a Kossuth Lajos úton lévő
volt evangélikus iskola épületét munkahelyteremtés céljára térítésmentesen biztosítja az önkormányzat a rehabilitált
dolgozók foglalkoztatásához.
(2003-ban a Rehabit Komplex Kft. jogi képviselője megkereste a Tápiószentmártoni Önkormányzat vezetőit,
hogy szükség lenne egy épületre, amelyet a Pest Megyei Munkaügyi Központ támogatásával megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására alkalmas telephellyé alakítanának. A megkeresés előtt Tápiószelén már tárgyaltak,
de nem volt fogadókészség. Tápiószentmártonban a megkeresést követően néhány napon belül aláírásra került az épület
bérletére vonatkozó bérleti szerződés, illetve a Kft. megkapta az önkormányzat támogató nyilatkozatát a foglalkoztató
központ kialakításához. Ezenkívül az önkormányzat a cég részére nyújtandó Pest megyei Munkaügyi Központ általi
támogatáshoz ingatlanfedezetet ajánlott fel jelzálogjog bejegyzésére.
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A gyors és pozitív döntésnek köszönhetően sikerült a támogatást igénybe venni, kialakításra került a foglalkoztató, amelyben azóta is 45-50 fő állandó foglalkoztatására van lehetőség. Jelenleg az épületben a FŐKEFE Nonprofit
Kft. a foglalkoztató.)
A vízrendezés és vízelvezetés:
tásáról.

Az önkormányzat a település közigazgatási területén gondoskodik a vízrendezési-vízelvezetési feladatok ellá-

