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2021. március 15.

Ez az év sajnos az előző évhez hasonlóan nem kedvez a községi megemlékezésnek, hiszen a COVID-19 vírus miatt 
ismét gyülekezési tilalom alatt van az ország, ami ellehetetleníti a közösségi nemzeti ünnep rendezését.

Nemzetünk hőseiről azonban idén is – a lehetőségekhez képest – méltó módon megemlékeztünk (a szabályozások 
betartása mellett). A képviselő-testület (egy része) koszorút helyezett el a hivatal előtti Kossuth szobornál és néma fő-
hajtás kíséretében adtuk meg a nekik járó tiszteletet.

Az 1848-49-es forradalom az akkori mérhetetlen elnyomás ellen irányult. Az ifjúság olyan országot akart, ahol 
szabadság, egyenlőség és testvériség jellemzi a nemzetet! A szabadság megtestesítői számukra többnyire a szabad 
oktatás, szabad sajtó, törvény előtti egyenlőség, közös teherviselés, úrbéri viszonyok megszüntetése képében jelentek 
meg. Ezekért az eszmékért hajlandóak voltak életüket áldozni! Ezt az áldozatot és példamutatást köszönjük meg a meg-
emlékezéseinkkel nekik. Azt a tanítást, amit nemzedékről – nemzedékre át kell adnunk és mindig küzdeni egy szabad 
nemzet megteremtéséért.

Az 1848-49-es szabadságharc idején az ország belső elnyomói ellen küzdöttek az emberek. Először szavakkal, majd 
fegyverekkel próbálták kivívni a ’hőn áhított szabadságot.

A mai életünkbe a nemzeti ünnepünk alatti – szabadságunkat korlátozó – küzdelmünk sokkal inkább egy külső és 
láthatatlan ellenség ellen folyik. Mai bezártságunk a vírusnak köszönhető, mely ellen mindenki egyénileg védekezik és 
küzd. A mostani küzdelmünk talán nem klasszikus fegyverekkel vívott, de talán sokkal veszélyesebb és kiszámíthatat-
lanabb.

Ehhez a kemény és végeláthatatlan küzdelemhez kívánok mindenkinek sok kitartást és egymás iránti empátiát, nem-
zeti érzelmeket és mindenekelőtt jó egészséget!

Györe László
polgármester
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Ügyfélforgalom

Az elmúlt 1 év alatt sajnos több esetben volt szükség a hivatali ügyfélforgalom korlátozására. Volt, hogy jogszabá-
lyi kötelezettség miatt került sor az intézkedésre, volt, hogy köztisztviselőink és családjai megbetegedése indokolta a 
hivatal ajtajának bezárását. 

Az ilyen alkalmakkor a hivatal park felőli oldalán lévő ablakon keresztül szolgáltuk ki a lakossági és céges ügyfe-
leket.

Az előforduló esetek alkalmával kértük ügyfeleinket, hogy igyekezzenek elektronikusan felvenni a kapcsolatot a 
hivatal köztisztviselőivel, annak érdekében, hogy a járványügyi szabályokat a lehető legnagyobb mértékben tartani 
tudjuk.

Ezt sokan úgy tették meg, hogy a polgármester urat vagy a hivatal köztisztviselőit a Facebook oldalon keresték meg  
problémáikkal, sokszor hatósági ügyeikkel. Az ilyen jellegű megkeresések esetén mindannyian igyekszünk mielőbb re-
agálni, de munkaidőben nem feltétlenül vesszük észre a facebook üzeneteinket, így sok esetben csak a munkaidőt köve-
tően vagy másnap tudunk válaszolni a feltett kérésekre. Egy egyszerű kérdésre (pl. „mikor lehet égetni”) természetesen 
könnyen megadjuk a választ, azonban olyan kérdésekre, melyekhez adatbázis vagy egyéb hatósági ügyintézés szüksé-
ges, sajnos nem tudunk válaszolni, több esetben NEM IS LEHET az adatvédelmi irányelvek miatt! Mivel a facebook 
bárki számára bármilyen névvel létrehozható, így az a felület NEM MINŐSÜL HIVATALOS megkeresésének.

Fentiek értelmében kérem, mindenki igyekezzen a www.tapioszentmarton.hu oldalunkon megtalálható elérhető-
ségeken keresni a hivatalt, illetve az alábbiakban részletezett epapir.gov.hu oldalon is indíthatnak személyes jelenlét 
nélkül ügyeket. Bejelentéseiket sok esetben megtehetik a Helpynet mobilalkalmazáson keresztül.

Ivóvíz és szennyvíz bejelentéseiket, kérdéseiket a 24 órában működő TRV Zrt. Ügyfélszolgálatán tehetik meg az 
ingyenesen hívható zöld számukon 06-80-205-157

Hulladékkal kapcsolatos információkat, panaszokat a DTKH Ügyfélszolgálatán jelenthetnek be az ugyfelszolga-
lat@dtkh.hu e-mail címen és a 06-53-500-153 vagy 06-53-50-152 telefonon.

ÉMÁSZ elektromos hálózati hibabejelentést tehetnek a 06 80-424344 ingyenes zöldszámon, egyéb ügyintézés a 06 
(20) vagy 06 (30) vagy 06 (70) előhívó után 978-5611 számon lehetséges, illetve az EnergiAPP telefonos applikáció 
segítségével (akár közvilágítási hiba is bejelenthető).

Kérem, a gyorsabb ügyin-
tézés kedvéért használják 

a fenti lehetőségeket!

Köszönöm!

Lajos Zita 
aljegyző
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Tájékoztató
Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

A költségvetés főbb mérlegadatait az alábbi (egyszerűsített) táblázat tartalmazza:

e Ft

Sorszám 2021. TERV 2021. TERV
A G M
1. 73 783 370 386
2. 64 860 53 887
3. 8 923 287 091
4. 34 700
5. 71 750    3 016
6. 70 070
7. -            
8. -            
9. 1 680
10. 600 803  
11. 600 803
12. 0
13. -           
14. 746 336  749 080
15. 0 7 207
16. 0 0
17. 0 0
18. -           7 207
19. 124 430 114 479
21. 99 930 19 979
22. 0 94 500
23. 24500

24. 870 766 870 766  

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat költségvetésének mérlege 

I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele I/5. Egyéb működési kiadások

Megnevezés Megnevezés
B H

I/1. Intézményi működési bevételek I/1. Személyi jellegű  juttatások
Működési bevétel (int.műk.bev., egyéb bev.) I/2. Munkaadót terhelő járulékok
Működési ÁFA bevétel I/3. Dologi kiadás
Működési hozam, kamat

2.1. Helyi adók
2.2. Átengedett központi adók
2.3. Pótlék, bírságok
2.4. Egyéb sajátos bevételek
I/3. Központi költségvet.működési támogatások
3.1. Önkormányzatok költségvetési tám.
3.2. Helyi önk. rendkívüli támogatása
I/4. Működési célra átvett pénzeszközök
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1.. + I/4) I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 

III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL III. Finanszírozási kiadás 

II/1. Áht-on belülről kapott II/1. Beruházási kiadások
II/2. Áht-on kívülről átvett felhalm.célra II/2. Felújítási kiadások
II/3. Felhalm.bevétel (tárgyi eszk. értékesítés) II/3. Egyéb felhalmozási kiadások

2021

I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. BEV. ÖSSZ. 
(I+II+III) 

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV.KIADÁS 
ÖSSZ.  (I.+II+III)

BEVÉTEL KIADÁS

III/1.Maradvány III/1. Áht-n belüli meglőlegezés (0. havi finansz)

III/2. Áh-on belüli megelőlegezés III/2. Hitel,- kölcsön törlesztés
III/3. Hitel, kölcsön felvétel

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1.. + II/3) II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összege 870 766 eFt.

