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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Polgármesteri Tájékoztató
Tények és pletykák

Újra ugyanott tartunk…
Településünk otthonaiba hosszú szünet után újra megérkezett a Szt. Márton tér!
Ez a kiadvány láthatóan kapkodva és minden utánajárást nélkülözve készült, hiszen olyan pontatlan állításokat tartalmaz, mint például, amikor a 2012-es választási vereségről ír…Volt választás 2012-ben?
Egyik részben utána tud járni a szerző a cégek tulajdonosi adatainak, de a tevékenységükről már tévesen nyilatkozik.
Ennyit a „hitelességről”!
Meggyőződésem, hogy a szerkesztők célja ismételten csak a bizalmatlanság és bizonytalanság keltése, amivel megakadályozható egy összetartó települési közösség kialakítása.
1. A személyem lejáratásának témájával nem kívánok sokat időzni, hiszen az csak engem érintő, tehát nem önkormányzati téma.
2. Az „orvos téma” korunk talán egyik legnehezebb dolga. Minden orvos kimerült és sokat vállal, ezért én is mélyen tisztelem Őket, és velük együtt minden olyan dolgozót, aki hivatást választ és nem jól fizető munkát! (Mentősök,
ápolók, tűzoltók, rendőrök, és a nevelésben dolgozók egyaránt.)
Éppen ennek okán nem képzelhető el számomra, hogy tiszteletlenül beszéljek egy orvossal, hiszen minden szavamra
ügyelek, mert tudom milyen nehéz biztosítani a betegellátást!
A megbecsülést természetesen nem lehet pénzben kifizetni, de mindenképpen jelzés értékű kell, hogy legyen. Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata 2014. novemberétől rendelkezik az „Újfalusi” körzet felett. Az átvétel után az
ott helyettesítő orvosok egy listát adtak olyan eszközökről, amik szükségesek a betegellátás biztosításához. Önkormányzatunk másnap fogta a katalógust és megrendelte azokat.
2015-ben valóban akadt egy lehetőségünk, hogy egy gyermekorvost is kapjon a falu.
A gyermekorvosi praxis létrehozását a képviselő-testület döntheti el. A döntés előtt azonban az (íratlan, etikai normákat követve) személyesen érdeklődtem meg a praxissal rendelkező orvosainknál, hogy Ők hogyan látják a dolgot.
Dr. Zátrok Anikó jelezte nemtetszését a gyermek és felnőtt rendelések szétválasztását illetően, a gyermekorvos pedig
nem tudta vállalni a vegyes körzet ellátását, ezért a képviselő-testület nem hozta létre a külön gyermekorvosi praxist.
Az „Újfalusi” rendelő akadálymentesítése is ebben az évben történt. A tervezést illetően nem érzem hibásnak magam
semmiben, hiszen Wenhardt Lászlóné javaslatára érkezett egy hozzáértő tervező cég, akik akadálymentes tervező igénybevételével készítették el a terveket (parkkal, paddal, térkővel együtt!).
A kivitelezés a tervek alapján, műszaki ellenőr közreműködésével készült, akiknél jobban senki nem ismerheti az
aktuális építésügyi előírásokat. Az akadálymentesítés során lett elhelyezve az a mobil indukciós hurokrendszer, mely a
hallássérülteket segíti a kommunikációban, ennek a piktogramja van kihelyezve a rendelőben.
2016-tól a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az iparűzési adóterhek alól felmenthessük az egészségügyi praxisokat. Ezt azonnal, egyhangúlag szavazta meg a testület, amivel praxisonként többszázezer forint bevétele esett ki (és
ugyanennyivel nőtt a praxisok bevétele). Még 2016-ban jött egy új törvény, mely megtiltotta, hogy a rendelőkért bérleti
díjat szedjen az önkormányzat, hogy az orvosoknál több pénz maradhasson. Az akkori jegyző Wenhardt Lászlóné azt
javasolta, hogy ne bérleti díjként kérjük ezentúl az eddig beszedett összeget, hanem rezsi hozzájárulásként. Ezt az ötletet elvetve, a közel 1.000.000 Ft kiesést is elviseltük, hogy orvosaink méginkább itt akarjanak maradni. A helyettesítési
megbízási díjat 2016-ban 40 %-kal emeltük meg a helyettesítő kérésére. Továbbá minden felújítási vagy festési igényt is
teljesítettünk, amire több éve nem volt forrás vagy szándék. Illetve fontos tudni azt is, hogy más településektől eltérően
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata önként vállalta és vállalja az orvosi rendelők teljes rezsi- és takarítási
költségeit is, mely éves szinten is több milliós költség. Azt gondolom minden tőlünk telhetőt megtettünk és a továbbiakban is megteszünk, hogy itt tartsuk orvosainkat.
Dr. Péter Szabolcs nyugdíjazását követően, hosszas tárgyalások és események után sikerült megállapodni Ócskóné
Dr. Zöldi Márta doktornővel, hogy el tudja látni az I. számú praxis helyettesítését. A doktornővel jelenleg egy határozatlan idejű szerződést kötöttünk, de valószínűsíthető, hogy havonta váltott rendelés lesz szükséges nyár végétől, ha nem
sikerül állandó orvost találni. Erre a körzetre az önkormányzati átvétel után több, mint 1 millió Ft-ot költöttünk, hogy
a betegellátás semmiben ne szenvedjen hiányt. Az „Újfalusi” háziorvosi körzetben, április hónapban még Dr. Ács Attila
látja el a helyettesítési feladatokat, majd június hónaptól várhatóan a reumatológiai szakvizsgával rendelkező Dr. Turóczy
Krisztián „véglegesen” (5 éves szerződéssel) átveszi a körzetet.
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3. Csődhelyzet a faluban???
Ez azért igényel némi tájékoztatást, amit a legjobban néhány számmal tudok illusztrálni…
Tény: a 2014 és 2016 közötti ciklus alatt önkormányzatunk összességében több, mint 57 millió Ft olyan kötelezettséget teljesített, melyet még az előző vezetés vállalt.
A 2017 és 2019 közötti időben további 116,6 millió Ft kötelezettségünk áll fenn! Ezeket az összegeket az adóbefizetésekből kell kigazdálkodni, mert költségvetési finanszírozást nem kapunk rá.
Tény: Mindezt úgy tettük, hogy nem emeltünk adót, minden számlát határidőre teljesítettünk, nem vettük igénybe
a folyószámla hitelkeretünket (sok kamatot spórolva ezzel), több olyan beruházást és előírást teljesítettünk, amire 1020-30 éve nem volt pénz…
Ilyenek pl.: Az alsós iskola folyosójának, termeinek festése (mert a megépítés óta sosem volt festve!). Iskolai lépcső
felújítás, linóleum cserék. Felsős iskola mosdóinak felújítása, számítástechnikai eszközök cseréje.
Tény: Megtörtént az óvodai fektetők cseréje, mert a régieken egy képviselő szerint, anno még Ő is aludt! (ez azt jelenti, hogy 30 – 35 éve egyetlen egy fektetőt nem vásárolt a fenntartó önkormányzat!!!) Óvodák festése, függöny és szőnyegcserékkel. Tornaszobák, tornatermek parkettájának lakkozása (iskolában és óvodában is).
Tény: Megtörtént a zománcozott edények cseréje rozsdamentesre az étkeztető szolgálat konyháin, az óvodai főzőkonyha korszerűsítése, melyhez közel 10 milliós önerő volt szükséges.
Tény: Megtörtént a védőnői szolgálat festése, a dolgozók munkaruhával történő ellátása, szükséges eszközök cseréje.
Ezek mind-mind olyan dolgok, amire az előző vezetés évtizedek alatt nem tudott, vagy nem akart költeni.
Tény: Az önkormányzat 41 ha termőföldjét (a 2016. évi megtakarításokból!) sikerült kiváltani a jelzálog alól, amit
még a Sportcsarnok építése kapcsán zálogosított el a Tóth János vezette önkormányzat.
Tény: A Strandfürdő látképének felújítása mellett, a (kevésbé látható) villamoshálózat felújítása is megtörtént több,
mint 7 millió Ft-os összegben.
Mindezek mellett persze fontos lenne olyan beruházások megkezdése is, mint a földutak aszfaltozása, de az épületek
megóvása, a folyamatos és zavartalan működésük biztosítása is a mindennapi életünk része.
4. A Sportcsarnok és Tanuszoda életében nagy változást jelentett, hogy 2016. december 22. napján egy szakvélemény született, miszerint:
„A vízszivattyúk elhelyezése életveszélyes. A 230 V-al működő szivattyúk egy kis aknában vannak elhelyezve a
medencétől 50 cm-re. A medencében fürdőzők kézzel el tudják érni a szivattyúkat (az akna tetején csak egy könnyű