A korábbi években a legtöbb problémát a településen megjelenő belvíz okozta. 1999-ben, majd az azt követő
években fontos volt a külterületi csatornaszakaszok kimélyítése, a bozóttal benőtt területek kitisztítása, hiszen a belterületi elvezető árkokból a külterületi csatornák nem megfelelő működése miatt igen nehezen, vagy egyáltalán nem működött a vízelvezetés. A külterületi Nádastói csatorna, Kutyatejes csatorna rendbetételét kellett elvégeztetni. Probléma
még, hogy a belterületen több utcában hiányoznak az árkok, a lakosság az árkokat több helyen betemette, növényekkel
beültette.
Az egyik legkritikusabb területrészen: a Zrínyi–Bercsényi–Bethlen–Báthory utcákban a 2013-ban készült vízjogi engedélyezési terv alapján 2014-ben megépült az árokrendszer 671 méter hosszúságban.
Az önkormányzat a belterület csapadékvíz elvezetésére döntés előkészítő tervet készíttetett, amely terv költségkalkulációt is tartalmaz. A beruházás teljes bekerülési költsége (a település szinte egész területére) – a tervezés és
kivitelezés – 235 millió forint. Ezt a beruházást bizonyára csak településrészekre bontva és pályázati támogatással tudja
az önkormányzat megvalósítani.
Csatornázás, szennyvízkezelés:
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata a víziközmű-szolgáltatásról szóló jogszabályok alapján gondoskodott a víziközművek létesítéséről, üzemeltetéséről. A jelenleg hatályos, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvényben a víziközmű meghatározása: olyan közcélú vízilétesítmény, amely
a) település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az ehhez kapcsolódó ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést, -tárolást, -szállítást és -elosztást, felhasználási helyekre történő eljuttatást, mindezekhez kapcsolódóan a tűzivíz biztosítását vagy
b) a közműves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetést is ideértve) a
szennyvíz felhasználási helyekről történő összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a tisztított szennyvíz hasznosítását,
elhelyezését szolgálja.
A víziközmű-fejlesztés: víziközműre irányuló olyan beruházási vagy felújítási tevékenység, mely célja szerint új
víziközmű létesítését, a meglévő víziközmű bővítését, rekonstrukcióját és pótlását is magába foglalhatja.
Az önkormányzat a 1990-es évek közepén megépíttette 7,7 km hosszúságban a szennyvízcsatorna-hálózatot és
szennyvíztisztító telepet, majd a szennyvíz befogadására szolgáló nyárfás öntözőtelepet. A működtetést az önkormányzat által alapított Szentmártoni Vízöntő Kft. végezte.
A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás tagjaként részt vettünk a „Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és
szennyvíztisztítása” megnevezésű KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 pályázati azonosítóval jóváhagyott európai uniós
nagyprojekt (szennyvízközmű beruházás) megvalósításában. A projekt megvalósult, a létrejött csatornaszakaszokat
2015. március 30. napjától kezdődően a projektben érintett 20 (húsz) települési önkormányzat közigazgatási területén az
ivóvízhálózatok üzemeltetését már jelenleg is végző, továbbá a projekt megvalósításával létrejövő csatornaközmű rendszert a későbbiekben üzemeltető Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság működteti. A
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő, korábban megépített szennyvízcsatorna hálózatot a
nagy projekt keretében megépülő új hálózat (amely még jelenleg nincs az önkormányzat tulajdonában) a tápiószentmártoni végátemelőjénél ráfordították az új rendszerre (ez 2015. május végén történt), azóta az új hálózat részeként
működik a régi hálózat, az azon keresztül érkező szennyvíz a Tápiószentmártoni új szennyvíztisztító telepre kerül – a
próbaüzem keretében.
A szennyvízcsatorna, mint víziközműfejlesztés megvalósításához a fejlesztésben érintett lakosoknak közműfejlesztési hozzájárulást kellett-kell fizetniük.
A közműves szennyvízelvezetéssel nem rendelkező településrészeken (Göbölyjárás, Üdülőterület) az önkormányzat továbbra is biztosítja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettségét. A hatályos Kormányrendelet szerint az ingatlanon történő vízfelhasználás esetén az ingatlan
tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) évente legalább egy
alkalommal köteles a közszolgáltatás igénybe vételére, kivéve ha jogszabály eltérően rendelkezik.
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Az önkormányzat a Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása projekt megvalósításához
szükséges, a Társulat általi hitelfelvételekhez az érintett települések lakosságszáma szerint a községünkre jutó részre
kezességet vállalt.
Köztemető fenntartása:
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény meghatározza a temető fogalmát, amely szerint
a település közigazgatási területén belüli, beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt, építési használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak
eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak.
A köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati tulajdonban lévő temető vagy temetőrész, amelyben az önkormányzat – a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján – a köztemető
fenntartására vonatkozik.
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Katolikus egyházközség felajánlása alapján az 1192-es helyrajzi számú temetőt 1991. október 25-én hozott döntés alapján tulajdonba vette, ezt
a temetőt azóta köztemetőként működteti. Az átvételt követően a működtetéshez temetőgondnokot alkalmazott.
A köztemető üzemeltetésével összefüggő feladatokat az önkormányzat 2006-tól az EX-Huma kft.-vel kötött kegyeleti
közszolgáltatási szerződés útján látja el. 1992. áprilisban a képviselő-testület a községi temető fenntartásáról, a temető
rendjéről és használatáról helyi önkormányzati rendeletet alkotott. Jelenleg a tárgykörben az 5/2006. (V.25.) önkormányzati rendelet hatályos. A temető tulajdonosa a települési önkormányzat, a temető fenntartója a temető tulajdonosa.
A temető tulajdonosának feladata a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak megépítése, illetőleg kialakítása, a temető kegyeleti méltóságának őrzése. A temető tulajdonosa köteles a
temető fenntartásáról, továbbá üzemeltetéséről gondoskodni. A temetőfenntartó feladata a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása. A temető területén belüli közcélú zöldfelületek és utak
területe újabb temetési helyek létesítésével nem csökkenthető. A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő
feladatok ellátását a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság ellenőrzi, 2014-ben a Nagykátai Kormányhivatal
végzett ellenőrzést, az ellenőrzés hiányosságot, problémát nem tárt fel.
A nemzeti sírkert a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (NEKB) által annak minősített temető, hősi temető, hősi temetési hely, továbbá temetkezési emlékhely, kegyeleti emlékhely, temetési helyek összessége.
A nemzeti sírkert olyan virtuális jellegű, vagyis nem egy konkrét temetőhöz, illetve temetőrészhez (parcella)
köthető, hanem Magyarországot lefedő sírkert, amelybe a magyar történelem és kultúra jelentős alakjainak sírjai tartoznak. A nemzeti sírkert része lehet bármely magyarországi sírhely. A védettségről az NEKB dönt, a védetté nyilvánított
sírok nem felszámolhatók, felettük a rendelkezési jogot a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) gyakorolja, így minden
védett sírral kapcsolatos kérelmet a NÖRI-hez kell benyújtani.
Tápiószentmártonban a Köztemető régi részén található Szentkirályi Móric (1807–1882) Tápiószentmártoni
földbirtokos sírja. Pest vármegye főjegyzője, majd alispánja volt. Jegyzőként ő készítette elő a törvényjavaslatok megformázását. Kormánybiztosként résztvett a szerbek elleni harcban. 1849 tavaszán elfogták és rövid időre bebörtönözték.
Szabadulása után az orvostudomány elsajátítása nyújtott neki örömet. Gyakorló orvosként több száz szegény beteget
gyógyított ellenszolgáltatás nélkül. Pest-Józsefváros képviselőjeként tért vissza a politikai életbe. Az 1868-as választáson nem jutott mandátumhoz, elfogadta a főpolgármesteri megbízást. Mivel elképzeléseit nem tudta megvalósítani és
vitái a közgyűléssel egyre szaporodtak, lemondott a város vezetéséről. Élete végéig már csak a gyógyítással foglalkozott, amelyért továbbra sem fogadott el tiszteletdíjat.
Kubinyi Ágoston (1799–1873) Botanikus, zoológus. A Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Magyar Természettudományi Társulat alelnöke, majd elnöke, a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlésének alelnöke, majd elnöke, a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke. A bécsi állattani, a passaui természettudományi, az amszterdami Natura artis Magistra nevű állatkert, a luxemburgi régészeti társulat tagja. A majna–rajnai, szász-altenburgi,
koppenhágai, a római régészeti társulat és a görlici tudós társaság tagja. 1845-ben királyi tanácsosi rangot kapott. A
johannita rend lovagja, a Szent István első magyarnyelvű szabadkőműves páholy alapítója. 1819-től Szentkirályi László
ítélőmester mellett táblai jegyző. 1821–42-ben Balassagyarmaton Nógrád vármegyei hivatali apparátusban aljegyző,
majd megyei főbiztos lett. Az 1825-i országgyűlésen a távollévők követe volt. 1843-tól Pesten a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, ő építtette a múzeum körüli kertet, új berendezéseket vásárolt. Halálát követően Tápiószentmártonban
a családi sírkertben helyezték örök nyugalomra.
Mindkét sír a nemzeti sírkertbe tartozik.
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A helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló
közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása:
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004.
(I. 28.) GKM rendelet fogalom meghatározása szerint a helyi közút tulajdonosa a községi, fővárosi, kerületi (a továbbiakban: települési) önkormányzat,– a helyi közút kezelője a települési önkormányzat.
A helyi közutak kezelése az alábbi feladatokat foglalja magába: igazgatási jellegű feladatok, üzemeltetés, fenntartás, ellenőrzés és vizsgálat. E feladatok a helyi közutak kezelési szolgáltatási osztályának megfelelő gyakoriságú
közútkezelési műveletek elvégzésével teljesíthetők. A közútkezelési feladatok tekintetében esetenként indokolt különbséget tenni a helyi – bel- és külterületi – közutak és azok tartozékai, a hidak és egyéb műtárgyak, a gyalogjárdák és a
gyalogutak, a tömegközlekedési (közösségi közlekedési) útvonalak és megállóhelyek, a gépjárművek közhasználatú
várakozóhelyei tekintetében.
a) helyi közút: a települési önkormányzat tulajdonában levő közút;
b) üzemeltetés: a közúti forgalom biztonságos és kultúrált lebonyolítását, a közutak biztonságos használatát
elősegítő rendszeres, illetve eseti közútkezelői beavatkozások összessége;
c) fenntartás: a forgalmi igénybevételből és az időjárási, valamint egyéb természeti hatásokból származó természetes leromlás ellensúlyozásához szükséges tevékenységek ellátása, amely alkalmas a meglevő közutak állagának
megóvására;
A közút kezelője köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete pedig esztétikus és kulturált legyen.
Ennek érdekében:
– a helyi közutakat a közút kezelőjének közlekedésre alkalmas állapotban kell tartania;
– a közút kezelője a helyi közútnak a forgalombiztonságra veszélyes megrongálódását köteles haladéktalanul
kijavítani, vagy a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetet elhárítani: ennek a kötelezettségének eleget
tett az önkormányzat, a forgalmat zavaró burkolathibák (kátyúk, süllyedések, gyűrődések, közműaknák fedlapjainak
meghibásodása) megszüntetésével.
– a közút kezelőjének a helyi közutakat tisztán kell tartania. (A közút tisztántartása magában foglalja a közút
tisztítását – ideértve a hulladék eltávolítását is –, a közútról a hó eltakarítását, továbbá az út síkossága elleni védekezést.
A téli útüzemeltetés során a síkosság elleni védekezést igény szerinti gyakorisággal a főutakon a szórógépek végezték,
a lehullott hóréteg eltávolítását vállalkozások megbízási szerződés alapján, illetve az utóbbi években a települést segítve
az Aranyszarvas Zrt. ingyenesen végezte. A hóeltakarítást a fő- és a tömegközlekedési útvonalakon kell kezdeni. A munkakezdés célszerű fontossági sorrendje, a helyi közúti tömegközlekedés útvonalai, az országos autóbusz-közlekedés
útvonalai, továbbá a település területén a lakossági ellátást biztosító főbb intézményekhez valamint az egészségügyi és
a közintézményekhez vezető útvonalak. A hulladék eltávolítására évente többször sor került, amikor az utak menték
zsákokban vagy anélkül elhelyezett hulladék összegyüjtésére, elszállítására önkormányzati költségvetésből sor került.
Megjegyzem, hogy sok esetben olyan hulladékot kellett összegyüjteni az utak mentén, amelyektől a lakosok megszabadulhatnak az évenként ezidáig kétszer meghirdetett lomtalanítás keretében.
A járda, a gyalogút tisztántartása vonatkozásában a lakosság egy része nem ismeri a szabályt, illetve ha ismeri
is, nem tesz eleget a szabályban foglalt kötelezettségének, hogy ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti
nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.
A szórakozó, a vendéglátó és az elárusítóhelyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt
– a közútkezelő és a helyiséget használó eltérő megállapodásának hiányában – a használó köteles tisztántartani.
A közutat – annak nem közlekedési célú igénybevétele esetén – a használó köteles tisztán tartani.
Az önkormányzat a közutak kezelőjeként gondoskodott a közhasználatú várakozóhely létesítményeinek működtetéséről, valamint e várakozóhelyek tisztításáról, a szükséges anyagokkal történő ellátásáról, a csapadékvíz elvezetéséről és a szemét elszállításáról. Néhány évvel ezelőtt a legtöbb autóbusz várakozóhelyen megépült, megszépült a
buszváró - szeméttárolók kerültek elhelyezésre- egységes forma jelent meg a településen. A várakozóhelyek közlekedésre és várakozásra szolgáló burkolatainak, úttartozékainak kialakításában is történt fejlesztés és minőségjavítás.
Az önkormányzati utakon a közúti jelzések és a közúti jelzőtáblák tisztántartásáról, jó és üzemképes állapotban tartásáról megfelelően gondoskodott. Megjegyzem, hogy sokszor volt szükség a táblák pótlására, cseréjére, mert
ismeretlenek a táblákat ellopták illetve megrongálták. Ezek felesleges kiadást generáltak, illetve a helyreállításukig a
hiányuk balesetvesztélyt okozott.
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Az önkormányzat feladata még a közút melletti növényzet gondozása, alakítása. (Az útpadkán, az árokban,
továbbá a közút határán belüli területen a forgalom biztonságát zavaró növényzetet el kell távolítani.) Ezenkívül a károsítók elleni védekezés a közút területén a közút kezelőjének feladata. Néhány alkalommal amerikai szövőlepke elleni
védekezést kellett végezni. A földutak járhatóságáról a forgalmi viszonyoknak, a talaj adottságának és az időjárásnak
megfelelően kell gondoskodni. A földutak járófelületét, a profil kialakítását szükség szerint, illetve az anyagi források
lehetőségei szerint rendeztette az önkormányzat, A földutak fő hibái a gödrösödés, az elsárosodás, amelyet a nem megfelelő talajszerkezet javításával az útfelület egyenletessé tételével, megfelelő oldaleséssel és a csapadékvíz elvezetésének megoldásával lehet megszüntetni. Legtöbbször a csapadékvíz elvezetésének a hiánya okozta az utak rossz állapotát.
2008 áprilisában kötvénykibocsátásról döntött a képviselő-testület, amelyből származó bevétele egy részét, 200
millió forintot tartalékként kezelt a belterületi utak felújítására. A későbbiekben arról döntött, hogy ezt a forrást csak
akkor szabad felhasználni, ha valamennyi közműberuházás megvalósul és az utak teljes szélességben felújíthatóak. Ez
az útfelújítási program 2014. nyár végén elkezdődőtt és folyamatosan a forrás rendelkezésre állásakor folytatódik.
(folytatjuk)
Wenhardt Lászlóné
Előző számunk 4. oldalán technikai okok miatt kimaradt a 2006–2010. évi önkormányzati ciklus képviselő-testületének összetétele, ez úton pótoljuk:
					