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata a törvényben előírt kötelező és a képviselő-testület által önként vál-
lalt közfeladatait - ami alapvetően a működést jelenti – ezen összegből látja el. A közfeladatok ellátásával kapcsolatban, 
az önkormányzat a település egyik legnagyobb foglalkoztatója, mivel közel 120 fő munkavállaló bevonásával látja el 
feladatait. Az önkormányzat költségvetési bevételi oldalának alapvetően 3 főbb eleme van:

1. Intézményi működési bevételek: ezek alapvetően az intézmények működése kapcsán keletkező saját bevételek, 
például a térítési díjak, bérleti díj stb.

2. Önkormányzat sajátos közhatalmi bevétele: alapvetően helyi adók (iparűzési adó, kommunális adó) bevétele. 
Az átengedett központi adó, vagyis a gépjárműadó sajnálatos módon már tavaly sem illette meg önkormányza-
tunkat.

3. Központi költségvetés működési támogatások: az államháztartás központi alrendszeréből a költségvetési tör-
vény és a kapcsolódó jogszabályok szerinti támogatást jelenti, melyen alapvetően a feladatfinanszírozási rend-
szer keretében, a kötelező közfeladatok finanszírozásához kapott állami támogatást kell érteni. 
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Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata – az egységes állami szervezetrendszer részeként – a különböző 
törvényekben előírt kötelező feladatait túlnyomó részben a költségvetési törvényben előírtak szerint megál-
lapított és folyósított „állami” támogatásból, kisebb részben az intézményi üzemeltetés során befolyó „saját” 
bevételekből továbbá az úgynevezett „közhatalmi” (adók) bevételekből látja el.

A 2021. évi költségvetés kiadási oldalán alapvetően a működési kiadások jelennek meg, melynek során biztosítjuk 
a közfeladatok folyamatos zökkenőmentes ellátását egy takarékos gazdálkodás keretében.

Az önkormányzatok alapvető feladata a törvényben előírt kötelező és az általa önként vállalt közfeladatok (működé-
si feladatok) ellátása. Ezen alapvető kötelezettséget a röviden bemutatott költségvetés biztosítja.

Tájékoztató

A gépjárműadót, továbbá a helyi adót érintő főbb változásokról

A kormány döntése alapján, a gépjárműadó teljes egészében a központi költségvetés részét képezi, ezért azt 2021. 
évtől a NAV szedi be. 2020. évben esedékes adó sem képezte már az önkormányzatok bevételét, azt is teljes egészében 
át kellett adni a központi költségvetésnek. A 2021 előtt esedékes gépjárműadót továbbra is az önkormányzati adóható-
ságok tartják nyilván, illetve szedik be, azonban az ebből befolyt összeg 100 százalékát a Magyar Államkincstár által 
megadott számlára kell tovább utalnunk, tehát az sem képezi az önkormányzat bevételét, azonban kötelező ugyanolyan 
alapossággal megkísérelni ezen tartozások behajtását, mintha az a saját bevételünk lenne. A behajtási szándék ellenőr-
zésére felhívták az érintett adóhatóságok figyelmét.

Az iparűzési adó 2021-ben esedékes előlegeinek felezését kérhették a kis- és középvállalkozások, tapasztalataink 
alapján az érintettek éltek is ezzel a lehetőséggel. 2021-ben befejeződő adóév adójának mértékét, központilag módosí-
tották, így ennek értelmében községünkben, ez 2-ről 1 százalékra fog csökkenni. Jelenlegi rendelkezésre álló informáci-
ók alapján, az előlegek módosításából adódó bevételkiesést a központi költségvetés terhére kompenzálni fogják.

Dr. Bóta Mihály
                                                                             jegyző

Válság és kezelése
Koronavírus világválság

Mint az mindenki előtt ismeretes a 2019. év végén Kínában tömeges fertőzéseket okozott 
egy eddig nem ismert vírustörzs. A Kínai hatóságok ezen bejelentésüket 2020 februárjáig halo-
gatták. Az eltelt idő alatt a ki- és beutazó emberek a vírust elterjesztették a föld egészében. Így 
jutott el hazánkba is az azóta COVID-19 (vagy SARS-CoV-2) néven ismertté vált koronavírus. 
A kezdeti vírusnak, azóta több száz mutációjával küzd az emberiség. A járvány teljesen világmé-
retűvé duzzadt, ami erőteljesen rányomta hatását a világ teljes gazdasági életére is.

Hazai válság

Magyarországon az első regisztrált koronavírus fertőzést 2020. március 4-én jelentették be, az első honfitár-
sunk a koronavírus kapcsán 2020. március 15. napján vesztette életét. Rövid időn belül járványügyi méretekben való 
megjelenésére reagálva a kormány 2020. március 11. napjától veszélyhelyzetet hirdetett. Ezzel kezdetét vette a kü-
lönleges jogrend. A különleges jogrend intézménye által a kormány a parlament nélkül hozhat mindenkire nézve köte-
lezően végrehajtandó döntéseket. A vírus terjedésének megakadályozására olyan intézkedéseket vezettek be, melyek a 
mindennapi életünket, megélhetésünket is jelentősen befolyásolták. „Katasztrófa-bevásárlás” kezdődött, az emberek 
élelmiszereket és napi fogyasztási cikkeket halmoztak fel. A kezdeti többletfogyasztás után azonban a gazdaság erősen 
visszaesett, tízezrek vesztették el munkájukat, a kulturális- és sportélet teljesen leállt, nem volt lehetőség közös-
ségi szórakozásra, rendezvényekre. 2020. április 11-én megkezdődtek az erősen korlátozó intézkedések, melyek 
már kijárási korlátozásokat is tartalmaztak. 