eltolható PCV fedlap van) ami halálos áramütéshez is vezethet.”
A fentiek szerint kénytelenek voltunk felfüggeszteni az üzemeltetést, mert senki nem vállalhatta azt a felelősséget,
hogy bárki megsérüljön. Annak ellenére, hogy tudtuk, a fennálló helyzet nem új keletű, hiszen a medence eddig is így
üzemelt, illetve, hogy a tanmedence minden létező védelmi rendszerrel el van látva az áramütés elkerülésének biztosítása
érdekében!
Sajnos sok időt vesz igénybe ilyen esetben, hogy minden hatósági előírásnak megfeleljünk és minden előírt ellenőrzésen túlessünk. Ez beletelt 3 hónapba, de reményeink szerint nem lesz további fennakadás az üzemeltetés során, hiszen
minden hatósági és érintésvédelmi előírást teljesítettünk, így teljesen biztonságosan üzemeltethető a jövőben a tanmedence.
5. Sokat hallottam arról a hírről, hogy „az önkormányzat rossz anyagi helyzete miatt nem fizette be a gázszámlát,
amiért kikapcsolták a Fő úti óvoda gázszolgáltatását.”
A hír valóságtartalma annyi, hogy 1 napig valóban nem volt gáz a Fő úti óvodában!
A történet lényege a következő:
A hivatalban történt személycserék miatt, nem minden intézmény rendelkezett a megfelelő jogosultsággal számláinak elutalásához (mert az intézményvezető egy „régi” hivatali dolgozóval közösen tudott utalást kezdeményezni!). Mivel
az újonnan érkező dolgozók még nem rendelkeztek banki hozzáféréssel, ezért valóban keletkeztek lejárt számlák. Azonban a hasonló esetek elkerülésének érdekében minden szolgáltató felé levélben jeleztem, hogy fennakadások lehetnek, de
nem pénzügyi nehézségek miatt, csupán a jogosultságok hiánya okozza a csúszást. A gázszolgáltató vissza is jelzett, hogy
köszöni az értesítést, és 2017. március 23. napjáig haladékot ad. Ehhez képest 2017. március 06. napján kikapcsoltatta a
szolgáltatást. Tette mindezt úgy, hogy évek óta törvény írja elő, hogy köznevelési intézményekben TILOS lekapcsolni a
közműszolgáltatásokat.
Még aznap értesítést kaptunk a cég ügyintézőjétől, hogy minden számlánk rendezve van és azonnali visszakapcsolást kértek. Mivel ez másnap reggelig nem történt meg, ezért több kollégával, az intézmény vezetőjével minden létező
helyen bejelentettük, azonnali visszakapcsolási igényünket. Ezt 2017. március 07. napján 13-14 óra között teljesítette a
szolgáltató.
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Jelenleg minden jogosultsággal rendelkezünk, így intézményeink minden számlája naprakészen ki van fizetve. Semmilyen pénzügyi elmaradása nincs önkormányzatunknak és kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett folyik a munka!
6. A hivatal életében történelmi jelentőségű változást hozott a köztisztviselők saját kérésükre kezdeményezett,
együttes és egyidejű áthelyezése, hiszen az önkormányzatiság 27 éve alatt ilyen még soha, sehol nem történt.
Épp azért nagy feladatot rótt minden résztvevőre. A távozó dolgozók 2017. január 31. napjáig látták el feladatukat.
Február 1.-jétől már csak az új dolgozók (és 1 fő, aki maradt , + 2 fő táppénzen lévő dolgozó maradt) intézték az aktuális
ügyeket. Mindenki a tőle telhető legmagasabb szinten teljesített, ezért bátran mondhatom, hogy a hivatal jelenleg
minden ügykört ellát, és minden ügyfelet kiszolgál. Az előrejelzésekkel ellentétben a mai napig semmilyen késedelmi bírságot nem kaptunk hiányosságok miatt!
Az átállás persze nem volt zökkenőmentes, hiszen az új dolgozóknak mindössze 2 nap betanulási ideje volt! Ehhez
képest a lakosság csak kis részben tapasztalhatta, hogy az eddigiektől eltérő lenne a hivatal működése. A „régi” dolgozók
közül voltak, akik mindenben segítve utódukat adták át munkaköreiket. (Nekik nagyon köszönöm a korrekt átadást és
az eddigiekben végzett munkát és további sok sikert kívánok az életben!)
További nehézségeket jelentett számunkra, hogy több ellenőrzést is kaptunk, az elsőt mindjárt február 2.-án. Azóta is
többször kopogtattak más-más hatóság munkatársai ellenőrzési céllal. Azonban kisebb, javítható megállapításokat tettek,
súlyos hibákat nem találtak.
Jelenleg a hivatal szervezeti egységeiben minden álláshely betöltésre került, az alkalmazott új köztisztviselők közül
(12 fő) felsőfokú végzettséggel rendelkezik 5 fő és további 1 főnek van folyamatban.
Wenhardt Lászlóné munkaviszonya 2017. március 28. napján szűnt meg véglegesen, azonban keresetet nyújtott be a
munkaügyi bíróságra, aminek kimenetelét még nem ismerjük. Az aljegyzői állás betöltésével Dr. Bóta Mihály alkalmazására került sor, aki ellátja a jegyzői munkakört.
Az anyakönyvvezető helyettesítése minden csütörtökön 08-12 óráig lesz ellátva.
Ügyeikkel keressék bátran ügyintézőinket, akik állnak az Önök rendelkezésére!
7. Egy személycsere az Étkeztető Szolgálatot is érintette. Mint azt az előző számban is jeleztem, az intézményvezető
tekintetében törvényi kötelezettségünknek tettünk eleget, amikor pályázatot írtunk ki az Étkeztető Szolgálat intézményvezetőjének állására (ezt 5 évente kötelező pályáztatni!).
A pályázati kiírásra egyetlen beadott pályázati anyag sem érkezett, sőt az addigi vezető Bori Beáta saját kérésére kezdeményezte végleges áthelyezését a nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskolába.
Mivel a vezetői állás fentiek miatt betöltetlen maradt, ezért helyettesítőt kezdtem keresni a környék élelmezéssel foglalkozó konyháin dolgozók között, mert törvényi előírások szerint minden konyhán élelmezésvezetőnek kell felügyelnie
a konyha működését. Legnagyobb sajnálatomra nem találtam olyan helyettesítőt, aki vállalta volna ezt a munkakört.
Ekkor fordultam Muity-Sipos Máriához, hogy segítse ki önkormányzatunkat, hiszen neki megfelelő képesítése van
ehhez. Először nem szerette volna elvállalni, mert férje képviselőként vesz részt a település irányításában, sőt még ajánlott
is megfelelő végzettségű más személyt, de sajnos Ő sem vállalta. Aztán a helyzet fontossága miatt, (kérésemre) megbízási szerződés keretében vállalta, hogy egy másik élelmezésvezető felvételéig ellátja a feladatot, hogy a tápiószentmártoni
étkezők ellátása törvényes keretek között, szakmai felügyelet mellett történhessen.
8. Végül, de nem utolsó sorban reagálnék egy Facebook oldalon megjelent hírre. Jelzés érkezett hozzám, hogy egy
oldalon megjelent egy bejegyzés, miszerint: „A Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola honlapját egyik napról a másikra törölte Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata, esélyt sem adva a zökkenőmentes működtetés átvételhez.”
Ezúton hívnám fel az érintettek figyelmét, hogy az önkormányzat NEM TÖRÖLTE az oldalt, csupán az oldalunkról
jelenleg nem érhető el. Az iskola honlapja továbbra is megtalálható a foldvary.tapioszentmarton.hu elérési úton, annak
minden tartalmával együtt!
Az oldalt idáig sem az önkormányzat üzemeltette, hanem tudomásom szerint az iskolában dolgozó tanárok ingyenesen látták el az üzemeltetési feladatokat, ezért az oldal törléséhez az önkormányzatnak nem is volt lehetősége és annak
tartalmához sincs semmilyen köze.
Tudomásom szerint a KLIKK tárgyalásokat folytat az iskola honlapjának további üzemeltetéséről, melybe az önkormányzatnak továbbra sem lesz beleszólása.
Ezúton szeretnék kérni mindenkit, hogy amennyiben az önkormányzatot érintő probléma merülne fel a jövőben az
iskolával kapcsolatban, bizalommal forduljon hozzám, mert (azt gondolom) eddig is mindent megtett az önkormányzat,
hogy a művészeti iskola minél könnyebben és jobb hatásfokkal végezhesse nevelő és oktató munkáját.
Györe László
polgármester
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Az önkormányzat 2017. évre elfogadott költségvetési mérlege
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2017. ÉV