Polgármester Tóth János
					
Képviselők
Barad Ferencné		
Czenky Árpád
							
Czerván György
Dr. Hatlaczki Gyula
							
Horgos József		
Kiss Erika
							
Kiss Imre Attila		
Kollár János
							
Majoros Máté		
Dr. Mészáros Kálmán
							
Dr. Szabó János		
Turi István Nándorné
							
Tuska Józsefné

Útfelújítások
Mindenki tapasztalhatta, hogy az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektettünk az utakról történő csapadékvíz-elvezetések megoldására. A homokos utakon gréderes kiegyenlítés történt, és az út mellé árkokat készíttettünk, hogy
az eddig az úton megálló víz ezentúl az árokba folyjék és szikkadjon. A zúzott kővel ellátott utcákon lévő egyenetlenségeket további zúzott kő elhelyezésével egyenlíttettük ki és az aszfaltos utakat is többnyire kikátyúztuk.
A vízelvezetés a József Attila és Katona József utakon is nagy problémát okoz, ezért a képviselő-testület úgy
határozott, hogy megkezdi a fenti két utcára vonatkozó csapadékvíz elvezető rendszer megterveztetését és engedélyeztetését, hiszen a burkolt árok készítése vízjogi engedély köteles tevékenység. Az engedélyek beszerzése akár egy évet is
igénybe vehet. Tavasszal a Munkácsy Mihály út 5 méter széles aszfaltozása lesz elkészítve, amivel biztonságossá tudjuk
tenni a közlekedést az Újfalu felé.
Az elkészített árkok mellé folyamatosan helyezik ki a kollégák azokat az útszéljelző oszlopokat, amelyet a Magyar Közútkezelő helyi munkatársai segítségével sikerült önkormányzatunknak ingyenesen beszerezni. KÖSZÖNJÜK,
hogy gondoltak a településen élők és közlekedők biztonságára!
Az első két ütemben történt aszfaltozások megsüllyedéseit is sikerült kijavíttatni garancia érvényesítés keretében, illetve a Magyar Közútkezelő is elvégezte a kezelésében lévő utak kátyúzását, árkok mélyítését és a felhízott
útpadka eltávolítását. A Bem utca még sajnos nem készült el, de a Magyar Közútkezelő képviselője ígéretet tett, hogy
az út kijelölésének elkészülte után feltöltik az utat, és szükség szerint árkokat alakítanak ki a csapadékvíz elvezetése
érdekében. Előrejelzéseik alapján a jövő évben folytatják a padkák és árkok helyreállítását is.
Az utak állapotát továbbra is nagyban befolyásolja a csapadékvíz elvezetés megléte és működőképessége,
ezért nagyon fontos, hogy az árkok tiszták és szikkasztásra, vízelvezetésre alkalmasak legyenek. A szennyvízcsatorna kiépülésével „feleslegessé” váló emésztőgödör alkalmas lehet arra, hogy oda vezessék a háztetőkön keletkező csapadékot, ezzel csökkentve az útra kerülő vizet. A szennyvízcsatorna hálózatba csapadékvíz bevezetése
szigorúan TILOS!
Az elvezető vagy szikkasztó árkok tisztításáról az 5/2004. (I.28) GKM rendelet 3.2.2. b) pontja értelmében az
ingatlantulajdonosoknak kell gondoskodnia: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve
ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek
műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.”
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Természetesen az önkormányzat folyamatosan próbálja tisztán tartani a rendszert, de a település egészén elhelyezkedő árokrendszer működőképességét képtelen fenntartani. Mindenképpen szükséges az is, hogy a lakók az ingatlanjaik előtt lévő árkokat rendszeresen tisztítsák. Ezúton is köszönöm azoknak, akik ezt mindig megteszik, hogy nem
csupán törvényi kötelezettségüket teljesítik, de segítik, hogy Tápiószentmárton élhető, szép és biztonságos legyen.
Az államtól kapott belterületi útkarbantartásra fordítható összeget teljes egészében arra fordítjuk, hogy a rossz
állapotú utakat helyreállítsuk, a vízelvezető és szikkasztó árkokat rendbe tegyük. Persze sok munka van még ezen a területen, és a kiegyenlítés nem a végleges megoldás, de arra mindenképpen elég, hogy további források megteremtéséig
is kényelmesebb és biztonságosabb közlekedést nyújtson az Önök számára.
Györe László
polgármester

Pályázatok 2015
Az önkormányzati pályázatokkal kapcsolatban októberi számunk megjelenése óta az alábbi változások történtek:
1. A Hurkatöltő Fesztivál megrendezéséhez igényelt kétszer 3 millió Ft-ról időközben megérkezett a döntés. Sajnos, forráshiány miatt mindkét minisztérium elutasító választ küldött.
2. A Nemzetgazdasági Minisztérium viszont a korábban forráshiány miatt elutasított „Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” című pályázatunkat választotta ki az év közben felszabaduló keretösszeg tartaléklistájáról.
Ez utóbbi döntésnek köszönhetően önkormányzatunk összesen 29 689 826 Ft értékű, 95%-os intenzitású vissza
nem térítendő támogatást vehet igénybe. Az önerő összege 1 562 723 Ft lesz. Mindebből a következő feladatokat szeretnénk megvalósítani: A főzőkonyhát gépi szellőztetéssel látjuk el, a konyha fűtését radiátor biztosítja majd. A friss levegő
pótlása előmelegítve történik, a levegő előmelegítését (a szellőzőrendszer fűtését) a kazánban előállított 65/50 fokos víz
biztosítja. A meglévő kazánt cserélni kell. A hőenergia-ellátást a kazán, másrészt a cseréptető délnyugati tetősíkján elhelyezett hat napkollektor fogja biztosítani. Az ételkiadás zavartalansága és a szállítás biztonságának javítása érdekében a
jelenleg 50 cm kiülésű tetőt 2 méter szélességűre növeljük fa oszlopos letámasztással. A 90 cm széles előlépcsőt 140 cm
szélességűre növeljük. Az új előtető fedése a jelenlegi tetőcseréppel azonos lesz. A főzőkonyha homlokzati részén két
régi faablak elbontásra kerül, helyette műanyag nyílászárókat helyeznek el bukó-nyíló vasalattal. A főzőkonyhában tervezett felújítással, korszerűsítéssel az épületgépészeti rendszer módosul, új konyhagépek kerülnek beszerzésre, ezért a
villamos hálózatot a berendezések működtetéséhez, kiszolgálásához szükséges alakítani. A tervezett elektromos hálózat
a kor elvárásainak, műszaki színvonalának és a beruházó igényeinek megfelelően létesül, előtérbe helyezve a gazdaságos üzemeltetést, energiatakarékosságot, környezetvédelmet. A projekt során az alábbi eszközök beszerzését tervezzük:
konyhai alapgép és segédgépei, gázüzemű üst tartozékkal, gázüzemű olajsütő, szeletelőgép, elektromos kombipároló
kiegészítő eszközökkel, egyéb konyhai készletek.
Néhány kisebb pályázatunk is eredménnyel zárulhat. Egy informatikai pályázattal sikerült 24 számítógépet és 8
monitort beszerezni 38% kedvezménnyel, amivel önkormányzatunk a Kubinyi Ágoston Általános Iskolát tudta támogatni. A pályázat önerejét, 1 195 000 Ft-ot a képviselő-testület egyhangú döntése alapján a KLIK helyett az önkormányzat
költségvetése biztosította. Ennek köszönhetően hamarosan beüzemelésre kerülhetnek az eszközök az iskolában.
Egy alapítványi pályázat segítségével ingyenesen juthatunk hozzá négy laptophoz is, amelyeket a művelődési
ház, a védőnői szolgálat és a könyvtár kaphat majd. Anyagi segítséget kaphatunk a település hivatalos weblapjának
akadálymentesítési (vakok és gyengén látók, hallássérültek, csak egeret vagy billentyűzetet használók számára) fejlesztéseihez. E folyamatban lévő pályázatok eredménye még nem ismert.
Állami tájékoztatások szerint hamarosan megjelennek az energetikai pályázatok, amelyek megnyerésével sikeresen csökkenthetnénk közintézményeink energiafelhasználását és egyben fenntartási költségeit is. A közelgő lehetőségek legjobb kihasználása végett önkormányzatunk úgy döntött, hogy elkészítteti a település Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS). Ennek költségeit (1,5 millió Ft + ÁFA) jelentős mértékben csökkentette, hogy a dokumentum
elkészítésére felkért cég nagy mértékben hasznosítani tudta az előző ciklus(ok)ban elkészíttetett fejlesztési terveket. A
jövőbeni fejlesztések kialakításába bevontuk a helyi civil szervezeteket, egyházakat, vállalkozókat, földműveseket és
nem utolsó sorban kértük az általános iskolát, hogy a fiatal iskolások véleményét is gyűjtse össze, hiszen szeretnénk, ha
Ők is részesei lennének a település jövőjének, és itt élnék le életüket. A pályázatok benyújtásánál nagy előnyt (bizonyos
fejlesztések esetében előfeltételt) jelent az ITS megléte!
További lehetőségeket nyújthatnak a LEADER-csoportunk által történő pályázati kiírások. Minden erőnkkel
azon leszünk, hogy olyan pályázatokat nyújtsunk be, amelyek elnyerik a döntéshozók bizalmát, és ezzel sikerülhet fellendíteni településünket.
Györe László
polgármester
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Uniós pályázati támogatások községünkben

Lassan végérvényesen lezárul a 2007–2013 közötti uniós költségvetési és programozási időszak, amely Tápiószentmárton életében is jelentős fejlesztéseket eredményezett. Az ÚMVP III. tengely és a LEADER célprogramok
pályázatain való eredményes részvételnek köszönhetően településünk önkormányzata, helyben működő vállalkozások
és civil szervezetek számos sikeres pályázatot tudtak realizálni. Az MVH-hoz benyújtott pályázatok esetében a HAJT-A
Csapat Egyesület (amelynek települési önkormányzatunk is tagja) közreműködő szervezetként látott el pályázati koordinációs feladatokat.
A fent említett vidékfejlesztési programcsoportokban meghirdetett fejlesztési pályázatok segítségével tudott
megújulni többek között a község főtere, játszótereink többsége, a sportpálya és öltöző, korszerűsödött a sportcsarnok,
és a strandon az úszómedence. Teljes egészében sikerült felújítani a községháza épületét és a római katolikus templomot.
Számos kulturális és szabadidős rendezvényt tudtunk ennek keretében lebonyolítani (augusztus 20, Tápió EXPO). Az
önkormányzat sikeres pályázatain túl persze a településen bejegyzett és itt tevékenységet folytató vállalkozások, civil
szervezetek (Kincsem Lovaspark turisztikai és lovassport célú fejlesztései, a Polgárőrség térfigyelő kamerarendszere,
az Aranyhal Közhasznú Horgászegyesület horgásztónál történt fejlesztései, termelő vállalkozási formák kapacitásbővítő
beruházásai) is – közvetve és közvetlenül – mind a település érdekeit, fejlődését szolgálják. (A teljes számszerűsített
lista a www.hajtacsapat.hu internetes oldalon megtekinthető.)
A HAJT-A Csapat Egyesület további működtetése a fentiek folytán önkormányzatunk elemi érdeke, ezért az
egyesület közgyűlése által elfogadott rendkívüli tagdíjfizetést képviselő-testületünk egyhangú döntéssel hagyta jóvá. Ez
a jóváhagyás együtt jár a további sikeres pályázatok lehetőségével, amelyek révén a most befizetett összeg (3,2 millió
forint) sokszorosa érkezhet a település önkormányzatához, vállalkozásaihoz, civil szervezeteihez.
Majoros Máté