Az első hullámra nem volt felkészülve az ország, így a vírusfertőzés elkerüléséhez szükséges eszközök (fertőtle-
nítők, maszkok, védőruhák) sem álltak megfelelő számban rendelkezésre. A kereslet-kínálat törvényei szerint jelentős 
összegeket kértek el azért a kevés készleten lévő termékért. Beindult az országos maszkvarrás, ami mára már „új 
divatként” mutatkozik meg mindennapjainkban. Az első hullám alatt az önkormányzatokra is nagy teher hárult, hi-
szen mindenféle többletforrások nélkül kellett új és újabb feladatokat ellátni a védekezés során, hogy a lakosság 
további fertőzöttségét lassítani lehessen. 
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Az első hullám elmúlásával jöttek a lazítások és újra hasonlítani kezdett az életünk a vírus előtti időszakra, bár a 

maszkhordás állandósulni látszott. Újra lehetett nyaralni, külföldre menni és bizonyos rendezvények, szertartások is 
megtarthatóak voltak. Örömünk nem tarthatott sokáig, mert augusztus végén ismét nőni kezdett a napi igazolt fer-
tőzések száma… megérkezett a második fertőzési hullám. A kormány ekkor enyhébb védelmi intézkedéseket hozott, 
mert látható volt, hogy az első hullámnál alkalmazott intézkedések mennyire lelassították a gazdaságot, sok vállalkozás 
és háztartás felélte tartalékait. Ennek ellenére 2020. november elejétől ismét veszélyhelyzet került kihirdetésre és 
ismét kijárási korlátozások és vendéglátó-, szállásadó-, kulturális- és sportlétesítmények zártak be. Az amúgy is billegő 
lábon álló gazdasági szereplőket további válságba taszította a járvány. Ekkor már tömegesen adtak fel vállalkozá-
saikat és zárták be boltjaikat. Az önkormányzatok is megérezték a bezárásokat, hiszen a bevételt termelő intéz-
ményeiket sem üzemeltethették. Sajnálatos módon a második hullám alatt megnövekedett a halálos és súlyosan 
megbetegedettek száma.

A második hullám még igazából véget sem ért, máris a harmadik erős fertőzéshul-
lámmal kellett szembesülnünk. Ez a szakemberek szerint egy vírusmutánsnak volt köszön-
hető, mely az emberi szervezetet jobban igénybe veszi és kitartóbban fertőz minden eddiginél. 
Ennek okán arányaiban jelentősen nőtt a súlyos életveszélyes megbetegedések, majd a 
halottak száma is. Annak ellenére, hogy 2020 decembere óta már megkezdődött Magyar-
országon is a védőoltások beadása. Az agresszív vírus lassan, de biztosan mindannyiunk 

életében megjelenik. Döbbenten vesszük tudomásul, hogy családunk, barátaink és ismerőseink küzdenek az életükért 
és sajnos van, akinek nem sikerül a küzdelem. Magyarországon a mai napig már több mint 20.000 ember veszítette 
életét és sokaknak ki tudja milyen maradandó szervi problémákat okozott.

Hazai gazdasági élet

Mint azt feljebb is érintettem a haláleseteken és a súlyos megbetegedéseken túl a következő tragikus hatása a ví-
rusnak a gazdasági élet teljes tönkretétele volt. Már az első hullámnál alkalmazott szigorú intézkedések megmutatták, 
hogy a bezárások nem tesznek jót az üzleteknek, boltoknak, de ennek ellenére szükségesek voltak a járvány terjedésének 
lassítása érdekében. Több ezer vállalkozás került mára a csőd szélére, illetve sokak zárták be véglegesen vállalko-
zásukat. 

A gazdaság működésének fenntartása mindenki számára fontos kell, hogy legyen, hiszen ez által biztosítható a 
lakosság biztonságos megélhetése, oktatása, egészségügyi ellátása és egyben minden közszolgáltatás is. Amennyiben 
a vállalkozások és munkavállalók a tevékenységük után nem fizetnek adókat, akkor a mindenkori kormány és az ön-
kormányzatok sem tudják biztosítani a közszolgáltatásokat. A jelen járványhelyzetben ezért fontos a vállalkozások és 
a lakosság megfelelő támogatása. 

A kormány több olyan intézkedést tett, melynek célja, hogy a vállalkozások átvészeljék ezt a nehéz helyzetet, illetve 
a lakosság költekezései is folyamatosak legyenek, amivel fenntartják a működő vállalkozásokat. A bevezetett intézkedé-
sek többnyire olyan kedvezményes hiteleket jelentettek minden gazdasági szereplő részére, melyek felvételével ugyan 
eladósodnak a kérelmezők, de ideig-óráig biztosítható a gazdaság működése. A hitelmoratórium bevezetése addig jelent 
segítséget, amíg azt nem kell megfizetni, azonban a hitel kamatai nőnek, így a futamidő hosszabbodni fog, amivel je-
lentős mértékben nőhet az igénybevevő hitelköltsége. A cégek általi fejlesztés és működés költségeire biztosított hitel 
felvétel lehetősége is segíthet túlélni, de vajon milyen áron? 

Más országokban olyan jelentős mértékű bér- és egyéb támogatásokat nyújt a kormány, ami 
tényleges segítséget jelent a gazdaságnak és nem jár eladósodással. Így a járvány után valóban gyor-
san és fejlődőképesen indulhat újra a gazdaság.

Általános önkormányzati válság

A kormányintézkedések jelentős mértékben sújtották az önkormányzati szektort is. Miközben a jelenlegi szabá-
lyok szerint feladatalapú finanszírozás van érvényben, több olyan plusz feladatot is kaptak az önkormányzatok, me-
lyekhez a szükséges pénzt nem adta át a kormány. Sőt folyamatos elvonásokkal terhelte meg az önkormányzatokat 
a „közös teherviselés” jegyében. Ehhez azonban érdemes tudni, hogy a teljes bruttó hazai össztermék (GDP) arányait 
nézve az önkormányzatoknak nyújtott központi támogatás (megközelítőleg) mindössze 7 % (ez korábban 11-12 % volt). 

Fontos tudni, hogy az önkormányzat tágabb értelemben véve a települési lakóközösség egészét jelenti, akik vá-
lasztott tisztségviselőik útján dönthetnek saját közösségük sorsáról. Ezért minden az önkormányzattól elvont forrás 
a település lakónak életét érinti, arra negatív hatással bír.
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Mint az egyértelműen bebizonyosodott a járványügyi helyzet alatt, az önkormányzatok tudnak leginkább tenni a 
lakosság azonnali kiszolgálása és támogatása és védelme érdekében. Ennek okán véleményem szerint egy a kormány 
és önkormányzatok közötti együttműködés és közvetlen támogatási rendszer kiépítése lenne a lehatásosabb védekezési 
mód.   

Míg a kormány által létrehozott Gazdaságvédelmi Alapba kerültek önkormányzati források, addig az Alap 
kiadásai között többnyire olyan kormányberuházások szerepeltek, melyek egyenként is az önkormányzatok összes el-
vonásának többszörösei voltak. (sportberuházások, fegyverkezés, multik támogatása, hazai és külföldi egyházak tá-
mogatása és még hitel nyújtása is külföldi országoknak stb.) Mindeközben az egészségügyre jóval kevesebb összeget 
fordítottak.