Bevételek
A működési bevételeken belül:
1. Az intézményi működési bevétel soron kell szerepeltetni, például térítési díjak, ÁFA bevétel, strand üzemeltetés, kormányhivatal bérleti díj, működési hozam, kamat, stb. Ezen bevételi sor tervezésénél a 2016. évi tervezett előirányzatokat vettük alapul, akként, hogy a ¾ éves teljesítési adatokból indultunk ki, illetve ahol már december 31-ei teljesítésre
vonatkozó adatok voltak azt is figyelembe vettük, hiszen a 2016-os év lezárása még folyamatban van. 2016-hoz képest
működési hozamra nem számítunk. A gyermekétkeztetés miatt következett be csökkenés.
2. Ezen a bevételi soron az önkormányzat közhatalmi jellegű bevételeit szerepeltetjük. Jellemzően a helyi adókat
illetően és az átengedett központi adókat. A helyi adó bevétel az adócsoporttól korábban megkapott adatok alapján. Reálisan ennyi folyik be. Az adó mértékek: iparűzési adó 2%, kommunális adó belterület: évi 10 000 Ft, külterület évi 18 000
Ft. Gépjárműadó 40%-a, illetve talajterhelési díj.

Közhatalmi bevételek részletezése
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3. A központi költségvetésből kapott működési támogatás sor tartalmazza a feladat alapú támogatásokat, amelyet a központi költségvetés önkormányzatunk számára biztosít. Ezen a soron kerül kimutatásra az általános és ágazati
valamint a kiegészítő támogatások összege.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

4. Működési célra átvett pénzeszközök:
Ezen a soron kell bevételként bemutatni az államháztartáson kívülről átvett bevételeket, például alapoktól (iskola-egészségügy, védőnői sz., háziorvosi sz., MINTA program kertészet, hosszabbidejű közfoglalk.).
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Felhalmozási bevételek:
1. Az államháztartáson belülről átvett felhalmozási (beruházási, felújítási) támogatások szerepelnek ezen a soron,
például ASP szakrendszerre való átállás, szobor felújítás.
2. Az államháztartási körön kívülről átvett felhalmozási célú bevételeket tartalmazza. Lakossági kölcsönök megtérülése. (500 000 Ft)
A lakáscélú kölcsönök 2019-ig történő teljesítése még aktuális bevétel. A felvett kölcsön 8 394 700 Ft. 2016. december
31-ig befizetett összeg 5 948 433 Ft. 2016. december 31-én a hátralék: 1 767 143 Ft. Éven túli (következő éveket érintő)
679 124.
3. Ezen a soron szerepelnek azon felhalmozási bevételek, amelyek tárgyi eszköz értékesítésből, részesedésekből,
egyebekből származóak. Tárgyévre nem várható, a tavalyi évre a banki betétből származott.
Finanszírozási bevétel:
A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a pénzmaradvány összege óvatos körültekintő számbavétel esetén is 20
M Ft-ban állapítható meg, de a pontos összeg a zárszámadáskor kerül meghatározásra, elfogadásra.

Kiadások

Figyelemmel arra a tényre, hogy a 2016. év beszámolójának elkészítése jelenleg is folyamatban van, így a kiadási
előirányzatok tervezése a 2016. év 3/4 éves teljesítés adatain illetve a 2016. év tervezett kiadási előirányzatain alapul,
figyelemmel a 2016. év teljesítésének munkájával kapcsolatos adatokra is.
Működési kiadás:
1. Személyi jellegű juttatások, az összevont önkormányzati szintű munkabéreket, illetményeket tartalmazzák.
Az iskoláknál 8 álláshely került átadásra, ezért csökkentek a bérek, ill. a garantált bérminimumra való kiegészítés miatt
emelkedtek, így hasonló adatok születtek.
2. Munkaadót terhelő járulékok: a tavalyi évhez képest a szociális hozzájárulási adó miatt keletkezett a csökkenés.
3. Dologi kiadások: az önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásait tartalmazzák összesítve. A jelentős mértékű csökkenés az iskolákkal kapcsolatos változások, ill. az étkeztető szolgálat miatt következett be.
4. Egyéb működési kiadások, itt az államháztartáson kívülre és államháztartáson belülre átadott támogatások
szerepelnek, így államháztartáson belülre átadott például a Társulásnak, államháztartáson kívülre átadott például a civil
szervezeteknek. A Tápiómenti Területfejlesztési Társulatnak a 9 208 e Ft hozzájárulás korábban nem volt.
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5. Ellátottak pénzbeli juttatásai: alapvetően szociális, gyermekvédelmi típusú juttatások. A helyi rendeleten alapuló lakosság részére megállapított különböző jogcímű támogatások. 2016. évi összeggel számolva az előrejelzések alapján.
Ez az összeg tartalmazza az év közben kiadott szociális támogatásokat és az időseknek nyújtott Márton-napi juttatást is.

Felhalmozási kiadások:

1. Beruházások (ingatlanok, tárgyi eszközök beszerzése). Ezen a soron kell szerepeltetni a tárgyévben induló, illetve a folyamatban lévő beruházásokat. Tárgyévi beruházás: fénymásoló, ASP szakrendszer átállás
2. Felújítások: Móra Ferenc úti orvosi rendelő feletti lakás, szobor felújítása
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre és belülre. A 2016. évhez képest több, mint 50 M
Ft-os kiadás a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata tevékenységéhez kapcsolódik kamat formájában.
4. Céltartalék: 22,5 M Ft a pályázat önrésze
Áthúzódó, folyamatban lévő beruházás nincs.
A költségvetési rendelet-tervezet mellékleteiben bemutatásra kerülnek a törvényi előírásoknak megfelelően a kötelező önkormányzati feladatok szerinti, és az önként vállalt önkormányzati feladatok, továbbá az állami (államigazgatási) feladatok szerinti elhatárolások.

Ingyenes megjelenés Tápiószentmárton hivatalos honlapján!
Hirdesse cégét, és tegyen szert a gazdasági növekedés lehetőségére teljesen INGYEN!
A www.tapioszentmarton.hu internetes oldal cégregisztere ingyenes megjelenést biztosít minden tápiószentmártoni érdekeltségű cégnek. Az ingyenesen megjeleníthető adatok a következők:
- Cégnév
- Cím
- Tevékenységi kör
- Telefonos elérhetőség
- E-mail cím
Ha szeretné, hogy cége megjelenjen a www.tapioszentmarton.hu internetes oldal cégregiszterében, kérem küldje el a
a fenti adatokat a cegregiszter@tapioszentmarton.hu e-mail címre.
Amennyiben kiemelt helyen több adatot kíván megjeleníteni cégéről (nyitvatartás, céges logó, képek, leírás, árlista,
étlap, weblapcím stb.) Igényelje térítésköteles, kibővített cégregiszter szolgáltatásunkat!
Bővebb információért keresse a www.tapioszentmarton/cegregiszter oldalt.