Állásbörze
Sajnos, még mindig nagy probléma településünkön a
munkanélküliség. Tárgyalást folytattam több befektetői
körrel, de jelenleg nincs olyan tényező Tápiószentmártonban, amely gazdaságossá tenné egy távolabbi munkáltató
ide telepedését. A munkanélküliek álláskeresésének segítése érdekében folyamatosan próbálok egyre több olyan
munkaadót csábítani a településre, amelyek céges buszokkal segítik a tápiószentmártoni munkavállalók munkába
járását. A helyi Művelődési Házban tartott toborzások során az adott cégről nyújtott tájékoztatás és munkaajánlat
megismerése révén a munkavállalás is egyszerűbb, hiszen
nem kell messzire járni állásinterjúkra.

Az elmúlt időszakban a Munkaügyi Kirendeltség tájékoztatása szerint Tápiószentmárton tekintetében több mint
10%-kal csökkent a regisztrált munkanélküliek száma, de
sokan járnak át a szomszédos településekről is a nálunk
tartott állásbörzékre.
Remélem, sikerül egyszer minden lakónak megfelelő
munkát találni, de ehhez nagyon fontos, hogy az adódó lehetőségeket mindenképpen meg kell ragadni, mert az élet
egyre nehezebb lesz, és csak a munka jelenthet kiutat a
szegénység és kiszolgáltatottság világából.
Györe László
polgármester

Az újfalusi orvosi rendelő akadálymentesítése
Elkészült az orvosi rendelő akadálymentesítése a Móra Ferenc úton. Az építkezésre azért volt szükség, mert az
ÁNTSZ felülvizsgálata során kötelezte önkormányzatunkat arra, hogy a rendelő akadálymentesítését végeztessük el.
Ellenkező esetben megtagadhatja a működési engedély kiadását. Ennek figyelembevételével a képviselő-testület úgy határozott, hogy önkormányzati forrásokat kizárólag arra használunk fel, amit a hatóság kötelező előírásai megkövetelnek.
Kialakításra került egy rámpa a kerekes székes betegek részére, egy mozgáskorlátozottak számára fenntartott
parkolóhely, egy mozgáskorlátozott WC, illetve a kerekes székkel való közlekedést megkönnyítő ajtók kerültek beépítésre. Ezen túl a tisztasági festést és a rendelő elektromos hálózatának felújítását végeztettük el, és az udvar parkosítása
is megtörtént. Mindezzel szebbé, rendezettebbé vált az újfalusi rendelő környezete.
A rendelő további felújítását pályázati pénzek igénybevételével tervezzük: utólagos külső hőszigeteléssel, további hőszigetelő nyílászárók beépítésével és napenergia hasznosításával szeretnénk csökkenteni az épület energiafogyasztását. Ehhez várjuk a megfelelő pályázati kiírást, hogy a település saját költségvetéséből a lehető legkevesebbet
kelljen épületfelújításra fordítani.
Györe László
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

19

Közlekedési hírek
Az elmúlt időben sokan kerestek meg az Újfaluból azzal a kéréssel, hogy gyermekük iskolába járását könnyítsük meg. A múltban az erre a célra megpályázott Ikarusz
256 típusú autóbusz sajnos már több mint húszéves volt.
Műszaki felülvizsgálata után arra a megállapításra jutott
a képviselő-testület, hogy nem érdemes tovább költeni rá
(a Tusák Pál karosszérialakatos mester által felajánlott kb.
300 000 Ft értékű munka elfogadása esetén is több mint
egymillió Ft lett volna a felújítási költség), ezért az autóbusz eladásáról döntött. Az értékesítése már megtörtént
két és fél millió Ft + ÁFA összegért. A testület döntése
értelmében ezt az összeget elkülönítetten kezeli az önkormányzat, és az autóbusz hiányából adódóan felmerülő
költségeket fedezzük majd belőle.
Az újfalusi gyermekek iskolába járását a Volánbusszal
történő egyeztetéssel tudjuk könnyíteni. Az egyeztetések
során a Volánbusz Zrt. munkatársai többször szemrevételezték a lehetőségeket, és arra jutottak, hogy a Béke tér

Móra Ferenc út felőli oldalán a Tápiószőlősről érkező járatot tudják megállítani, visszafelé pedig a Béke tér Kis
János út felőli oldalán lehet megállót kialakítani, ahonnan
Tápiószőlős felé lehet majd közlekedni.
További megállóhely kialakításáról is egyeztettünk a
Kubinyi Ágoston út / Madách Imre utca, valamint a Munkácsy Mihály út kereszteződésében. A buszmegállók építése megkezdődött. A 2015. évi költségvetésből azonban
csak a két Béke téri megállót tudjuk elkészíttetni, a másik
két megállóhely ideiglenesen lesz kialakítva, előre láthatólag jövő évben tudjuk kiépíteni végleges formájukban.
A Volán tájékoztatása szerint egy iskolába járó gyermek tanuló bérletének havi ára 595 Ft lesz. Remélhetőleg
így könnyebb és biztonságosabb lesz a gyermekek közlekedése.
Györe László
polgármester

Lezajlottak a Márton-napi rendezvények...
Aki részt vett valamely eseményén, biztosan jól érezte magát. Ezúton is szeretném megköszönni minden segítőnek, támogatónak (akik összesen 750 ezer forinttal támogatták a rendezvényt), szervezőnek és résztvevőnek egyaránt,
hogy jelenlétükkel emelték az események színvonalát!
Támogatók voltak:
Nagyban segítették a munkát:
-

Tápió-Vin Kft.,
Czerovszki kertészet,
Tápiószentmártoni Roma Nemzetiségi 			
Önkormányzat,
Kosztolányi Tamás,
Gyenes Medical Center (Nagykáta),
Kárpát-medencében élő Magyarokért 			
Kiemelten Közhasznú Alapítvány,
Kincsem Lovaspark,
Víg és társa Kft.,
K&H Bank,
Pátria Takarék,
Kardos uszodatechnika,
Szabadtűzi Lovagrend,
Tusák Pál,
Tóth László,
Skultéti Ernő,
Nagyné Mezei Klára.

-

Katolikus Egyház és a Kalászosok,
Csető Györgyné kertészmérnök,
Művelődési Ház dolgozói,
Szent Márton Nyugdíjas Klub,
Szülői Munkaközösség,
Földvári Miklós Alapfokú Művészetoktatási 		
Intézmény,
Polgárőrség,
Sportcsarnok és Tanuszoda dolgozói,
Napsugár Óvoda (mindhárom telephelyének) 		
dolgozói,
Kubinyi Ágoston Általános Iskola Diák 			
Önkormányzata és tanárai,
Étkeztető Szolgálat dolgozói,
Önkormányzat Logisztikai csoportjának 			
dolgozói.

Még egyszer mindenkinek nagyon KÖSZÖNÖM a segítséget!
Remélem, hogy majd 2016-ban is hasonlóan jól érezhetik magukat a rendezvények látogatói.
Györe László

polgármester
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Kiválóan sikerült a „Márton-napi nyílt nap” a sportcsarnokban

Ezen a napon 150 sportoló és kb. 450-500 vendég látogatott el a sportcsarnokba. Már korán reggel megtelt a parkoló, és ez este 8 óráig így is maradt. Sokan
kíváncsiak voltak az utánpótlás tornákra, szülők, hozzátartozók jöttek szurkolni
gyermekeiknek, és persze sokan használták ki a nyílt nap adta lehetőségeket is.
Az uszodában reggeltől estig folyamatosan voltak vendégek, akik természetesen
a szaunák jótékony hatását is élvezhették. A kisteremben az asztalitenisz kedvelőU/8 kézilabda csapat
inek adtunk helyet, a konditermet pedig az izmosodni és erősödni vágyó fiatalok
lepték el.
Délelőttől késő délutánig a kézilabdásoké volt a csarnok, az U/13-as és U/9-es korosztálynak rendeztük meg a már évtizedes hagyománnyá vált „Márton Napi Kézilabda Tornát”. Négynégy csapat mérkőzött meg egymással, s a kitűnő hangulatnak, a vendéglátásnak és a jó szervezésnek köszönhetően a Nagykátáról, Ceglédről, Dabasról meghívott csapatok is remekül érezték
magukat.
Színvonalas és jó hangulatú mérkőzéseket láthattak a nézők mind kézilabda, mind labdarúgás sportágakból.
Különdíjat kaptak a torna legjobb kapusai, játékosai és a
gólkirályok. Büszkék vagyunk a hazai csapatokra, akik az
U/13-as kézilabda tornán első és második helyezést, sziU/9 labdarúgó csapat vacskézilabda tornán második és harmadik helyezést értek
U/13 kézilabda csapat
el. Külön gratulálunk Tisza Bettinának és Szalóki Zsófinak, akik korosztályukban a legjobbak voltak, és Homonnai
Nikolettnek, aki a gólkirályi címet szerezte meg.
A „Márton Napi Labdarúgó Tornán” is remekeltek gyermekeink: U/7-es korosztályban második és harmadik
helyezést, U/9-es korosztályban harmadik helyezést értek el a nagy küzdelemben. Elégedettek lehetünk azzal, hogy
gyermekeink már óvodás kortól részt vehetnek különböző sportfoglalkozásokon, s hogy helyben megismerhetnek különféle sportágakat.						
Turi Istvánné