Az önkormányzatokat (ezzel a lakosságot is) érintő jelentős elvonások és intézkedések az alábbiak voltak, me-
lyek plusz kiadásokat vagy kieső bevételeket generáltak:

- Gépjármű adó (eddig önkormányzatnál maradó 40%) teljes elvonása
- Helyi iparűzési adó 1 %-ra csökkentése
- Parkolási díjak elengedése
- Bérleti díjak befagyasztása, néhol elengedése
- Szolgáltatási díjak befagyasztása, néhol elengedése
- Védekezési költségek visszatartása
- Idősek forrásbiztosítás nélküli kötelező ellátása
Az így keletkező hiányok pótlására az önkormányzatok között más-más feltételekkel kerül sor. A gépjárműadó 

beszedését és bevételeit egyöntetűen minden önkormányzattól (véglegesen) elvonta a kormány, míg az iparűzési adó 
esetében a 25.000 alatti lakosságszámú településeknek automatikusan visszapótolja. (Ez azt jelenti, hogy minden 
befizetett iparűzési adó Ft mellé a kormány ad még egy Ft-ot. De ha a válság miatt kevesebb adó folyik be, azt termé-
szetesen nem pótolja ki.) Mivel minden polgár valamely önkormányzathoz tartozik, ezért az önkormányzatok támoga-
tásával közvetlenül a polgárokhoz juthatna a segítség. Azonban jelenleg nem támogatást, hanem elvonást alkalmaz a 
kormány az önkormányzatok felé, amivel a lakosságtól veszi el a forrásokat.

Tápiószentmárton helyzete

Településünk tekintetében a központi elvonások közül a gépjárműadó kiesése a legfontosabb. Ez megközelítőleg 
17 millió Ft kieső összeget jelent Tápiószentmárton lakosságának. Ez a bevétel az elmúlt évek során jelenősen hoz-
zájárult ahhoz, hogy ne legyen szükség a lakosság és a vállalkozók felé díjemelések bevezetésére. (Ennek az összegnek 
köszönhetően volt lehetőségünk eltekinteni eddig az adók, a lakás- és helyiségbérleti díjak, földhaszonbérleti díjak, 
étkezési térítési díjak minden évben történő emelésétől.) További korlátozások miatt nem tudtuk emelni a 2016 óta 
nem változott étkezési térítési díjakat. Az elmúlt 4 évben a startmunka keretében megtermelt élelmiszer (zöldség, 
gyümölcs, hús) teremtette meg a lehetőségét, hogy ne kelljen emelni a díjakon. Azonban az utóbbi egy évben olyan 
mértékű élelmiszer áremelkedés volt, hogy ezt már nem tudjuk kompenzálni a megtermelt mennyiségekkel. Ha-
sonló kiesést jelent, hogy nem emelhetjük más szolgáltatások díjait (sportcsarnok, strand, lakás- és üzletek bérleti díjait 
sem, sőt a bezáratott boltok bérlőinek a zárvatartás alatt egyáltalán nem kell fizetniük), intézményeink zárva tartanak, 
így bevételt sem termelnek. A fenti intézkedések ugyan segítik a vállalkozásokat, azonban az önkormányzat bevételeit 
nagymértékben csökkentik.

Az önkormányzatunk bevételeinek eddig is minden forintját a lakosság jobb életkörülményeinek biztosításá-
ra fordítottuk, így minden elvont forint az önök életét rontja.

A feladat alapú finanszírozás lényege, hogy a kormány osztja ki az önkormányzatok által ellátandó kötelező 
feladatokat, melyhez törvény által biztosítja a megfelelő pénzügyi forrásokat is!

Az alábbiakban néhány szám arról, hogy mely feladatra mennyi központi forrást kapunk (a lezárt 2020. évben) és 
mennyi a valódi költsége (melyben az alapvető és törvényi előírások szerinti tartalom szerepel!).

- Családsegítő és Gyermekjóléti szolgáltatás: kapott: 4.158.000 Ft, felhasznált: 16.243.382 Ft

- Közművelődési és könyvtári szolgáltatás: kapott: 9.337.855 Ft, felhasznált: 24.501.822 Ft

- Étkeztetési szolgáltatás: kapott: 42.027.025 Ft, felhasznált: 73.289.610 Ft
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- Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás: kapott: 0 Ft, felhasznált: 6.345.255 Ft

- Házi segítségnyújtási szolgáltatás: 0 Ft, felhasznált: 1.979.974 Ft
(Az orvosi ügyeleti és házi segítségnyújtási állami támogatásokat az ellátást biztosító Tápió-vidéki Többcélú Kistér-

ségi Társulás kapja a felhasznált tétel a támogatáson felüli bepótlási igényt jelzi!)

A fentebb látható forráshiányos különbségeket (összesen: 66.837.163 Ft) az önkormányzat a beszedett adók-
ból és egyéb szolgáltatásaiból befolyó pénzekből fedezi, ezért annak elvonása a szolgáltatások romlásához vezet, 
melyre jelenleg nem sok ráhatásunk van! 

Mindemellett jelentősen megnövekedett az igény a szociális ellátási formáink iránt is, hiszen sokan kerültek 
olyan helyzetbe, ami a szociális háló igénybevételére kényszerítette őket.

(és a mai napig egyetlen forintot sem fizetett meg a kormány 2 lezárt pályázatunkkal 
kapcsolatban összesen 115,5 millió Ft összegben, amit többször kértem a minisztériumtól 
„Sürgős kérelem” keretében!)

Természetesen mindent megteszünk, hogy fenntartsuk az eddig megszokott színvo-
nalat, de ez csakis kompromisszumokkal tartható.

A hiányok pótlását meg lehet oldani hitelfelvétellel, amihez jelenleg kormányenge-
dély szükséges, továbbá önkormányzati vagyon értékesítésével, szolgáltatások csökkentésével, kormányzati támogatás 
igénylésével.

Önkormányzatunk a rendkívüli kormányzati támogatást (REKI) a több mint 47 millió forintos – a 2014. évi stran-
don történt gyermekhalál ügyében – nyújtotta be a kormány felé (eredményét még várjuk). Amennyiben a kormány, 
kedvező elbírálásban részesít minket, akkor nem lesz szükség hitelfelvételre. Az önkormányzati vagyon értékesítése 
kapcsán kizárólag olyan ingók és ingatlanok kerülhetnek szóba, amit más funkcióval nem tudunk hasznosítani vagy 
ráfordítás igénye jelentős.