Györe László
polgármester

Szépkorú honfitársunk köszöntése
2016. december 18. napján ünnepelte 95. születésnapját Magyar Mihályné, született Veres Margit
tápiószentmártoni lakos. A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló kormányrendelet szerint a Magyar
Mihályné részére kiállított, Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt okiratot és az önkormányzat ajándékait adtam át. Az ünnepségen jelen volt Kollár János
alpolgármester és a családsegítő munkatársa Kádárné
Erika is, és együtt töltöttünk egy pár kellemes órát a
régi idők felidézésével.
Isten éltesse még nagyon sokáig Margit néni! Az
egész település nevében kívánunk jó egészséget és szeretetben gazdag időskort.
Györe László
polgármester
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Pályázatok 2017
Elbírált pályázatok eredményei:
1. Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emléket állító úgynevezett Büszkeségpontok létrehozására kiírt
pályázatra a képviselő-testület határozata szerint nem nyújtunk be támogatási kérelmet, mert az idei évi szűkös költségvetés
nem engedi meg saját források további felhasználását ilyen célra.
2. Az első világháborús emlékműre a 2016. évben 1,5 millió Ft támogatás került megítélésre. A felújítás megkezdődött, melynek keretében az emlékmű talpazata és környezete is megújul, továbbá a málenkij robot emlékművet is felújíttatjuk
és kiegészíttetjük a névsort. A felújítást követően méltó emléket állít majd az akkori hősöknek és szép díszévé válik Tápiószentmárton főterének is.
3. Az idei évben is folytatjuk a START-munkaprogram keretében a kertészeti termelést, amely hozzájárul a település
köztereire kiültetendő virágok és az étkeztető szolgálat által felhasználható zöldségek és gyümölcsök termeléséhez. A 2017.
évben a Belügyminisztérium jóváhagyta, hogy egy 5,7 millió Ft összértékű kistraktort vásároljunk a programhoz kapcsolódóan.
Beadott pályázatok:
Jelenleg a beadott, de még eredményre váró pályázataink a következőek.
1. A művelődési ház teljes energetikai korszerűsítésére benyújtott pályázatunkról még semmi hírünk nincs, annak ellenére, hogy közel 1 éve lett beadva.
2. A Sportcsarnok és Tanuszoda, alsó tagozat, könyvtár, Fő úti rendelő és Béke téri óvoda energetikai felújításait célzó
pályázatról még semmilyen hírt nem tudunk, legutóbb március végére ígértek döntést.
3. A külterületi utak felújítására kiírt pályázatot, melyet a Vidékfejlesztési Program keretében írt ki Magyarország Kormánya, határidőre sikerült beadni. Az 1. célterület kapcsán az Albertirsai út szakaszos felújítására elegendő a pályázható
keret, míg a 2. célterület lehetőséget ad egy 10 millió Ft összértékű traktor és tartozékainak beszerzésére. Erre a pályázatra
még hiánypótlási értesítés sem érkezett, reményeink szerint a hibátlan benyújtás miatt.
4. A Pest megye és Budapest szétválásával kapcsolatban felmerülő pályázati lehetőségek kiírásainak indítása lehetővé
tette, hogy támogatási igényt terjesszünk elő belterületi utak felújítására, gazdaságfejlesztési céllal. Ez azt jelenti, hogy olyan
utcák felújítására lehet pályázni, amelyek valamilyen cég, vállalkozás hasznát is szolgálja. Ennek keretében 150 millió Ft ös�szegű támogatás igényelhető 95 % intenzitás mellett. Erről a pályázati lehetőségről Czerván György országgyűlési képviselő
tájékoztatóján is szó esett. A pályázatban a képviselő úr javaslatát is figyelembe véve, választottuk ki az alábbi utcákat: Sőregi
út, Nádastói út és a kertészethez vezető út. A pályázati anyag határidőre benyújtásra került, illetve túl vagyunk a hiánypótlási
eljáráson is. Reméljük, hogy kedvező döntés születik Tápiószentmárton számára.
5. Magyarország országgyűlése kötelezővé tette minden önkormányzat számára, hogy az országos ASP informatikai
adatbázishoz csatlakozzanak. A csatlakozás költségeinek terheit egy pályázati kiírással kívánta csökkenteni Magyarország
Kormánya. Ennek a lehetőségnek köszönhetően Tápiószentmárton 7 millió Ft összegű támogatást kaphat, melyből 3,1 millió Ft informatikai eszközök (számítógép, nyomtató stb.) vásárolható. A pályázat 100 % támogatottságú és határidőre beadásra
került.
6. A képviselő-testület egyhangú döntése alapján az idei évben is pályázatot nyújtunk be a Bethlen Gábor Alaphoz. Ez
a pályázati lehetőség tudja biztosítani, hogy a szokásos Augusztus 20.-ai, strandon tartandó ünnepségre pályázati források
felhasználása mellett vendégül láthassuk testvértelepüléseinkről érkező barátainkat. A pályázható összeg 2,5 millió Ft, 100
% támogatással.
Az 1., a 3. és 4. pályázati anyag beadásáról értesítettem Czerván György országgyűlési képviselőt is, hátha tud lobbizni
Tápiószentmárton fejlődése érdekében, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke.
További beadásra váró pályázat:
1. A napokban jelent meg az önkormányzatok számára kiírt pályázati lehetőség szociális tűzifára való igény benyújtására. Önkormányzatunk a tavalyi évhez hasonlóan idén is 5 millió Ft támogatásra kíván pályázni, mert az elmúlt télre kevés
lett az 1,4 milliós elnyert keret.
2. A Vidékfejlesztési Program keretében lehetőség adódik 1. célterület esetén a helyi termékértékesítést szolgáló piacterek felújítására maximum 50 millió Ft erejéig, 85 % támogatási intenzitással, továbbá a 2. célterületben maximum 20 millió
Ft összeghatárig a közétkeztetés fejlesztésére, ugyancsak 85 % támogatás mellett.
3. Megjelentek továbbá a Belügyminisztérium által kiírt költségvetési pályázatok. Ezeknek a pályázatoknak köszönhetően újra megpályázhatjuk:
a) a Móra Ferenc úti rendelő épületének energetikai korszerűsítését,
b) a Sportcsarnok tanmedencéjének felújítását, illetve
c) a Kiss János út szélesítését és aszfaltozását. Azt tudjuk, hogy vannak rosszabb minőségű utak is, de kizárólag önkormányzati tulajdonú, tömegközlekedési útvonallal ellátott út felújítását engedi a pályázat.
Györe László
polgármester
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Hulladék hírek

Tápiószentmártonban arra törekszünk, hogy településünk kulturált és szép környezettel rendelkezzen, ezért fontos, hogy a keletkező hulladékokat megfelelően kezeljük.
Ehhez járul hozzá, hogy hosszú idő után újra zöldhulladék gyűjtés indul a már működő házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés mellett. Továbbá a lomtalanítás végzése is nagyban változik, amivel elérhetjük, hogy az Önnek megfelelő
időpontban szabadulhasson meg feleslegessé vált dolgaitól.
Újságunk mellé kézbe vehetik az Ökovíz Kft. által kiadott tájékoztatót a jövőbeni lomtalanítás, zöldhulladék és a
házhoz menő hulladékgyűjtéséről.
Kérjük, hogy a zsákok színeit tartsák szem előtt, mert a szolgáltató csak a helyesen megtöltött zsákokat viszi el!
Györe László
polgármester

Csatorna hírek
Befejeződött a régi szennyvíztelep bontása. Ennek költségeit, mely közel 60 millió Ft nagyságrendű, a Tápiómenti
Területfejlesztési Társulás (TTT) fizette meg a szennyvíz beruházási projekt részeként.
A bontásból származó tégla és beton törmeléket útalap készítéshez használhatjuk, amit egyelőre a víztorony melletti területen helyeztettünk el annak felhasználásáig. Ezzel közel 1/3-ával tudjuk majd csökkenteni a földutak stabilizálásának költségeit.
Tápiószentmárton is megkapta a csatornázási érdekeltségi díjakat nem fizetők listáját.
A lakossági önerő mértékét 285.000 Ft/ingatlan összegben érdekeltségi hozzájárulás címen határozták meg, azonban voltak olyan tulajdonosok, akik máig sem tettek eleget fizetési kötelezettségüknek.
A jelenlegi jogszabályok alapján a nem fizetőktől adók módjára jogosult behajtást kezdeményezni a
Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata (TTCSVT).
Az adók behajtása (jövedelemletiltás, ingatlanra történő terhelés, árverezés), azonban jogszabály szerint a települési jegyző (esetünkben aljegyző) kötelessége.
Az aljegyző a behajtás megkezdése előtt, minden érintett részére figyelmeztető levelet fog kiküldeni. Az érintettnek
így lehetősége lesz tisztázni a vitás eseteket a Társulattal és elkerülhető lesz a jogtalan behajtás. A vitás kérdésekben KIZÁRÓLAG a TÁRSULAT tud érdemi információt adni!
Ez esetben a behajtás kezdeményezője, a TTCSVT által adott adatok alapján kezdődik meg a behajtás.
A TELEPÜLÉSI (AL)JEGYZŐ NEM JOGOSULT VIZSGÁLNI A KÖVETELÉS
JOGOSSÁGÁT ÉS ÖSSZEGSZERŰSÉGÉT!!!
Éppen ezért mindenkinek saját felelőssége, hogy az elmúlt évek során hogyan teljesítette fizetési kötelezettségeit, vagy rendezte hozzájárulásával kapcsolatos ügyeit.
A szerződésekről, követelésekről KIZÁRÓLAG a TÁRSULAT ügyfélszolgálati ügyintézői tudnak felvilágosítással szolgálni. Tápiószentmárton Polgármesteri Hivatalában NEM ÁLLNEK RENDELKEZÉSRE egyéb adatok,
CSAK az adósok listája!
Kérdéseivel kérem keresse a Társulat nagykátai ügyfélszolgálati irodáját!
Ha nem biztos befizetéseiben, mindenképpen nézzen utána, mielőtt a mindenki számára
kellemetlen letiltás megindulna!
A csatornaberuházás befejezéséhez, a lakossági önerő megfizetésének megelőlegezésére a projektben résztvevő 20
önkormányzat hitelt vett fel, melynek éves kamatát 2014 óta a települési önkormányzatok fizetik költségvetésük terhére.
Tápiószentmárton 2014-ben közel 10,8 millió; 2015-ben 10,8 millió; 2016-ban 11,2 millió Ft-ot fizetett meg a
Társulat felé. A 2017. évben ez az összeg eléri az 54 millió Ft-ot, illetve a projekt egyéb költségei miatt további 6,7 milliós fizetési kötelezettségünk keletkezett a Tápiómenti Településfejlesztési Társulás (TTT) felé. (ez összességében kb. egy
József Attila - Katona József, vagy Tavasz - Balassi út aszfaltozásának költsége!) A kamatokat a projekt pénzügyi zárásáig
kell fizetnünk, így várhatóan 2018 és 2019 években is évi 28 millió kötelezettséggel terheli költségvetésünket.
A kamatfizetések könnyítése érdekében a 20 település polgármestere 2016. év decemberében együttesen levélben fordult a 4 érintett országgyűlési képviselőhöz, hiszen ez minden önkormányzatnak nagy teher.
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Az országgyűlési képviselők által elért eredmények hozzájárulhatnak az önkormányzati terhek csökkentéséhez
és ezzel a fejlesztési pénzek megtartásához, fejlesztések megvalósulásához. Azonban eddig még nem érkezett semmi
hír arról, hogy kapunk-e állami támogatást a kamatok megfizetéséhez.
Az előző számban megjelentekhez kapcsolódóan jó hír településünknek, hogy a Társulat úgy határozott, hogy az önkormányzatok számláiról (egyelőre) csak a már behajtott összegeket fogják kérni, és nem élnek inkasszós jogukkal. Nagy
könnyebbség ez az önkormányzatok működésének.
Határozat született továbbá arról is, hogy az elmaradt bekötéseket 2017. május 31. napjáig fogják pótolni!
Kérek mindenkit, hogy akinek bármi problémája van a bekötéssel, mindenképpen keresse fel a Társulat nagykátai irodáját (2760. Nagykáta, Dózsa György út 19/G, a piac melletti épületben), mert a fenti időpont után már csak a
TRV Zrt. által lehet a rendszerre rákötni, melynek költségeit már a lakosnak kell állnia!
Györe László
polgármester