Vigyázz! Robbanhat!
Az őszi betakarítás a hajrájához érkezett. A gazdálkodók, a gazdák a földeken szorgoskodtak. A szántással is iparkodni kellett, hogy jó magágyat készítsenek
a vetéshez. Kora délutánig Csönge Szabolcs is ezt a munkát végezte a ceglédi út
mellett. Szépen szaporodtak a barázdák az ekevasak után, ám egyszer meg kellett állni a munkával, mert az egyik ekevasnál beszorult valami. Óvatosan vizsgálta meg a
furcsa tárgyat. Később kiderült: szükség volt az óvatosságra, mert egy robbanó test
akadt fel. Azonnal értesítette a rendőrséget. Szerencsénkre éppen Gál Barnabás
körzeti megbízott és kollégája, Veres Ferenc volt szolgálatban. Később a nagykátai Közlekedésrendészeti Osztályról Barad
Györgyné (Klárika) baleseti helyszínelő
erősítette a csapatot. Szerencsére később
sem kellett helyszínelnie. Polgárőrként én is értesítést kaptam, és Zsíros
Sándor polgárőr társammal a helyszínre siettünk. Ekkorra már a tűzszerészeket is értesítették. Másik hatástalanításon dolgoztak, de azután siettek a
szentmártoni robbanótesthez. Gyorsan megállapították, hogy egy második
világháborús, 120-as szovjet repeszromboló aknagránátot hozott felszínre az ekevas. Mivel veszélyes lett volna az elszállítása, a helyszínen felrobbantották. A robbantás idejére a közutat le kellett zárni. A robbantás után a tűzszerészek
megmutatták mekkora kráter keletkezett a földben. Megdicsérték Szabolcsot, hogy helyesen járt el! Nem piszkálta,
nem mozgatta meg az ismeretlen tárgyat. Kérjük, bárki hasonló, ismeretlen eredetű szerkezetet talál, NE NYÚLJON HOZZÁ! Ne kezdje el szétszerelni, mert az ÉLETÉVEL JÁTSZIK! Másnap Sipos István polgárőr társam
segítségével fényképfelvételt készítettünk, hogy a kirobbantott kráter nagyságát megmutassuk. Még belegondolni is
félelmetes volt, mekkora pusztítást végezhetett volna a gránát, ha élesben robban fel! Vigyázzunk a magunk és
mások testi épségére!
Kollár János
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Klímatudatos gondolkodás
Az éghajlat gyors változását hazánkban leginkább abban érezzük, hogy a
szélsőséges időjárási események (özönvízszerű esőzések, a nyári kánikula, az aszály)
gyakorisága megsokszorozódott. Emellett az éves átlaghőmérséklet is érezhetően
megnövekedett. A globális klímaváltozás legfőbb forrása a szén-dioxid kibocsátás növekedése, mely elsősorban az elhasznált tüzelőanyagokból származik (olaj, szén). A
klímaváltozás hatalmas kihívásokat jelent mindenki számára, éppen ezért helyi
szinten is kiemelten fontos az ezzel összefüggő döntések meghozatala. A döntés
után segíteni kell a kitűzött célok, a feladatok, a részprogramok gyors megvalósítását,
a káros anyagok kibocsátásának csökkentését. Ez nem egyszerű feladat, sok munkával jár. Erre a szép, de nehéz munkára „útitársakat keresünk”!
Keressük azokat, akik felelősséget éreznek egymás és gyermekeink iránt!
Akik szívesen dolgoznának együtt! Szeretnénk bevonni a lakosságot, a helyi társadalom széles körét! A civil szervezeteket, a szakembereket, a helyi szolgáltatókat és vállalkozókat. Az óvodák, iskolák tanulóit és dolgozóit. Az önkormányzat és intézményeinek dolgozóit. A közös programokba az egyházak
közösségeit, a művelődési ház, a könyvtár munkatársait és az érdeklődőket
is hívjuk, várjuk! Szeretnénk legjobb tudásunk szerint elkötelezetten
felkészíteni a település lakosságát a klímaváltozás következményeire,
és arra, hogy a külső függőségeiket csökkenthessék! A klímaváltozással
összefüggésben a helyi közösségek feladata kettős. Egyrészt alkalmazkodnunk kell a megváltozott körülményekhez. Energiatakarékos berendezések használata (napelemek/napkollektorok, izzók…). Lakóházak
szigetelése. Takarékoskodás a vízzel (zuhanyozás, esővíz elvezetése,
szikkasztás). UV-sugárzás elleni védekezés (riasztás, krémek). Hőségriadó. Felkészülés a rendkívüli időjárás-változásra a helyi forrásokra támaszkodva (védőeszközök, gépek beszerzése a
kárelhárításhoz). Másrészt gazdasági rendszerünket is úgy kell átalakítani, hogy
szárazságtűrő növények kerüljenek kiválasztásra. Víztakarékos öntözés
alkalmazása (esővíz gyűjtése, csepegtető öntözés). Konyhakerti termesztés,
komposztálás (otthon is). A környezettel minél inkább összhangban éljünk!
Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése (flakonok, izzók, elemek, elektromos berendezések stb.). Te is szedd a környezetedben eldobált hulladékot, szemetet! Fásítás, virágosítás, parkosítás (közterületeken, lakóházak környékén
is). Olcsó energia (nap, szél, biomassza). A helyi kezdeményezések sokfélék és
nagyon különbözőek. Minden közösségnek meg kell keresni a legtesthezállóbb megoldásokat, leginkább megfelelve a
helyi igényeknek. A helyben fellelhető tudást, készségeket, forrásokat hasznosítva. Legyen Ön is a Tápiószentmártoni
Klímabarát Kör – az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt káros hatása ellen – elkötelezetten
tenni akaró tagja!
Vár egy jó csapat!
Kollár János

Folytatódik az iskolaudvar megújulása
A CLARION Hungary Kft. lelkes dolgozói egy csapatépítő tréning keretében november 14-én, szombaton délelőtt ismét iskolánk udvarát szépítették. Először elültették a gyár
felajánlásából vásárolt platánfákat, összegereblyézték a falevelet,
megmetszették a bokrokat. A szülői munkaközösséggel közösen
vásároltak új padokat, asztalokat a felső tagozat udvarára, ezzel is
komfortosabbá téve gyermekeinknek az óraközi szünetekben eltöltött időt.
A környezettudatosság jegyében tanulóink évek óta etetik
télen a madarakat, ezért nagyon örülünk annak, hogy a gyáróriás
madáretetőkkel is megajándékozott bennünket.
					

Komjáti Zoltánné
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Élet a Kubinyi Ágoston Általános Iskolában
I.
Pillanatképek az alsó tagozat életéből