FONTOS! azonban tudni, hogy az önkormányzat az elvonások és az előző vezetés rossz döntéséből eredő nehézsé-
gek ellenére is stabil és kiegyensúlyozott gazdálkodást folytat. Jelenleg minden közszolgáltatásra megvan a pénzügyi 
fedezet és minden számlánk pénzügyileg rendezett. Amennyiben nem lesznek további elvonások és nem várt többlet-
költségek, illetve a kormány kedvezően bírálja el REKI kérelmünket (a gyermekhalál ügyében), akkor ebben az évben 
sem kell súlyosabb megszorításokról döntenünk.

A válság alatt kollégáimmal igyekeztünk minden lehetőséget megragadni és felkutatni, amivel a lakossági 
igényeket a lehető legjobban ki tudjuk szolgálni úgy, hogy azzal a kormányintézkedések miatt megcsappant költ-
ségvetést a legkevésbé terheljük. Mindezek mellett dolgozóinkat NE kelljen elküldeni vagy bérüket csökkenteni.

Ezért a célért az alábbi intézkedéssekkel igyekeztünk a lakosság szolgálatára lenni:

- Maszkhiány miatt dolgozóink és további helyi önkéntesek textil maszkok varrásába fog-
tak az intézményi és lakossági ellátás biztosításához, melyhez az anyagokat is adományokból 
sikerült beszerezni.

- Adományból 3 hónapon át minden nap az Ari Pékségből este elhoztam a megmaradt pé-
kárut, amit a reggeli órákban magam hordtam ki az arra rászorulóknak.

- Ugyancsak adományokból több helyről, több alkalommal is sikerült (felnőtt és gyermek) 
ruhaneműket, iskolatáskákat és iskolai kezdő csomagot osztani.

- Pályázaton a NéBiH által lefoglalt tűzifából sikerült egy télre való mennyiséget beszerez-
ni, aminek csak a szállítási költségét kellett megfizetni (ezzel kb. 120 család és egyedülálló fűtéséhez járultunk hozzá).

- Magánszemélyektől sikerült bútoradományokat, TV készülékeket szerezni és ezzel több otthont is megújítani.
- Az Élelmiszerbank Egyesülettel pályázati keretben sikerült 2 éves szerződést kötni, ami biztosítani tudja legalább 

évi 4 alkalommal, hogy 326 főnek (lejárathoz közeli) élelmiszer csomagot adhassunk.
- Az intézményi bezárások miatt a dolgozóink felújítási munkálatokat végeztek, melyhez a (felhasználható minő-

ségű) nyílászárókat a korábbi építkezésekből, felújításokból biztosítottuk.
- Szociális támogatásból is többet adtunk ki, többeknek természetbeni juttatással segítettünk (élelmiszer, gyógyszer, 

tűzifa).
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- Biztosítottuk a 65 éven felüliek ellátását (bolti- és gyógyszertári bevásárlás, csekkbefizetés stb.).
- 2021 januárjában felajánlottuk az oltópontokra való ingyenes betegszállítás lehetőségét praxisunkban, (de erre 

először nem mutatkozott igény, utána pedig az állami fenntartású Szociális Otthon kisbusza végezte el ezt az állami 
feladatot).

- Felajánlottam a Sportcsarnok nagytermét oltópont kialakításának céljára, melyben kb. 200 főt tudunk leültetni az 
oltást követő kötelező várakozási időre (megvalósulásáról a kormányhivatal dönt szükség esetén).

- Meghirdettük az oltakozáshoz történő e-regisztráció megkönnyítésére a Csa-
ládsegítő és a Hivatal közreműködését

- Felajánlottuk a háziorvosi körzeteknek, hogy bármilyen segítség igényük van 
az önkormányzat segíti a védekezést (pl. igény szerint oltás-szervezéssel)

- A bezárások ellenére folyamatosan biztosítottuk a hivatali ügyintézés működ-
tetését (ami néha „ablakos” megoldással sikerült).

Településünkön nem volt olyan vállalkozó, aki az önkormányzathoz fordult 
volt segítségért, inkább a zárva tartó boltok felújításra használták fel a holtidőt, 
illetve több új vállalkozás is megnyitott a tavalyi évben, amit nagy örömmel vet-
tem.

A cikkben leírtakkal tájékoztatást kívántam adni a vírussal kapcsolatban eddig történt eseményekről, ne-
hézségekről és azok megoldásáról. Fontos volt számunkra, hogy lehetőségeinkhez képest mindenkinek segíteni 
tudjuk az életét, boldogulását.

A mindennapi élet a jelen körülmények között nem könnyű. Sokan sokféleképpen gondolkodnak a vírus jelenlété-
vel, veszélyeivel és az oltások szükségességével kapcsolatban is. 

Mivel magam nem vagyok sem orvos, sem virológiai szakember, így ennek taglalásába nem tudok és nem is kívá-
nok belefolyni, illetve tanácsot adni.

Azonban az biztos, hogy a jelenleg is erősödő és egyre inkább eldurvuló helyzet nem sok jót ígér. Az egészségügyi 
dolgozók (orvosok, ápolók, mentősök, egyéb szakemberek) munkahelyi és az azzal már szorosan összefonódó magá-
néleti kimerültsége a határokat feszegeti. A gyermekek a digitális oktatásban és a bezártságban már „megbolondul-

nak”. Az amúgy is beteg idősek félnek a vírustól. Emberek és családok veszítik el szeretteiket, barátaikat, kollégáikat, 
ismerőseiket.

Ezért én mindenkit arra buzdítok, hogy beszéljen házi- és/vagy kezelőorvosával és tájékozódjon az oltás le-
hetőségeiről. Amennyiben meggyőzőnek találja az orvostól kapott információkat, akkor mindenképpen regiszt-
ráljon és oltassa be magát. 

FONTOS!, hogy az oltás ÖNKÉNTES! Mindenki vigyázzon magára és embertársaira!
Györe László
polgármester

Ivartalanítás
A 2019. évben az önkormányzatunk IVARTALANÍTÁSI PROGRAMOT indított. Az 

első évben a keret kicsit több mint a fele fogyott csak el, de a második évtől egyre többen éltek 
a lehetőséggel, melyet a 2020. évtől kibővítettünk a hím ivarú kutyákra és macskákra is. 
Tavaly a megállapított keret már augusztus közepére elfogyott, amit az idei évben szerettünk 
volna emelni. Azonban a járványhelyzetre való tekintettel és a folyamatosságot előtérbe he-
lyezve ebben az évben is 1.000.000 Ft-os keret lett betervezve a költségvetésbe.