Útfelújítás
A 2017. évi költségvetésben a csatorna projekt kamatfizetési kötelezettségei miatt sajnos nem bővelkedünk útfelújításra fordítható forrásokban.
Költségvetésünk azonban tartalmaz 12 millió Ft összeget, melyet állami finanszírozásként kapunk útjaink karbantartására. Ezekből tudjuk elvégeztetni a földutak gréderezését, stabilizálását vagy aszfaltos utak kátyúzását.
A pályázatok között is próbálunk minden útfelújításra kiírt támogatást benyújtani. Ebben az évben az Albertirsai
út szakaszos felújítására, a Sőregi út 5 méteresre való szélesítésére és teljes aszfaltozására, a Nádastói út aszfaltos
részének felújítására és a Strandfürdő bejáratától a kertészetekig vezető út aszfaltozására nyújtottunk be pályázatot.
A Strandfürdőnél tartalmaz a pályázat 2 db mozgáskorlátozott parkoló, kerékpártároló és egy buszöböl kialakítást is.
Ezen pályázatok esetében előírás volt a gazdaságfejlesztési cél, ezért más rossz állapotú utakat sajnos nem tudtunk
megpályázni.
A két beadott támogatási kérelemhez összesen 22,5 millió Ft önerőt különítettünk el. Amennyiben nem sikerül
egyik pályázaton sem nyerni, akkor ez az összeg fordítható egyéb fejlesztésekre.
Györe László
polgármester

Kubinyi Ágoston Általános Iskola
Szülői Munkaközösségének beszámolója
A 2016-2017-es tanév két nagyobb eseményének lebonyolításán van túl az SZMK. A tanév első felében megrendezésre került a Kubinyi Bál. A szülők-nevelők bálját immáron harmadik alkalommal sikerült megszervezni. A hangulat fergeteges volt, de az önfeledt szórakozás és mulatozás mellett, a bál egy nemes célt is szolgált. A bálból befolyt összeggel az
iskolát támogattuk. Köszönjük mindazoknak, akik felajánlásaikkal és munkájukkal hozzájárultak ehhez az eseményhez.
Majd eljött a február és lebonyolítottuk az alsós és felsős tanulók farsangi bálját. A gyerekek ötletes jelmezekkel és
produkciókkal kápráztattak el minket. Mindemellett zenés-táncos mulatság várta a kisebbeket, a nagyobbak pedig a tinidiszkóban táncolhattak. Nem maradhatott el a farsangi fánk sem, amelyet nagyon szépen köszönünk az iskola konyháján
dolgozóknak. Köszönjük mindenkinek a felajánlásokat, a támogatást! A farsangi bálok bevételét szintén az iskola javára
ajánlottuk fel.
Az SZMK csapata legközelebb a tavaszi papírgyűjtésen tevékenykedik.
Albert Schweitzer idézetével zárnám beszámolómat:
„Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is – valamit, amiért fizetséget nem
kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted.”
Barkócziné Pető Edit
SZMK vezető

12

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Farsangolt a Szent Márton Nyugdíjasklub

Az idei évben is megrendeztük farsangi bálunkat. Ezzel a rendezvénnyel köszönjük meg az egész éves támogatást a
szponzoroknak. Természetesen ezen a bálon nem csak a támogatók, hanem a szomszédos településekről érkező klubok,
és a családtagok is részt vesznek. Minden évben nagy lelkesedéssel készülünk erre a rendezvényre. Idén sem történt ez
másként. A köszöntök elhangzása után a klub műsora következett. A sok vidám kabaré jelenet megalapozta az est további
jó hangulatát. Finom vacsora után a táncolni vágyókat Kónya Attila szórakoztatta. Ezúton is szeretnénk megköszönni
támogatóink segítségét annak reményében, hogy továbbra is számíthatunk a jövőben is támogatásukra.
Szent Márton Nyugdíjasklub köszönetét fejezi ki:
- Czervan György úrnak, térségünk országgyűlési képviselőjének
- Tápiószentmárton Önkormányzatának
- Földváry Miklós AMI. - nak
- Kubinyi Ágoston Általános Iskolának
- Magyary - Kossa Sámuel Könyvtárnak
- Művelődési Háznak
- Sportcsarnok és Tanuszodának
- Átrium Virágüzlet - Mózesné Szabó Katalinnak
- DEL-KA Zöldségüzlet - Fejős Attilának
- Horgosék Gazdaboltjának
- Kaiser Pizzériának
- Rita Kozmetikának
- Pozsonyi József Úrnak
- Tápió Vin Pince – Kiss Attilának

és minden kedves vendégünknek, aki elfogadta meghívásunkat és megtisztelte rendezvényünket.
Szent Márton Nyugdíjasklub