Az alsó tagozatos diákok vidáman vették birtokukba a megújult iskola udvarát, csúszdát, homokozót. A kihelyezett új szemetes gyűjtők segítik, hogy ne az udvarra, hanem ezekbe a tárolókba tegyék a felesleget. A megszépült két
tanterem már várta a tanulni vágyó elsősöket. Nagy örömünkre szolgál a tej és az almaprogram, amely tízóraival és friss
gyümölccsel látja el tanulóinkat.
A beilleszkedés nem jelentett gondot a kicsik számára az iskolaváró programsorozat bevezetésével. Az előzetes
ismerkedés, családlátogatás, „0. nap” lehetővé tették, hogy a kicsik félelem nélkül kezdjék meg az iskolát. Az óvodával
a kapcsolatunk továbbra is jól működik. Az óvónők megfigyelhetik egy hónap elteltével az iskolai munkát, a gyerekek
beilleszkedését. Az első osztályosok pedig örömmel vettek részt az óvó nénik által szervezett játékos délelőtti foglalkozáson, felidézve ezzel az óvodai élet kötetlen pillanatait.
A népmese napján, szeptember 30-án több osztály a könyvtár adta lehetőséggel élve a mesék birodalmába utazhatott. A foglalkozás jól segítette a tanórai munkát is. Az október 6-i gyásznapon a 4.b osztályosok segítségével, verssel, dalokkal, gyertyagyújtással
emlékeztünk. Árvai Erika és Németh Ferencné tanító nénik segítségével kerültek hozzánk közelebb a régmúlt eseményei. Október 23-án a felső tagozatos diákok műsorát tekinthettük meg. Ebben a hónapban már lehetőség nyílt
versenyen való részvételre is. A 3–4. évfolyam tanulói Benedek Elek szövegértő versenyen mérettették meg magukat immár harmadik alkalommal.
A verseny akadályait leküzdve jól megállták helyüket diákjaink egy közepes
mezőnyt megszerezve. Környékünk élővilágát az évfolyamok a farmosi tanösvény látogatásával ismerhették meg. Csatári Tamás és az évfolyamok osztályfőnökei a környéket bejárva fedezték fel
a nádas növény- és állatvilágát.
Immár hagyomány, hogy novemberben falunk életével, névadójának életútjával ismerkedünk. Az 1–2. osztályosok Németh Ferencné és Némethné Kenyó Márta szervezésében mérték össze ügyességüket. A libatömést játszották
el zokni és kukorica segítségével, tollat fújtak, diót törtek gólyalábon libákat kerülgettek, seprűvel tojást kísértek, karikával célba dobtak. Az állomásokról a fergeteges jókedv, egymás biztatásának hangjai hallatszottak. A 3–4. évfolyam Komjáti Irén és Nagyné Kovács
Emília tanító nénik vezetésével vetélkedett, szólásokat fejtett meg, libát öltöztetett, libatollat gyűjtött. Népi játékokat, dalokat énekeltek, kézműves foglalkozásokon libás képeket készítettek. A kötetlen programok, a Márton-tallérok gyűjtése lelkesítette a diákokat. A nap végén mindenki jó hangulatról,
jókedvről számolt be.
Iskolánk már két rajzpályázaton is megmutatta tudását. A Kincsem
Lovaspark Márton-napi rajzpályázatán sok szép munka került kiállításra. I.
helyezést sikerült elérnünk, ezt Bende Lili 2.a osztályos tanuló munkája érdemelte ki. Felkészítője Filipcseiné Varró
Gabriella. A Tél örömei címmel a könyvtár is pályázatot hirdetette, ahová Németh Ferencné, Czervan Pálné, Filipcseiné Varró Gabriella tanító nénik diákjai neveztek. A pályázaton mindenki jutalmat kapott, és a munkák a könyvtárban
tekinthetők meg.
A nyílt napot az idei tanévben is nagy érdeklődés övezte. A szülők kíváncsian figyelték a napi munkát, az iskolai
feladatokat. A gyerekek igyekeztek megmutatni, hogy ügyesek és figyelmesek. Szeretnénk, hogy az év többi napján is
fontosnak érezzék a tanulást és ilyen lelkesen dolgozzanak az órákon.
Sportolóink izgatottan készülnek a játékos sportvetélkedőre. Szakköri foglalkozásokon gyakorolják a verseny
feladatait nagy lelkesedéssel. Szurkolunk, hogy az elmúlt évek hagyományait követve az idei tanévben is learathassuk
a babérokat. Az eredményről a későbbiekben tudunk beszámolni.
December az ünnepvárásé, a karácsonyra való készülődésé. A kicsik
meglepetten és kis félelemmel a szemükben találkozhattak a Mikulással. A kandalló melegénél és a világító gyertya fényénél köszöntötték dalokkal, versekkel a
kicsik a nagyszakállút. A messziről érkezett, kissé megfáradt Télapó jó tanácsokkal, intelmekkel látta el az apróságokat. A kisdiákok csillogó szemétől és hosszú
integetésüktől feltöltődve folytatta útját. Az adventi időszak a meghitt pillanatoké
és a várakozásé. Az iskola folyosói, ablakai folyamatosan díszbe öltöznek, ahogy
próbáljuk ezt a napi munkánk részévé is tenni.
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Igyekszünk a diákok életébe csempészni, hogy miről is szól a karácsony, a szeretet ünnepe. Az ajándékkészítés
öröme, a titok, a meglepetés áthatja ezeket a napokat. A termekből felcsendülő zenék, dalok, versek örömet, megbékélést sugároznak. A karácsonyi műsorra készülődő kisdiákok, kollégák mindennap örömet hoznak számunkra, akik csak
ízelítőt kapunk ezekből. Lelkesedésük, örömük azonban ránk, többiekre is átragad. Az utolsó napon próbáljuk átadni
mindezt, nagy szeretettel.
Az ünnepek előtt Aranyosi Ervin: Karácsonyi kívánságom című versével kívánunk az alsó tagozat minden pedagógusa nevében békés, szeretetteljes, boldog ünnepeket:
„Amikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
együtt kell dobbanni az emberek szívének.
Szóljon idén arról minden mese, ének:
– varázslata van a szív szeretetének.
Nyisd hát meg szívedet, öleld a világot,
minden ember legyen örömmel megáldott,
mosollyal vidíts fel, szóval, öleléssel,
tiszta érzésekkel, mit szívedbe vésel.
Teremts egy szeretőbb, élhetőbb világot,
amilyet az ember eddig még nem látott.
Megfagyott szíveket tölts meg szeretettel,
legyen a világon boldog minden ember!”

Filipcseiné Varró Gabriella
alsó tagozatos munkaközösségi vezető

II.
Ünnepre hangolódva a felső tagozaton
A legutóbbi cikkünk megjelenése óta eltelt két hónap is mozgalmasan zajlott iskolánkban. Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére tartott községi megemlékezésen 8. évfolyamos tanulóink és iskolánk énekkara az ünnep
történelmi hátterét is felelevenítő színvonalas műsorral állt a falu lakossága elé.
Az egyhetes őszi szünetről visszatérve, november 3-án Nagy Csaba személyében egy tárogatóművész érkezett
hozzánk, aki a Rákóczi Tárogató Egyesület alapító elnöke. Egy élő történelemóra keretében, a méltán hungarikummá
nyilvánított tárogató segítségével mutatta be nekünk a kuruc kor zenéjének széles palettáját.
November 5-én végzős tanulóink ismét ellátogattak osztályfőnökeik kíséretében a Cegléden megtartott továbbtanulási kiállításra, ahol a környék iskolái mutatkoztak be. Célunk, hogy ezzel is segítsük őket a megfelelő iskola kiválasztásában.
A november 6-án, Monoron megrendezett körzeti Bolyai Anyanyelvi
Csapatversenyen egy lelkes 8. évfolyamos tanulókból álló csapatunk az előkelő
6. helyen végzett, így meghívást kapott az ünnepélyes eredményhirdetésre, Budapestre. A csapat tagjai: Gál Klaudia, Gál Liza és Brindza Máté 8.a, valamint Tóth
Kornél 8.b osztályos tanulók, felkészítő tanáruk Dudokné Balaska Anikó volt.
A hónap kiemelkedő eseménye iskolánkban is a Márton-nap. Községünk
védőszentjére emlékezve immár negyedszer megtartott projektnap szervezését és
koordinálását Komjáti Zoltánné vállalta fel. Ekkor a tanulást félretéve a szórakozásé, a játéké a főszerep. Ismét a programok széles skálájával várták pedagógusaink a gyerekeket. Az 5-6. évfolyamosok a nyugdíjasklub segítségével felidézték nagyszüleink korának játékait, a régi
kalákák hangulatát, és csuhébabát készítettek, rongylabdát varrtak, valamint kukoricát morzsoltak. Megismerkedhettek
a Márton-napi népszokásokkal, időjárásra vonatkozó jóslásokkal, szólások, közmondások egész tárházával. Volt társasjáték, sőt angol nyelvű
keresztrejtvény is községünk nevezetességeiről. A nagyobbak elsajátíthatták az ünnepi terítés csínját-bínját, és különféle szalvétahajtogatási
technikákat is tanulhattak, mellyel emelhetik majd az ünnepi asztal fényét. A tanár bácsik és az iskolarendőr irányításával „rókavadászaton”
próbálhatták ki a légpuskalövészetet az arra kíváncsiak, de megmutathatták kézügyességüket, szépérzéküket is az iniciáléfestésben és a szófelhő
elkészítésében.
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A programokban elfáradt nebulók éhségüket a szülők által készített különféle töltelékű finom gombócokkal
csillapíthatták. Az egyik szünetben volt lehetőség libasétáltatásra is, melyhez Csiszovszki Réka 5.a osztályos tanulónk
ajánlotta fel saját házi kedvencét.
A Szorgalmatos Lovasgazdáknak köszönhetően a gyerekek részt vehettek
sétakocsikázáson, és elmélyülhettek a lovaglás alapjaiban. A nap zárásaként a hortobágyi puszták hangulatát is udvarunkra varázsolták az alapítvány tagjai, és egy
csikósbemutatóval kápráztattak el minket.
A 8. osztályos tanulók délután részt vettek a hagyományos Generációk találkozóján, ahol egy kellemes délutánt töltöttek el a nyugdíjasklub lelkes tagjaival
a Művelődési Házban.
Nemzeti kultúránk legfiatalabb ünnepére, a magyar nyelv napjára emlékezünk november 13-án. Az Ország�gyűlés 2011-ben nyilvánította ünneppé arra emlékezve, hogy 1844-ben e napon tették hivatalossá a magyar nyelvet
hazánkban. A hazaszeretet megerősítésében fontos szerepet játszó iskolai megemlékezésünket egy „rímhányó Romhányi”-verssel színesítettük.
November 16-án és 17-én nyílt napokat tartottunk a felső tagozaton. Ilyenkor a szülők bármely tanórát meglátogathatják, és munka közben láthatják gyermekeiket.
Elérkezett a várva várt december, ami nálunk is az advent, a várakozás jegyében telik. Fontosnak tartjuk, hogy
a mai felgyorsult, elanyagiasodott világban mi is megmutassuk az ünnep valódi arcát, mivoltát. Azt, hogy a karácsony
igazi üzenete a szeretet, az öröm, és nemcsak az ajándéknak való örvendezés, hanem az együttlét öröme. Kell, hogy
megálljunk egy kicsit, hogy magunkba fogadjuk ezt az üzenetet, ezért az adventi időszak négy hetében gyertyagyújtással hangolódunk a közelgő ünnepre. Minden hétfőn reggel eggyel több gyertya ég a közös adventi koszorúnkon a hit, a
remény, az öröm és a szeretet jegyében. A gyertyagyújtásokat minden alkalommal egy közös énekléssel zárjuk.
December 11-én Komjáti Zoltánné tanulmányi kirándulásra vitte a 6–8. évfolyamos tanulóinkat, az egri Eszterházy Károly Főiskola központi épületében, az egykori Líceumban található Varázstorony múzeumba. A patinás barokk
épületben először meghallgattak egy csillagászati előadást, majd a Camera Obscura (egy különleges periszkóp) segítségével Eger kicsinyített városképében gyönyörködhettek, végül pedig a Varázsteremben a tapasztalva tanulás jegyében
különböző fizikai kísérleteket próbálhattak ki a résztvevők.
2015 utolsó tanítási napja december 18-a, amikor teljesen átadjuk magunkat a karácsonyi hangulatnak, és egy
ünnepi készülődéssel zárjuk az évet. A gyerekeknek lehetőségük lesz különféle karácsonyi díszeket, ajándékokat készíteni, mellyel megörvendeztethetik szeretteiket. A napot egy műsorral fejezzük be, melyen pedagógusaink és az énekkar
segítségével hangolódunk rá a szeretet ünnepére.
Beszámolónk végén a magam és Kollégáim nevében Wass Albert szavaival kívánok a falu minden lakosának
áldott, békés ünnepeket!
„Angyalok húznak a világ fölött
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság,
akit úgy vártunk: megszületett végre.”
Dudokné Balaska Anikó
munkaközösség-vezető