A program keretében a Tápiószentmártonban állandó lakhellyel rendelkező állattulaj-
donosok az önkormányzatnál kérelmezhetik, hogy kutyájuk vagy macskájuk ivartalaní-
tási költségét az önkormányzat támogassa. A kérelmeket érkezési sorrendben bíráljuk el. Egy állattulajdonos egy 
éven belül maximum 2 állat ivartalanítását kérheti. A kutyák esetében kikötés, hogy az ivartalanítás költségeit az 
önkormányzat csak regisztrált (a kérelmező nevére és címére szóló) azonosító chippel rendelkező ebek esetén vállalja 
át! Kutyák esetén a chipbeültetés költségét is támogatja az önkormányzat, de CSAK ivartalanítással egybekötve!
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Ebben a rovatban olyan folyamatban lévő vagy lezárult ügyekről olvashat, ami a település életében történik és jelentős befolyással 
van életünkre…

Ellenőrzések

Tápiószentmártonban a 2017. év elejétől folyamatosan és közel minden területen történtek ellenőrzések, melynek 
alanyai az önkormányzat által üzemeltetett intézmények voltak.

Ezeken az ellenőrzéseken részt vett a Magyar Államkincstár (MÁK), a Pest Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti 
Élelmiszer-biztonságilánc Hivatal (NéBiH), a Munkaügyi felügyelet, a Belügyminisztérium (BM), Állami Számvevő-
szék (ÁSZ) és az ÁNTSZ is. Némelyik hatóság több intézményben és több alkalommal is tartott ellenőrzést.

Az ÁNTSZ főként a strandfürdőnket ellenőrizte (volt, hogy heti rendszerességgel), de a működést gátló vagy 
egészségre veszélyes hibákat nem találtak. Mindent az előírások szerint üzemeltettünk. 

A NéBiH az Étkeztető Szolgálatnál tett több látogatást, ami kiterjedt a higiéniai előírásoktól az étlapok tartalmáig 
minden ellátott feladatra. Ezek az ellenőrzések 4-es (jó) osztályzattal végződtek. 

Az ÁSZ vizsgálata arra terjedt ki, hogy mennyire lehetséges a korrupció Tápiószentmárton Önkormányzatá-
nál. Ezt az akadályt 5-ös (kitűnő) érdemjeggyel sikerült zárni. A megállapításban ezt írták: „Gratulálok az elért ötös 
osztályzathoz! Az Ön szervezete és az önkormányzat hivatala az integritás szempontjából a legeredményesebb, ala-
csony kockázatú önkormányzatok közé tartozik.”

Albertirsai út 

Önkormányzatunk megpályázta az Albertirsai út részleges felújítását és gépbeszerzést, melyre a közel maximum 
pályázati forrást sikerült elnyerni. Összességében több mint 109,5 millió Ft vissza nem térítendő EU-s és hazai for-
rású támogatást. A beruházáshoz az előleget a munkálatok megkezdése előtt – a Támogatói Okirat adta lehetőséggel 
élve, 50 % mértékben – 2019. 06. 12. napján igényeltük meg. A beadott igényünket a mai napig nem bírálta el az 
Irányító Hatóság, ennek értelmében még az előleget sem fizették ki, amit a projekt megkezdése előtt már utalni kellett 
volna.

Ettől függetlenül a megkötött szerződés szerint a kivitelező elvégezte a munkát, határidőre, megfelelő minőségben. 
Mivel a Hatóság egyetlen forintot sem utalt az elnyert támogatásból, így az önkormányzat éves fejlesztési és egyéb 
bevételei terhére kellett rendezni a kivitelezés összesen 127 millió Ft költségeit.

A 2019. évi önkormányzati választás előtt (szóbeszédek szerint valaki kérésére) a közbeszerzési eljárásunkkal 
kapcsolatban szabálytalansági eljárást kezdeményeztek önkormányzatunk ellen a Közbeszerzési Döntőbizottságnál 
3 szabálysértési gyanúpontban.

Az ivartalanítást az önkormányzattal szerződött állatorvosnál lehet elvégeztetni, az útiköltség nem számol-
ható el!

A programra jelentkezni kizárólag az önkormányzat által kiállított nyomtatványon lehet, melyet az ivartalaní-
tást végző orvossal kell leigazoltatni.

Györe László
polgármester
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A Döntőbizottság határozata szerint 1 pontban 
nem volt megállapítható a szabálysértés, de 2 pont 
alapján súlyos szabálysértést állapított meg. A dön-
tés ellen természetesen fellebbezést nyújtottunk be, 
ezért az nem emelkedett jogerőre. Ennek ellenére az 
Irányító Hatóság a NEM JOGERŐS döntésre hi-
vatkozva 33,5 millió Ft támogatáselvonást kívánt 
alkalmazni ellenünk.

Ezt a döntést is megfellebbeztük, hiszen biz-
tosak voltunk benne, hogy mindent a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően végeztünk el a pá-
lyázat kapcsán. Az Irányító Hatóság határozatát az Agrárminiszter megsemmisítette és új eljárás lefolytatására 
utasított a Hatóságot. Indoka szerint a Hatóság NEM TUDTA alátámasztani, hogy mely jogszabályt sértettük meg 
az eljárásunk során, illetve az általunk felhozott érveket teljes mértékben figyelmen kívül hagyta!

Eközben a Közbeszerzési Döntőbizottság döntése elleni perben a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy az önkor-
mányzat mindenben helyesen és a törvények maximális figyelembevételével folytatta le a kötelező közbeszerzési 
eljárást! A döntőbizottság fellebbezése miatt ez az ítélet nem lett jogerős. 

A fellebbezést a másodfokon eljáró Kúria vizsgálta tovább. A Kúria megállapítása közel ugyanaz lett, mint a Tör-
vényszéki ítélet. Annyiban változott a véleményük, hogy ugyan az önkormányzat NEM SÉRTETT SEMMILYEN 
TÖRVÉNYT, de a saját maga által kiírt ajánlati felhívásban a törvényi előírásoknál szigorúbb előírásokat tett, amit 
nem tisztázott maradéktalanul. 

Ez esetben annyi volt a „hibánk”, hogy az ajánlati felhívásban szerepeltettük, hogy semminemű ingyenes vállalást 
nem fogadunk el. A nyertes ajánlattevő ajánlatában pedig volt több olyan költségsor, mely 0 Ft anyagköltséget tar-
talmazott, amit a Hatóságok ellentétesnek ítéltek a kiírással. Azonban ezek a tételek mindegyike BONTÁSI munka 
volt. A laikusok számára is egyértelmű, hogy egy padka bontás esetén NINCS felhasználandó anyag, így az ajánlat 
nem is tartalmazhat ilyen jellegű költséget! Ennek ellenére a hatóságok úgy vélekedtek, hogy szükség lett volna egy 
tisztázó kérdésben nyilatkoztatni az ajánlattevőt, hogy azért 0 Ft a tételsor, mert a munka elvégzéséhez nem szükséges 
anyag felhasználása, kizárólag munkadíj, azt viszont tartalmazta az ajánlat.

A Kúria ítélete már jogerősen is kimondja, hogy önkormányzatunk semmilyen törvényt nem sértett meg az 
eljárása során, csupán egy apró adminisztratív hibát vétett.