Tavaszi zsongás az alsó tagozatban
Nem is olyan rég még a karácsonyi készülődés lázában égtünk, most pedig a tavasz
hangjai töltik fel bensőnket. A szünet után újult erővel indultunk a II. félévnek. A
bizonyítványt minden kisdiák hazavitte és megtette kisebb-nagyobb fogadalmát a
következő időszakra.
A magyar kultúra napjáról minden osztály méltóképpen emlékezett meg. A Himnusz
hangjai minden teremben felcsendültek és a nagyobbak énekelték is. Kultúránk számos
része megjelent e napon: mesék, versek, zene, tánc.
Az elkövetkezendő hetek a farsangi készülődés jegyében teltek. A kisebbek az egyéni jelmezek készítésével, míg a nagyobbak a csoportos jelenetek tanulásával, próbáival
voltak elfoglalva. A kitűzött napon mindenkit izgalommal töltött el a fellépés. A kis elsősök először állhattak ki ennyi ember
elé a színpadra. Kissé izgatottan mondták el verseiket, de a tapsnak, elismerésnek nagyon örültek. A nagyobbak mögött sok
gyakorlás és próba állt, de sok nevetés és vidámság is. Ezek az alkalmak még jobban összekovácsolták az osztályok tanulóit. A
megérdemelt jutalom nem maradt el és egy fantasztikus délutánt tudhattunk magunk mögött.
Mindenki a tavaszt várta-várja és ehhez az iskolánk ablakait, folyosóit is feldíszítettük. Virágdíszek és vidám színek mindenütt.
Nagyon jól esik már a hosszú tél után egy kis frissesség, vidám színfolt az iskola falai között. A gyerekeket sem kell már ösztönözni egy kis szüneti fogójátékra, focira.
Háziversenyeink folyamatosan zajlanak. A diákok sok ügyességi feladatot oldanak meg hónapról hónapra. A negyedik évfolyam tanulói komplex versenyt írhattak, amelynek témája a török időszak volt. A legjobb közülük részt vehet a megyei versenyen, amelyet évről évre Monor városa rendez.
Március 15-én dalokkal, versekkel, kokárdafestéssel, zászlókészítéssel foglalatoskodtak a gyerekek. A tanórákon bepillantást
nyerhettek a nap jelentősebb eseményeibe. Megtanulhatták ezen időszak vezetőinek nevét és együtt szavalták a Nemzeti dalt.
Az első osztályos napközis csoport a délutáni időszakban a szoborparkban helyezte el az elkészített kokárdákat. A Tápiószentmártoni Művelődési Házban együtt nézhettük meg a felsős diákok zenés, táncos műsorát, amelyet este a falu lakói is megtekinthettek.
Közeledik a húsvét és a tavaszi szünet. Lehetőség lesz pihenésre, feltöltődésre, játékra. Ezen időszakot várva készülnek a diákok
tojásfestéssel, ablakdíszek készítésével, az udvar megtisztításával.
Az elkövetkezendő időszakhoz kívánok minden tanulónak és kollégának erőt, kitartást, a húsvéti ünnepre lelki és szellemi
feltöltődést.
Filipcseiné Varró Gabriella
alsó tagozatos munkaközösségvezető
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Tavaszvárás, avagy
betekintés a Kubinyi Ágoston Általános Iskola mindennapjaiba
2017. január 3-án, kedden a téli szünet után mindenki kipihenten kezdte meg a munkát az új esztendőben. Szükség is
volt a feltöltődésre, hiszen kemény feladat előtt álltak tanulóink, az utolsó nagy hajrában a félévzárás előtt. A legnagyobb
kihívás azonban most is a nyolcadik évfolyamos tanulókra várt, hiszen január 21-én, szombaton kellett számot adni
tudásukról matematikából valamint magyar nyelv és irodalomból a középiskolai felvételiken. Munkájukat ebben a tanévben is megkönnyítette, hogy mindkét tantárgyból van lehetőségük felvételi előkészítőn részt venni. Így kellő alapozással
állhattak neki ennek a fontos feladatnak, hiszen a további életüket is befolyásolja az, hogy bekerülnek-e az általuk választott középiskolai intézménybe. A végleges eredmények áprilisban fognak realizálódni, akkor derül ki, hogy mindenki az
áhított iskolában folytathatja e további tanulmányait.
Január 20-án zárult az első félév az oktatási intézményekben, és a diákok január 27-én kapták meg, a munkájuk eredményét tükröző bizonyítványukat. Mint mindig, most is sok szép eredmény született és persze volt olyan is, akinek tanulságul szolgált arra, hogy a második félévben többet kell tanulnia, dolgozni, ha a tanév végén jobb jegyeket tartalmazó
dokumentumot szeretne a kezébe venni.
Ebben az időszakban sem maradtak el a magyarság, így iskolánk életében is fontos ünnepek, megemlékezések. Január
22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját, amikor is arról emlékezünk meg, hogy 1823-ban, ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnusz írását. Iskolai megemlékezésünkön a 7. évfolyamos tanulóinkkal együtt szavalhattuk el nemzeti
imádságunkat.
A félév lezárása után mindenki picit lazíthatott, hiszen elérkezett a február, a farsang, a vidám mulatságok időszaka.
Minden osztály lelkesen készült osztályfőnökeik segítségével a 17-én, pénteken megrendezésre kerülő bálra, ahol a család apraja-nagyja is végigélvezhette az eredményt. Vicces, vidám, ugyanakkor színvonalas produkciók váltották egymást
a színpadon, komoly fejtörést okozva ezzel a zsűrinek a döntésben. A napot a finom fánk elfogyasztása és a tinidiszkó
koronázta meg.
A hónap eseményeit a kommunizmus áldozatainak emléknapjáról való megemlékezésünk zárta. Az Országgyűlés
2000-ben hozott határozata értelmében, minden év február 25-én emlékezünk meg a kommunista diktatúrák mártírjairól. Iskolánkban is minden évben felidézzük annak a több tízezer embernek az emlékét, akik az erőszakrendszer
áldozatává váltak. Ebben a nyolcadikos tanulók voltak segítségünkre, akik versrészletekkel, énekkel és zenei betétekkel
színesített műsorral tartottak méltó megemlékezést.
Már hagyomány iskolánkban, hogy különböző foglalkozásokkal egybekötött múzeumlátogatásra visszük az egyes
évfolyamokat. Így volt ez február utolsó napján is, amikor a hetedikes tanulóinkkal látogattunk el a Petőfi Irodalmi Múzeumba. Itt egy érdekes múzeumpedagógiai foglalkozás keretében bővíthették tudásukat egyik legnagyobb költőnk, Petőfi
Sándor életével kapcsolatban, majd játékos feladatokkal mélyíthették a megszerzett információkat. A napot egy kellemes
sétával zártuk a Duna parton, ahol már a tavasz első sugarai jelezték a jó idő közeledtét.
Minden évben szervezünk színházlátogatást is diákjainknak. Ennek keretében március 13-án, hétfőn a budapesti
József Attila Színházban élvezhették végig a velünk tartók Rideg Sándor Indul a bakterház című regényének színpadi
változatát, melyben a szenzációs szereposztás garantálta a felhőtlen szórakozást.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartott ünnepi műsort ezúttal is a nyolcadik évfolyamos diákok és iskolánk énekkara prezentálta. A színvonalas előadásban, iskolánk tanulóin kívül most is a Földváry Miklós
Alapfokú Művészeti Iskola vezetője, néptánccsoportja valamint iskolánk volt diákja, Horváth Éva Sára segítettek abban,
hogy méltóképpen tudjunk megemlékezni a márciusi ifjakról. Köszönet a kitartó munkáért diákoknak, pedagógusoknak
egyaránt.
Március, kikelet hava a megújulás időszaka a természetben is.
Mi is újult erővel várjuk a tavaszt a hosszú hideg tél után. Az időjárás
javulásával kedvünk is egyre jobb és programjaink tárháza is bővül,
hiszen lehetőségünk van már szabadtéri programok szervezésére is.
Így történt ez március 16-án, amikor iskolánk is csatlakozott a békamentő akcióhoz a farmosi mocsárban. Egy nagyon lelkes 66 fős
csapat vágott neki az önkéntes munkának, aminek eredményeként
225 békát sikerült gyerekeinknek átvinni a forgalmas 311-es úton,
ezzel biztonságba helyezni a kétéltűeket saját élőhelyükön.
Bízom benne, hogy a jó idő beköszönte erőt ad a tanév hátra
lévő idejére. Ebben segít majd a közelgő tavaszi szünet is, amikor
ismét lehetőség lesz a pihenésre, hogy az utolsó megmérettetést a
tanév végéig feltöltődve kezdhessük.
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Tollforgató verseny, történelem:
			
2. helyezés:
			
11. helyezés

Versenyeredmények:
Varga Lili 7.a
Bálint Lili 6.b

Tollforgató verseny, magyar nyelv és irodalom:
			
3. helyezés:
			
6. helyezés:
			
9. helyezés:

Dóka Lili 7.a
Kosztolányi Luca 7.b
Barkóczi Norbert 7.a

Felkészítő tanáruk: Kunné Balog Henriette

Felkészítő tanár: Dudokné Balaska Anikó

Komplex természettudományos verseny, Nagykáta:
			