A Kubinyi Ágoston Általános Iskola
Szülői Munkaközösségének 2015. évi beszámolója
Az elmúlt tanév volt az első, amelyet az új vezetőséggel vittünk végig. Ez évi munkásságunk a 2014/2015-ös
tanév második félévét és a 2015/2016-os tanév első félévét érinti. Az év elejét a februári farsang megszervezésével
kezdtük. Alsósok és felsősök egy-egy péntek délután alkalmával mutathatták be jelmezeiket és ötletesebbnél ötletesebb
produkcióikat. A büfé és a tombola árusításából befolyt összeggel az iskolát támogattuk. Mindemellett zenés-táncos mulatság is várta a gyerekeket. Nem maradhatott el a farsangi fánk sem, amelyet nagyon szépen köszönünk a Polgármesteri
Hivatalnak és az iskolakonyha dolgozóinak.
A tél elbúcsúztatása után, húsvét alkalmából újabb programot szerveztünk gyermekeinknek. A Művelődési Házban kézműves foglalkozást tartottunk az alsó tagozatos diákok számára. A gyerekek még a Húsvéti Nyuszival is találkozhattak. Közös fotót készíthettek és táncolhattak vele. Késő délután érkeztek a nagyobb gyerekek, nekik tini diszkóval kedveskedtünk.
Áprilisban, a Föld Napja alkalmából egy kis udvarrendezésben és a padok lefestésében szorgoskodtunk az iskola
területén, majd segítettünk a tavaszi és őszi papírgyűjtés megszervezésében.
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A nyári szünetből visszatérve szeptemberben elkezdtük a készülődést a Kubinyi-bálra. A szülők–nevelők bálját
néhány év kihagyás után tavaly élesztettük újjá ezen a néven. Szándékunk, hogy hagyományt teremtve évről évre megrendezhessük. Az önfeledt szórakozás és mulatozás mellett a Kubinyi-bál teljes bevételével az iskola céljait támogatjuk.
Köszönjük mindazoknak, akik felajánlásaikkal és munkájukkal segítették az idei évben is nagyon jól sikerült rendezvényt!
Úgy érezzük, hogy szorgalmas és eredményes év áll mögöttünk. Köszönettel tartozunk azoknak a szülőknek,
akik egész évben önzetlenül támogatták munkánkat. Köszönjük szépen az iskola vezetőségének és a pedagógusoknak is,
hogy segítenek bennünket. Bízunk benne, hogy a jövőben is tudjuk egymást segíteni és minél több kellemes pillanatot
tudunk szerezni gyerekeknek, pedagógusoknak és szülőknek egyaránt. Ez úton kívánunk mi is kellemes ünnepeket és
nagyon boldog karácsonyt mindenkinek!
SZMK Vezetősége

Álom vagy valóság?
Az 1997-es, helyi születésű Laczkó Milán a tápiószentmártoni Aranyszarvas SE játékosaként kezdte pályafutását, majd egy véletlen folytán, Kocsi Jánosnak köszönhetően kalandosan alakult a története. A Kincsem Lovasparkban töltötte nyári edzőtáborát egy utánpótlás-nevelő egyesület,
az Airnergy FC, ahová Kocsi János beajánlotta. A pártfogói ajánlás önmagában persze nem lett volna
elegendő – nem volt még rá példa, hogy valaki a pálya széléről kerülhessen be a csapatba –, s mint
utólag kiderült, a döntést most is alapos megfigyelés előzte meg. Milán kiment a kis hátizsákjával,
biciklivel a lovasparkba, részt vett az edzéseken, s a tábor végére „bejátszotta magát” a csapatba.
Ezt követően öt évig futballozott ennél a klubnál. Különösen jól szerepelt egy MTK elleni
U 15-ös mérkőzésen, 13 évesen: a két csapat fej-fej mellett haladt a bajnoki címért, ám a kék-fehérek ellen az utolsó fordulóban, idegenben 3:0-ra sikerült nyerni, s mindhárom gól Milán nevéhez fűződött. Nem csoda
hát, hogy a következő állomás az MTK lett. Másfél évet töltött el a neves klubnál, s rengeteget tanult az agárdi Sándor
Károly Labdarúgó Akadémia kiváló szakembereitől. Sérülés miatt azonban váltania kellett, és a Ferencvároshoz került,
ahol szinte végig sérüléssel küzdött. Ismét váltott, és kipróbálta magát a felnőttek között: Hatvanban NB III-as osztályban játszott, majd 2014 tavaszán a ceglédi NB II-es csapathoz igazolt. Még csak 17 éves volt, így meghatározó játékosa
lehetett a ceglédi U 21-es csapatnak, ahol kiemelkedett játékával, és a 2014/15-ös szezon gólkirályi címet is megszerezte
54 góljával.
2014 nyarán a Kincsem Lovaspark NB II felnőtt Futsal csapathoz is sikerült bekerülnie, ahol a Keleti bajnokságban a második helyet szerezték meg, és nem kevés érdeme volt a sikerben. Jelenleg is a Cegléd csapatát erősíti, akik
ugyan egy osztállyal lejjebb csúsztak, de mindent megtesznek azért, hogy újra a másodosztályban szerepelhessenek. A
tabella második helyét elfoglaló NB III-as Cegléd jó eséllyel indul a tavaszi szezonnak, hiszen feljutó helyen vannak.
Ebben szintén nagy szerepe volt a mindössze 18 éves Milánnak, aki csereként beállva az utolsó tíz meccsen nyolc góljával segítette a csapatot. Egy ilyen jól sikerült mérkőzés után, amit az Újpest II ellen játszottak és 2:0-ra sikerült megnyerni Milán két góljával, váratlan fordulat következett be a fiatal sportoló életében. Persze csak számára volt váratlan,
mert egy külföldi csapat már hat hónapja figyelte, és a találkozó után derült ki, hogy Laczkó Milán itt tette fel az i-re a
pontot!
Milánnak voltak álmai pályafutásával kapcsolatban, de ekkora lehetőségről még álmodni sem mert. Decemberben próbajátékra kapott lehetőséget az angliai Reading FC U 21-es csapatánál, Anglia 6. legnagyobb labdarúgó
akadémiáján, ahol lapzártakor edzéseken és próbajátékon vesz részt. Milán példaképe ki is lehetne más, mint településünk díszpolgára, a 90-szeres válogatott védő, Juhász Roland. Bátran feltehetjük a kérdést, hogy a „gólgyáros” Milán
megmarad-e eredeti posztján, vagy Ő is a védelmet fogja erősíteni pályafutása későbbi állomásain, mint Juhász Roland.
Tóth László

Montenegró

a Balkán-félsziget ékszerdoboza
Időpont: 2016. július 4–11.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: 4 fős, két légterű apartman (5 éj)
Ellátás: önellátó
Jelentkezni: Márton Béla János tszmtv@gmail.com vagy 30/452-9995
		
Majorosi Katalin 30/571-2004
Részvételi díj: 76 000,- Ft/fő, mely tartalmazza az autóbusz-közlekedés, a szállás, és az idegenvezetés költségeit, a
helyi idegenforgalmi adót, és az utasbiztosítás költségét.
(Részletes program októberi számunk 23. oldalán.)
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Klímabarát Települések Szövetsége