Ezt az ítéletet megküldtük az Irányító Hatóság felé és egyben kértük, hogy a megállapítások figyelembevétele mel-
lett hozzák meg a törvények szerinti reális döntésüket és álljanak el az önkormányzat elmarasztalásától, illetve azt a 
lehető legkisebb mértékűre csökkentsék.

A pályázati záróbeszámolónk benyújtása és az ügy tisztázódása jogerősen is megtörtént, így már nem látjuk 
akadályát a támogatói okirat szerinti 109,5 millió Ft elnyert támogatás megfizetésének! 

A fenti ítéletek birtokában, aki ezentúl olyan állítást tesz, ami az önkormányzat csalására irányul vagy azt 
sejteti, az bűncselekményt követ el, ami ellen jogi úton fogunk fellépni.

Kincsem rendezvény

Önkormányzatunk 2019. évre Kincsem születésének 145. évfordulója alkalmából 
tartandó rendezvénysorozatra pályázott, melyre a közel 6 millió Ft pályázati forrást 
sikerült elnyerni.

A rendezvényt abban az évben összesen 8 napon keresztül különböző eseményekkel 
megtartottuk és a hozzá tartozó számlákat kifizettük. A pályázat lezárásához benyújtot-
tuk a záró beszámolónkat, amely elbírálása után szokták utalni a megnyert összeget. Ez 
sajnos önkormányzatunk esetében sajnos a mai napig nem történt meg! Sajnálatos ez 

annak tudatában, hogy a támogatás kiutalása után szoktak megjelenni az ellenőrök, akik mindent tüzetesen végig vizs-
gálnak a lebonyolítással és annak tisztaságával kapcsolatban. Ez az ellenőrzés a mi esetünkben 2020. 09. 03. napján 
történt meg. Az ellenőrzést végzők sorban vizsgáltak meg minden dokumentumot, de egyetlen hibát sem találtak! 
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Szóban arról tájékoztattak, hogy a támogatás kiutalása 1-2 héten belül várható… azóta is várjuk, miközben a kiuta-

lást végző osztály vezetője szóban arról tájékoztatott, hogy Ők már mindent aláírtak és a támogatási összeg kiutalá-
sára engedélyt adtak. Ennek ellenére továbbra sem kaptunk egyetlen Ft-ot sem! 

Nem tudni hol és miért akadt el a támogatás átutalása, de ilyenkor elgondolkodik az ember: 
Vajon nem tudnak vagy nem akarnak fizetni?

Strandhalál 
(2014)

Korábbi Önkormányzati Híradó számunkban már beszámoltam róla, hogy még 
2014. év nyarán egy 8 éves kisfiú (K. Zsolt) életét vesztette, amikor a strandmeden-
ce vizében elmerült és megfulladt.

A szülők (és kistestvére) pert indítottak a kisfiú kíséretével megbízott idős hölgy-
gyel és az önkormányzatunkkal szemben összesen 45 millió Ft sérelemdíjat kérve.

A jogi képviselőjük egyetemleges felelősség megállapítását kérte. Ez azt jelenti, 
hogy közösen kell megfizetni az ítélet szerint kiszabott sérelemdíj összegét. Ez önkormányzatunkra nézve azért nem volt 
kedvező, mert a kisfiú – 80-as évein túl járó – kísérője semminemű vagyonnal nem rendelkezik, így előre látható volt, 
hogy a teljes megítélt összeget az önkormányzaton fogják behajtani.

A bírósági tárgyalások jelentősen elhúzódtak a bizonyítási eljárások és szakértői vizsgálatok miatt. Az elsőfokú 
ítélet ellen fellebbezéssel éltünk így az nem vált jogerőssé. A másodfokon eljáró Törvényszék azonban 2021. 01. 09. 
napján jogerős és végrehajtható ítéletet hozott. Az ítélet szerint a szülőknek és a kistestvérnek összesen 41.000.000 
Ft sérelemdíjat kell megfizetni a tragédia bekövetkezésének idejéig (2014. 06. 17.) visszamenőlegesen kamattal ter-
helve, továbbá az első- és másodfokú bírósági per- és egyéb költségek teljes összegét. Ez a jelenlegi számítások alapján 
több mint 47 millió Ft. Mivel a másik kötelezettnek nincs vagyona, ezért rajta végrehajtást sem tudnak kezdeményezni. 
Ennek okán a teljes fenti összeg Tápiószentmárton lakosságát terheli. 

Mindez az ítélet annak tudatában született, hogy önkormányzatunk korábban már 5.000.000 Ft összegű 
sérelemdíjat önkéntesen megfizetett.

Az előző vezetés rossz döntéseinek mérséklésére önkormányzatunk a fenti összeg megtérítésére rendkívüli te-
lepülési támogatást terjesztett elő a kormány felé. Amennyiben ezt a kormány elutasítja, akkor az idei évi, amúgy 
is elvonásokkal terhelt költségvetésünkből kell megfizetni. (Ez az összeg a lakosságszámra vetítve annyit jelent, hogy 
csecsemőtől a 100 évesig minden lakónak 8300 Ft kárt okozott. Ez pont annyi, mint egy úszómester napi bére lett volna 
2014-ben!)

A jogi képviselőnk javaslatára a Kúria felé felülvizsgálati kérelemmel éltünk, mivel a megítélt összegek mértéke 
jelentősen eltér a bíróság által eddig alkalmazott sérelemdíjak összegétől. (Több ítéletet is megnézve maximum 5 millió 
Ft sérelemdíjat ítéltek meg más hasonló ügyekben.) Mindkét bíróság kitért az ítéletében arra, hogy a jelentősen magas 
sérelemdíj és az egyetemleges felelősség tekintetében szerepet tulajdonítottak annak a ténynek, hogy a strandfürdő ve-
szélyes üzemeltetése során 2009 óta fennálló és folyamatos probléma volt, hogy 1 fő úszómesterrel kevesebb volt 
szolgálatban a fürdőben a hatóságilag előírt létszámnál. Ezt szándékos mulasztásnak látták az önkormányzat, 
mint üzemeltető részéről.

Amennyiben a kormány elutasítja a beadott kérelmünket, akkor előfordulhat, hogy az önkormányzatnak a régi idők 
hibái miatt kell hitelt felvenni vagy ingatlanokat értékesíteni, illetve lakossági fejlesztésekről lemondani… vajon tény-
leg megérte?

Györe László
polgármester

Tápiószentmárton Polgárőr Egyesület
Beszámoló a 2020.-évben végzett munkáról

A civil szerveződések egy jelentős része is feladatának tekinti a település közbiztonságának javítását, védel-
mét. Tápiószentmártonban ezeknek a feladatoknak egy részét a polgárőrség látja el, a rendőrség és társ intézmé-
nyek közreműködésével.
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Ingyenes WIFI Tápiószentmártonban
Az előző számunkban beszámoltam róla, hogy megnyertünk 15.000 

EURO összeget az Európai Bizottság által meghirdetett pályázaton, in-
gyenes WIFI elérést biztosító eszközök telepítésére, melyet közösségi 
színtéren (parkokban, közösségi házban, téren, stb.) kell elhelyezni.