5. helyezés, csapattagok: Kiss Barbara 8.a
				
Rigó Kata
8.a
				
Szigedi Barbara 8.a
			
			
11. helyezés, csapattagok:
Kovács Máté 8.b
					
Nagy Alexander 8.b
					
Németh Dániel 8.b
Felkészítő tanáraik: Komjáti Zoltánné, Vadicska-Rusz Zsuzsanna
Dudokné Balaska Anikó
humánmunkaközösség-vezető
Idén is, az előző évekhez hasonlóan, folyamatos a jelenlétünk a tápiómenti települések rendezvényein. Szűnni nem akaró lelkesedéssel és egyre inkább növekvő
erővel munkálkodunk. Számos rendezvényen, iskolai programokon, egészségnapokon tartunk előadásokat, bemutatókat. Részt veszünk országos versenyeken. Külön
öröm, hogy gyerek kategóriában is tudunk indítani versenyzőket. Kiemelném Balogh Boglárkát, aki kitartó szorgalmának és folyamatos edzéseinek köszönhetően
már tudja milyen érzés a dobogó minden egyes lépcsőfokán állni, MediBall táborokban és szemináriumokon részt venni.
A X. Országos Bajnokságon 155 versenyző indult. A TTSE TápióBall Csapat 9
versenyzőt indított és 16 érmet szerzett. Ebből Balogh Boglárka 2 arany, Gigor Máté
Ádám 1 ezüst és egy bronz, Bús Karina és Balasi Flóra Lili 1-1 bronzéremmel gazdagodtak. A felnőttek kitartó teljesítményéhez, érmeihez is gratulálhatunk. Mindenki
nevében köszönöm Gigorné Nagy Katalin oktatói, versenyfelkészítő munkáját!
2016. november 20-án a Tápiószentmártoni Művelődési Ház adott otthont a
csapatunk által immáron 9. alkalommal megrendezésre kerülő Országos MediBall
Szemináriumnak. Nagy megtiszteltetésünkre, Szilágyi Máté a Kínában megrendezésre kerülő világverseny győztese tartott foglalkozást a gyerekcsoportunknak,
ami mindenki számára hatalmas élmény volt. A felnőtteket pedig Szilágyi István
harcművész mester részesítette magas színvonalú oktatásban. Köszönjük Majorosi
Katalin önzetlen támogatását! Ezt a nem mindennapi eseményt szeretnénk megismételni minden évben, és terveink között szerepel még, hogy Tápiószentmártonban szervezzük meg az Országos MediBall Vándorkupa versenyt.
Király Gabriella
csapatvezető
MediBall oktató
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A POLGÁRŐRSÉG ÉLETÉBŐL
Az elmúlt években bekövetkezett változások egyre jobban megerősítettek minket abban, hogy szükség van és szükség
lesz a polgárőrök és más civil szervezetek munkájára, tevékenységére. A civil szerveződések jelentős része is feladatának tekinti a település közbiztonságának javítását és a bűnmegelőzési tevékenységek elősegítését.
Ezeknek a feladatoknak a nagy részét községünkben a polgárőrség látja el a rendőrség és társintézmények közreműködésével. Ennek a szakmai hátterét a rendőrség, az Országos és a Megyei Polgárőr Szövetség biztosítja. A Nagykátai
Rendőrkapitányságon minden héten Lajmer György volt kapitányságvezető és Veress Ferenc jelenlegi kapitányságvezető irányításával kistérségi rendőr-polgárőr megbeszélések voltak/vannak.
A kapitányság munkatársai tájékoztattak az aktuális hírekről és a feladatokról. A részletes kidolgozásban Bárándy
Sándor és Regdon József, a tápiószelei rendőrőrs vezetői segítettek. Körzeti megbízott rendőreink Gál Barnabás és
Kamenár József is együttműködő partnerként támogatta a polgárőrség munkáját.
A jó együttműködés eredményeként településünkön már évek óta fokozatosan eltűnnek a közösség elleni szabálysértések, rongálások, természetkárosítások. A lakosságtól, a vadászoktól, a horgászoktól is rendszeresen kapunk értékes
információkat/jelzéseket. Közösen még eredményesebben tudtuk/tudjuk védeni a természeti értékeinket is. Ennél is
nagyobb figyelmet fordítottunk a gyermek- és ifjúságvédelemre.
Rendszeresek voltak a találkozások, beszélgetések az iskola rendőrével és a polgárőrség tagjaival. A nyári táborokban,
a rendőrség munkájával, bűnmegelőzési tevékenységével ismerkedtek meg a táborozó fiatalok. A mentők és tűzoltók is
bemutatták technikai eszközeiket. Gyakorolhatták a kötözést, a sérült ellátását, a beteghordást. A gyermekek és a felnőttek alapos tudással, sok tapasztalattal lettek gazdagabbak, amelyeket később, a mindennapi életükben is használhatnak.
Szeptemberben a balesetmentes iskolakezdés
TÁPIÓSZENTMÁRTON POLGÁRŐR EGYESÜLET
elősegítése volt a kiemelt feladatunk.
ÉVES SZOLGÁLAT
A rendőrség és a polgárőrség iránti bizalmat
2016.
erősítette, hogy a helyi kábeltelevízióban a Rendőrségi Hírek, és a NÍNÓ bűnmegelőzési rovatokban rendszeresen tájékoztattuk a lakosságot
az aktuális hírekről, eseményekről. A rendőrségi
felhívásokról és a különböző trükkös lopásokról, csalások módszereiről. A lakosság egyre
nagyobb része felkészültebben, tudatosabban
vigyáz saját magára és értéktárgyaikra is. Sokkal figyelmesebbek az idősebekkel és a szomszédokkal is. Egyre többször látni, hogy a fiatalok is
segítenek az idősebbeknek, betegeknek.
A polgárőrség feladata volt a helyi rendezvények /mérkőzések, ünnepségek, bálok/
biztosítása is. Szomszédos települések rendezvényeinek biztosításában is aktív résztvevők voltunk. A rendezvények, ünnepségek előtt, alatt,
és után már évek óta semmilyen rendbontás
nem történt. A polgárőrök munkájukat szabadidőben, saját tulajdonú autóval, térítésmentesen végezték/végzik.
Köszönjük településünk lakóinak is a segítőkész támogatásokat!

Kollár János

pő. vezető
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Temető üzemeltetés változásai

2016. december 31. napján lejárt a köztemetők üzemeltetési szerződése. Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata a temető rendeletének előírásai szerint pályázatot írt ki a köztemetői („Katolikus” és „Göbölyjárási”) üzemeltetésére,
2017.01.01 – 2021.12.31 közötti időszakra.
A pályázatra 6 céget hívtunk meg, melyből 3 cég tette meg ajánlatait. A fenti időre a temető üzemeltetést a SZIGÜ
Temetőüzemeltető Kft. nyerte el, azzal az ajánlatával, hogy a ravatalozó épületén a legtöbb felújítási munkát elvégzi, megkímélve ezzel az adófizetők pénzét.
A továbbiakban a köztemetők üzemeltetésével, sírhelymegváltással kapcsolatban a SZIGÜ Kft.-t keressék! Az alábbiakban a SZIGÜ Kft. felhívását közöljük:

TÁJÉKOZTATÁS!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2017. január 1-től a tápiószentmártoni temetők üzemeltetését
a
SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. végzi.
Tápiószentmártonban és Göbölyjáráson a temetőkkel, temetéssel, sírhelymegváltással, temetőüzemeltetéssel
kapcsolatos kérdéseikkel a továbbiakban forduljanak bizalommal hozzánk:

Veresné Magyar Anita
06 30 639-0481
Ügyeleti szállítás éjjel nappal

Értesítjük Önöket, hogy a ravatalozó épület felújítása megkezdődött az ebből adódó kellemetlenségek miatt
elnézésüket, és szíves türelmüket kérjük.
Az eddigi köztemetőket üzemeltető EX-HUMA Kft.-nek köszönjük az eddig elvégzett munkát! Egyben tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Evangélikus temetőt továbbra is az EX-HUMA Kft. üzemelteti, ezért hozzájuk kell fordulni.

Szippantott szennyvíz elszállításának változásai
Tápiószentmárton Nagyközség közigazgatási határán belül a Szentmártoni Vízöntő Kft. végezte ez idáig a szippantott
szennyvíz elszállítását és ártalmatlanítását. A cég ügyvezetője bejelentette, hogy 2017. március 31. napjától nem tudja
biztosítani a munka elvégzéséhez a személyi feltételeket. Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata a továbbiakban
Szőke László, tápióbicskei vállalkozóval kötött közszolgáltatási-üzemeltetési szerződést (egyelőre) 2017. 04. 01. – 2018.
03. 31. közötti időszakra.

TÁJÉKOZTATÁS!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2017. április 1-től a Tápiószentmárton közigazgatási határain belül a
szippantott szennyvíz elszállítását és ártalmatlanítását Szőke László vállalkozó végzi.

Szőke László
06 30 205-5737
Kérjük, hogy szippantási igényét fenti számon jelezze!
A szennyvízszippantás egy 5 köbméteres gépjárművel történik, melynek lakossági díja bruttó 8.000 Ft, továbbá
felhívjuk a figyelmet, hogy a talajterhelési díj alap számításának mértéke a szippantás tényét igazoló számlán
szereplő köbméter mennyiségével csökkenthető, ezért kérjük, őrizze meg a kapott számlát!
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Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
PÁLYÁZATOT HIRDET
a tápiószentmártoni civil szervezetek támogatására.
1. A pályázók között felosztható éves keretösszeg mértéke 2017. évben: 7,5 millió forint.
2. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek:
Nem haszonszerzési, nem politikai célból létrehozott, a 3. pontban megjelölt tevékenységek valamelyikét végző Tápiószentmártonban, jelentős tevékenységi körrel rendelkező és rendszeresen működő, bejegyzett társadalmi szervezet,
alapítvány vagy társadalmi szerveződés: klub, kör, szakkör.
3. Pályázatot nyújthat be a 2. pontban felsoroltak hatálya alá tartozó civil szervezet, amely az alább felsorolt,
az önkormányzat által támogatott tevékenységek valamelyikét végzi:
a.) Egészségmegőrzés
b.) gyógyító, egészségügyi rehabilitáció
c.) szociális tevékenység (családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkozás, hátrányos helyzetűek segítése)
d.) kulturális tevékenység
e.) nevelés, oktatás, képesség fejlesztés
f.) ismeretterjesztés
g.) nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység
h.) határon túli magyarsággal kapcsolatos kulturális, hagyományőrző tevékenység
i.) testvértelepülésekkel kapcsolatos tevékenység
j.) természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem
k.) gyermek-és ifjúságvédelem
l.) közrend, közbiztonság védelme
m.) önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa- elhárítás
4.
a.)
b.)
c.)

A támogatás célja:
A civil szervezetek működési támogatása.
A civil szervezet közhasznú tevékenységének támogatása
A civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása.

5. Támogatás módja és jelleg:
a.) vissza nem térintendő támogatás,
b.) céljelleggel nyújtott,
c.) elszámolási kötelezettséggel terhelt.
6. A támogatás igénylése:
Csak pályázati úton igényelhető.
7. A pénzügyi támogatás általános feltételei (az alább felsorolt feltételek együttes fennállása esetén):
a.) A pályázó legalább egy éve folytat tevékenységet a településen.
b.) Tárgyévre vonatkozóan pénzügyi tervet kell benyújtani.
c.) A pályázónak nincs lejárt köztartozása.
d.) A pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt.
e.) Nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére, a valamint törlés
iránti eljárás.
f.) Támogatott program résztvevőinek több mint a fele helyi lakos.
g.) A pályázó rendezvényein Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatát támogatóként tünteti fel.
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8. A pályázat benyújtásának határideje: a meghirdetésétől számított 15 naptári nap. Esetleges hiánypótlásra a
benyújtási határidőt követő 5 munkanapon belül van lehetőség.
9. A pályázatot a Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani
a) személyesen a határidő utolsó napjáig munkaidőben,
b.) postai úton legkésőbb a határidő utolsó napján történő feladással.
el.