Nap- nap után dőlnek meg a melegrekordok, és lassan már fel sem kapjuk a fejünket ezekre a változásokra, sőt,
nem egyszer még örülünk is neki. Hiszen ki nem szeret tavaszi, könnyed ruházatban sétálgatni a januári tavaszban úgy,
hogy közben az otthoni fűtésszámla is rekord alacsony összegeket számlál. Azonban, mint a közbeszéd mondja: nincs
ingyen ebéd – ez ebben az esetben is valószínűsíthető. Az évszakok eltolódása és az időjárási jelenségek szélsőségei
negatív előjellel is megjelennek olyan jelenségek képében, amelyeket eddig bizonyos szélességi körökön eddig nem
ismertek, vagy nem akkor, nem abban az intenzitásban és nem akkora földrajzi kiterjedésben. Az enyhe telek mellett
megjelennek a vízözönszerű esőzések, szélviharok, aszályok, hőhullámok és mindezek kísérőjelenségei.
Ezek a jelenségek nem szoríthatóak határok közé, és olyan katasztrófahelyzeteket hozhatnak létra, amelyekre
eddig nem is készültek fel sem a kormányok, sem a katasztrófavédelmi szervek, sem a települések, és legfőképpen nem
a civil lakosság. Amíg az elmúlt évtizedekben élénk vita folyt tudományos körökben az antropogén eredetű klímaváltozásnak egyáltalán csak a létezéséről is, addig a XXI. század emberének sajnálatos módon, de egyre inkább tényszerűen
kell szembenézni a klímaváltozás okozta kihívásokkal, rendkívüli időjárási helyzetekkel. Mindezekről a hatásokról
sokkoló képsorokban láthatunk híradásokat a nemzetközi elektronikus médián keresztül, de ezek a jelenségek valóban
csak távoli földrészek és népek problémájának tekinthetőek? A tapasztalati tények és a tudományos kutatások mind egy
irányban mutatnak, miszerint a probléma igenis itt kopogtat az ajtón, és ha be kívánjuk invitálni, ha nem, mindenképpen
be fog lépni az életünkbe.
A Klímabarát Települések Szövetsége azért jött létre, hogy segítse a fenntartható, klímatudatos közösségi modellek elterjedését, és hatékony érdekképviseletet biztosítson ezen területen. Megbízható partnere szeretnénk lenni ebben a munkában minden településnek, hogy sikerre vihessünk minden helyi közösséget az elkerülhetetlen változásokhoz történő alkalmazkodásban, a kihívásokra történő felkészülésben. Bízom benne, hogy kedvet kapnak ahhoz, hogy
csatlakozzanak a szövetség munkájához.
Kovács Lajos
a Klímabarát Települések Szövetségének elnöke.
Tápiószentmárton 2008 óta tagja a Klímabarát Települések Szövetségének !
Nyilatkozat
MI a TÁPIÓSZENTMÁRTONI KLÍMABARÁT KÖR tagjai tudatában vagyunk annak, hogy az éghajlatváltozás gyorsulása a FÖLD bolygóra , az emberi társadalomra, utódainkra nézve milyen kockázatokat rejthet. Vállaljuk ,
hogy TÁPIÓSZENTMÁRTONBAN tenni akarunk az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatása
ellen, és csökkenteni kívánjuk annak káros következményeit.
”KLÍMÍBARÁT TELEPÜLÉSEK „ kutatás
Az MTA Szociológiai Kutatóintézete több éves kutatómunkát végzett, amelynek alapkérdése az volt ,hogy a
mai társadalmak képesek-e a külső környezethez való alkalmazkodásra.
Az Egyesült Királyságban és Magyarországon végzett kutatások eredményei alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a természet változásai miatt a társadalom működőképességének megőrzése érdekében szükségesnek tartott
lépések és ezek megvalósíthatósága között az Egyesült Királyságban és Magyarországon a jelenlegi és gazdasági feltételek között feloldhatatlan ellentmondások feszülnek. Ezek az ellentmondások megakadályozzák azt, hogy ökotudatos
társadalmi normák érvényesülni tudjanak. A fogyasztói társadalom keretei között az Egyesült Királyságban és Magyarországon – és számos ilyen részletességgel nem vizsgált országban- az alkalmazkodás előnytelen mintái alakultak ki.
A természet további várható változásaihoz alkalmazkodásra akkor van lehetőség, ha kialakulnak és megerősödnek azok az új társadalmi normák és ezeken a normákon alapuló új társadalmi és új gazdasági feltételek, amelyek között
az eddig feloldhatatlan ellentmondások feloldhatóvá válnak.
Több éves kutatásaik alapján azt a feltételezést fogalmazták meg, hogy a társadalmak hosszú távú megmaradását lehetővé tevő új társadalmi normák helyi szinten, a helyi közösségek részvételével alakulhatnak ki. Ezek a normák
akkor erősödhetnek meg, ha nemcsak a természettel való kapcsolatra adnak új és az eddigieknél jobb választ, hanem
az emberi élet alapvető kérdéseire is.
Az éghajlatváltozás jelensége így túlmutat a természet és a társadalom közötti harmonikus kapcsolat kialakításáért folytatott erőfeszítéseken, mert egy olyan új értékrend kialakulását eredményezheti, amelyre alapozva olyan új társadalmi, gazdasági és politikai feltételek alakulhatnak ki, amelyekkel a jelenleginél harmonikusabb emberi és társadalmi
kapcsolatok kialítása is lehetővé válhat.
prof. Dr. Antal Z .László
a Klímabarát Települések Szövetségének tiszteletbeli elnöke.
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Kérjük legyen a Tápiószentmártoni Klímabarát Kör tagja ! Helyi szinten szeretnénk , új – környezettudatosabb --társadalmi normák kialakításáért dolgozni ! Ennek segítségével és eredményeként harmonikusabb
emberi és társadalmi kapcsolatok alakulhatnak k i!
Kollár János
a Klímabarát Települések Szövetségének elnökségi tagja.

Bemutatkozik a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány
Talán kevesen tudják, hogy 2015. júliusában Nagykátáról Tápiószentmártonba helyezte
át székhelyét a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány, mely a térség legnagyobb természetvédelmi civil szervezete. De, hogy mivel is foglalkozik az alapítvány, és mit jelent ez a
szentmártoniaknak, arról olvashatnak az alábbiakban.
A Közalapítványt 1996-ban hozta létre a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és Pest Megye Önkormányzata, hogy a Tápió-vidék természeti értékeinek feltárásával, megóvásával és megismertetésével kapcsolatos feladatokat segítse. A kezdeti években szakemberei főként a természeti értékek, értékes élőhelyek
feltárásával foglalkoztak, szakmai alapot teremtve az 1998-ban létrehozott Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet kijelölésének. A Közalapítvány alapításától kezdve kiemelten kezeli a környezet- és természetvédelmi szemléletformálás feladatait, a térség természeti értékeinek mind szélesebb körű megismertetését. E cél elérése érdekében számos
kiadványt jelentetett meg (videofilm, turisztikai térkép, fali naptárak, tanösvény füzetek, a Tápiómente turistakaluza c.
könyv) Valamint tanösvényeket létesített több településen (pl. Göbölyjáráson -Nőszirom tanösvény.)
A bemutatás terén hatalmas lépést jelentett a farmosi Vízparti
Élet Háza Természetvédelmi Oktatóközpont létrehozása 2006-ban, mely
szintén a Közalapítványhoz tartozik. A ház állandó kiállítása a Tápió-vidék jellegzetes élőhelyeit mutatja be a Gödöllői-domvidéktől a farmosi
szikesekig. A kiállítás megtekintése mellett az ide látogató csoportokat
kivisszük a környékbeli tanösvényekre (Sóvirág, Kékbegy, Nőszirom)
és védett területekre, valamint a farmosi gátőrháznál működő Madárgyűrűző és Vonuláskutató Tábora, ahol a madarak gyűrűzését figyelhetik meg a gyerekek. Elmondhatjuk, hogy a ház megnyitása óta jelentősen
fellendült a térségbe látogató turisták száma és országosan is ismertebbé
vált a Tápió-vidék.
A másik nagy beruházás az alapítvány életében a Tápiószentmártonhoz tartozó göbölyjárási ifjúsági szállás megépítése volt, mely a 311-es
úton található a falurész közepén. A szállás elsősorban az alapítvány nyári
táborainak és erdei iskolájának - a Hajta Partja Erdei Iskolának – ad otthont, de igénybe vehetik a szentmártoni lakosok is. A 30 fő elszállásolására
alkalmas épület konyhával és egy nagy 50 fős ebédlővel van felszerelve,
amely igénybe vehető eljegyzésre, kisebb lakodalomra, születésnapi bulikra, vagy akár nagy családi találkozókra is. A kuratórium döntése alapján a
szállás a helyi iskolásoknak kedvezményesen (1250 Ft/fő/éj) vehető igénybe, illetve szívesen közreműködünk kirándulások, tanösvény túrák megszervezésében és lebonyolításában is.
Ha többet szeretne megtudni alapítványunkról, oktatóközpontunkról, illetve a szállásról, és árainkról látogassa
meg honlapunkat: www.hajtapartja.hu. Vagy keressen fel minket személyesen a Művelődési Házban!
Wenhardt Lászlóné 			
A kuratórium elnöke			

Antalicz Csaba			
alapítványi titkár		

Kun Szilárd
programfelelős

Tápiószentmárton Önkormányzatának időszakos kiadványa
A kiadásért felelős: Györe László polgármester
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A szerkesztőség a közölt
cikkek tartalmáért felelősséget nem vállal.
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