10. A Képviselő-testület a pályázatokat a benyújtási határidőt követő 45. napon belül, nyilvános ülésen bírálja
11.
a.)
b.)
c.)
d.)

Az elbírálás szempontjai a következők:
Az évente rendezett programok, rendezvények száma.
Az ezeken résztvevők száma.
A helyi lakosok aránya a résztvevőkhöz viszonyítva a rendezvényeken.
A pályázó mekkora önerővel rendelkezik.

Az a pályázó részesül kedvezőbb elbírálásban, amelynek benyújtója hosszabbideje működik, több programot szervez,
a programon többen vesznek részt, a résztvevőkön belül magasabb a helyi lakosok aránya, és a megvalósításhoz a pályázó
legalább 20%-os önerővel rendelkezik.
12. A pályázatnak tartalmaznia kell:
a.) Az igényelt támogatás összegét.
b.) A támogatandó program leírását.
c.) Csatolandó mellékletek
ca.) Pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan
cb.) Nyilatkozata arról, hogy nincs lejárt köztartozása
cc.) Nyilatkozat arról, hogy a korábban kapott támogatással elszámolt.
cd.) Nyilatkozat arról, hogy nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás.
ce.) Nyilatkozat arra vonatkozóan, arról, hogy a program megvalósításához mekkora önerővel rendelkezik.
cf.) Nyilatkozat, arról, hogy az önkormányzatot rendezvényen, programon támogatóként tünteti fel.
13. Támogatás felhasználása:
A támogatás elszámolási kötelezettség mellett, kizárólag a kért, és a támogatási döntésben jóváhagyott célra használható fel.
A támogatást a tárgyévben kell felhasználni.
A pályázati támogatás felhasználására,a polgármester az önkormányzat nevében támogatási szerződést köt, az igénybe vevővel.
14. A pályázati támogatással történő elszámolás:
A támogatott a támogatás összegével köteles a képviselő-testületnek:
a.) működési és tevékenység támogatása esetén, a tárgyévet követő év február 15. napjáig
b.) program, rendezvény támogatása esetén, annak lebonyolítását követő 30 napon belül
elszámolni.
A pénzügyi elszámoláshoz, szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni.
A pénzügyi elszámolás:
A támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről kiállított számlákkal
és/vagy szabályszerűen kiállított számviteli bizonylattal és számlaösszesítővel történik.
A pénzügyi elszámolás része továbbá a szöveges részletezése a tevékenység, program, rendezvény teljes költségvonzatának részletezése, az önerő részletezése, valamint a támogatás felhasználása.
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A szakmai beszámoló tartalmazza a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló értékellést, az elért eredményeket.
Ennek elemei a következők:
a.) a szervezet megnevezése, címe
b.) a szervezet fő tevékenységének megnevezése
c.) a támogatás tárgyévi és előző évi mértéke az igénylő éves költségvetéséhez viszonyítva
d.) a megjelölt célokat sikerült e megfelelően teljesíteni, és ehhez mennyiben járult hozzá az önkormányzat támogatása.
e.) a támogatott tevékenység, program résztvevőinek száma az összes érintett becsült száma
f.) a tevékenység, program jellege (szűk közösséget érint, a lakosság szélesebb rétegét, a település egészét érinti)
g.) a támogatott tevékenység egyszeri vagy több évben is megismételhető, megvalósítható
h.) jövőbeli tervek, célok rövid leírása, megvalósításának lehetőségei.
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat
Képviselő- Testülete

Újra iskolák találkozója
Az iskolák találkozóját évekkel ezelőtt hívta életre a testvértelepülések részvételével az akkori települési vezetés. Lényege, hogy a testvértelepülések diákjai találkozhassanak egymással, megismerjék egymás szokásait, kultúráját és barátságokat alakítsanak ki, amivel tovább ápolhatjuk a testvértelepülési kapcsolatokat.
A megállapodás szerint minden évben más-más helyszín ad otthont a rendezvénynek, hogy minden település megmutathassa látnivalóit, büszkeségeit.
Az első találkozó Tápiószentmártonban került megrendezésre, majd a felvidéki Nemesócsa látta vendégül a diákokat.
Ezután a csehországi Kolinec következett volna, de a soron következő évben Kolinec település uniós pályázatot nyert a
helyi sportlétesítményének felújítására, ezért kérte, hogy halasszuk el a találkozót.
Pár napja Pavel Princ polgármester úr telefonon keresett meg és örömmel jelezte, hogy az idei évben 20 gyermeket és
3 kísérőt tudnak vendégül látni, május 15.-én délutánra várják a tápiószentmártoni gyerekeket és 16-17.-én megrendezik
a soron következő iskolák találkozóját, ahol már minden a gyerekekről fog szólni.
Szeretettel hívott meg engem, az iskolás gyermekeket és kísérőiket, hogy töltsünk náluk pár napot és ismerjük meg
Kolinec települést.
Reméljük, hogy mindenki jól érzi majd magát és a következő számunkban már a kellemes élményekről tudunk beszámolni.
Györe László
polgármester

KÉSZÜLJÜNK A KLÍMAVÁLTOZÁSRA
Az elmúlt hideg tél alaposan megviselte a növényeket, az állatokat és az embereket is. Az előző évek viszonylag „meleg”
telei után váratlanul értek bennünket a tavalyi „ mínuszok”. Sajnos a civil lakosság egy része nem készült fel kellőképpen. Sok
családnak kellett segíteni tűzifával, hogy ne legyen nagyobb baj. A hideg idő elmúltával célszerű a kéményeket is felkészíteni a
következő „télre ”! Szerencsére nem esett sok hó, így az olvadás után mindenütt megjelenő hólé nem okozott nagyobb problémát. A néhány hét alatt megérkező szinte tavaszi időjárás után számítani lehet később özönvíz szerű esőzésekre, szélviharokra, hőhullámokra és mindezek kísérő jelenségeire is. A sokkoló képsorok árvizekről, szélviharokról, hőhullámokról, amelyeket
a nemzetközi elektronikus médián keresztül távoli földrészekről mutattak be, csak idegen népek problémájaként keltette fel
a figyelmünket. A tudományos kutatások és a tapasztalati tények azt mutatják, hogy nekünk is készülnünk kell - ha nem is
olyan - de hasonló jelenségekre! Az évszakok eltolódása és az időjárási jelenségek negatív előjellel megjelennek olyan helyeken
is, ahol ezek nem voltak jellemzőek . Nálunk is. A hirtelen lezúduló csapadék elönthet utakat, pincéket. A szélviharok fákat,
kéményeket dönthetnek le. A magas UV sugárzás, a hőhullámok megviselik az időseket, a betegeket, a gyermekeket. Ezek
hatásaként kialakulhatnak olyan katasztrófa helyzetek, amelyekre nem készülhetnek fel sem a katasztrófavédelmi szervek, sem
a települések, és legfőképpen nem a civil lakosság. Tápiószentmárton azért csatlakozott a Klímabarát Települések Szövetségéhez, hogy közösen elkészítsük a fenntartható és klímatudatos modellek kidolgozását és az elkerülhetetlen változásokhoz való
alkalmazását.
Ehhez kérjük az Önök segítségét is!
							
Kollár János

Tápiószentmárton Önkormányzatának időszakos kiadványa
A kiadásért felelős: Györe László polgármester
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Összeállította: Hajdú Krisztina, Kollár János, 			
		
Majorosi Katalin

ÁPRILIS 4.
Tápióbicske

Nyomda: Tápió Nyomda Kft.,
06-20-982-1180

9.00 Szentmise az elhunyt hősök emlékére a

A szerkesztőség a közölt
cikkek tartalmáért felelősséget nem vállal.

katolikus templomban
9.50 Csikány Ferenc-emléktábla megkoszorúzása
		10.00 Megemlékezés és koszorúzás
			
Szini Sebő Alajos emlékművénél
			10.30 Ünnepi megemlékezés és zsemleosztás
				
a Földváry Károly Általános Iskolában
				12.30 Megemlékezés Szabó József honvéd kopjafájánál

NAGYKÁTA ÉS TÁPIÓBICSKE
KÖZÖS RENDEZVÉNYE
2017. ÁPRILIS 4. KEDD

9.00-12.00 Tüzérkonyha
13.30 Hídi csata és zsemleosztás iskolás gyermekekkel a Tápió partján
		16.00 Megemlékezés a Honvédszobornál

Ünnepi program a csatatéren
			17.00
					
Beszédet mond: Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter
					Díszszemle

„Élő történelemóra”

					
hadijáték
					
Narrátor: Dr. Csikány Tamás hadtörténész, egyetemi tanár

A részletes program megtalálható Tápióbicske honlapján.