Az eddig eltelt idő alatt megtörtént a technikai egyeztetés az eszközökre vonatkozóan és az árajánlatok bekérése 
is. A legjobb ajánlatot a Vodafone adta, melyben sikerült elérni a 12 db eszköz kihelyezését. A korábban kijelölt helyek 
esetében azonban a szolgáltató internet hiánya miatt nem mindenhol tudta biztosítani a wifi elérést, ahol mi szerettük 
volna. Így például a Göbölyjárásra tervezett eszközöket nem vállalta felszerelni, mert a pályázat szerinti sebesség nem 
garantálható.

Az alábbi helyekre lettek telepítve WIFI elérést biztosító eszközök, mellyel ingyenesen elérhető internetet tudunk 
biztosítani a parkokban pihenőknek vagy a buszra várakozóknak.

Újfalu településrész:     - Buszforduló
                                      - Béke tér
Üdülő terület:                - Strand
Település központ:        - Polgármesteri Hivatal melletti tér
                                       - Kubinyi Kúria melletti tér
                                      - Templom tér parkja
                                      - Cifrakert

Fontos tudni, hogy a pályázat része volt, hogy nem lehet tartalmakat vagy oldalakat letiltani, így a szolgáltató bizo-
nyos nagy sávszélességgel működő oldalakat jelentősen (élvezhetetlen mértékre) lelassít. Ennek értelmében nem lehet 
majd filmeket letölteni, ami rontaná a normál felhasználást.

A telepítések megtörténtek, így a rendszer már igénybe is vehető az arra alkalmas készülékekkel.

Keressék a „WiFi4EU-Tápiószentmárton” jelzést telefonjuk wifi kapcsolatán és bátran csatlakozzanak a hálózatra.

Kellemes szörfözést kívánok, használják egészséggel az ingyen internet lehetőségét!

Györe László 
polgármester

Ennek a munkának szakmai hátterét már hosszú évek óta a rendőrség és az Országos Polgárőr Szövetség bizto-
sítja. Nagykátai Rendőrkapitányságon minden héten Salánki Zoltán kapitányságvezető szervezésével kistérségi 
rendőr-polgárőr szakmai megbeszélések voltak. ( Sajnos vírushelyzet miatt később ezek a találkozások elmarad-
tak.) Munkánkat Kamenár József és Balogh István együttműködő partnerként segítették 

/Helyi szolgálat az alábbiak szerint alakult: 50 alkalom, 154 fő, 471 óra./

Munkánkat teljesen átalakította a korona vírus miatt elrendelt különleges intézkedések sorozata. (szájmaszk 
használata, vásárlási idősávok, kijárási korlátozások) 

Kiemelten fontos volt a lakosságtól érkező információk alapján a gyors intézkedések megtétele. 

 Köszönjük  az egészségügy, a rendőrség, a mentők, a tűzoltóság dolgozóinak áldozatos munkáját! 

Köszönjük Tápiószentmárton lakóinak segítőkész támogatását! Nélkülük ilyen szép és jó eredményeket nem 
tudtunk volna elérni. Külön szeretnénk megköszönni családtagjainknak, hogy biztosították számunkra az otthoni  csa-
ládi hátteret az eredményes polgárőr szolgálathoz. 

A polgárőrség tagjai további jó és eredményes munkával köszönik meg a lakosság, a gyermekek és családok bizalmát!

Munkánkat továbbra is szabadidőben, saját tulajdonú személyautókkal, térítésmentesen végezzük!                        

Kollár János       
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MOZAIKOK dr. SZABÓ JÁNOS (1937-2021) ÉLETÉBŐL
Úgy gondolom – talán ezzel nem vagyok egyedül -, hogy dr. Szabó János hosszú és 

tartalmas élete során nem csak szemlélője, hanem alakítója is volt több jelentős történelmi 
folyamatnak. Ugyanis Őt a hazánkban és azon kívül is, a különböző időkben lezajlott 
gazdasági és politikai változások mindig érdekelték, azokat állandóan figyelemmel kísérte.

Ő és kortársai átélték a II. világháború helyi borzalmait, a Rákosi-rendszert, az 1956-os 
forradalmat, a Kádár-érát, továbbá a rendszerváltás eseményeit is. Pl. Ő élesen emlékezett 
arra a napra, amikor innen, Tápiószentmártonból 1945. 02. 08-án édesapját – másokkal 
együtt – a SZU-ba malenkij robotra elhurcolták. 

Dr. Szabó János általános iskolai osztálytársai közül több mérnök, orvos, óvónő, diplomata és az ő révén ügyvéd, 
országgyűlési képviselő, majd miniszter lett. Az általános iskola után a Kossuth Gimnázium tanulója lett Cegléden, 
ahol 1954-ben magam iskola- és kollégistatársa lettem. 1956. szept.-ben a Szegedi Tudományegyetem joghallgatója. 
Ott, a szegedi egyetemen 1956. okt. 16-án megalakult a MEFESZ, amelynek 16 pontból álló forradalmi követelései 
villámgyorsan elterjedtek az egész országban. Egyszer megkérdeztem tőle: mit tudsz Te a MEFESZ megalapításáról? 
Ott voltam én is az alapításnál! – válaszolta.

Végzett jogászként az 1960-as évek elején Debrecenbe került, ahol akkor jómagam a Kossuth Lajos Tudomány-
egyetemen tanultam. Többször is találkoztunk, bevitt magával a helyi tisztiklubba, magam viszont az egyetemünk ne-
vezetességeit mutattam be neki. Később Győrbe került, ahol 50 évig ügyvédként eredményesen dolgozott. 1990-ben a 
Kisgazdapárt országgyűlési képviselőjeként több fontos feladatot kapott. 1993. februárjában, dr. Antall József minisz-
terelnök úr felkérésére - 1994 nyárig - földművelésügyi miniszter volt. 

1993-ban jómagam összegyűjtöttem a falunkból az 1945-ben málenkij robotra elhurcoltak visszaemlékezéseit. 1994. 
márc.-ban a visszaemlékezések kéziratával a minisztériumban felkerestem dr. Szabó Jánost. „Ki kellene adni ezt, ám 
erre nekem nincs lehetőségem.”- mondtam „Add ide a kéziratot!” – válaszolta. Ő gondoskodott a kézirat megjelenéséről. 
„Egy krónika a malenkij robotról” című kiadvány így jelent meg 1994-ben, amelynek bevételéből 1995. febr. 8-án, az 
elhurcoltak névsorát tartalmazó emléktáblát avattunk. Az avató beszédet dr. Szabó János mondta az egykori - akkor még 
élő 5 fő – elhurcoltak jelenlétében.

Dr. Szabó János miniszter úr 1993-ban meghívta a minisztériumba falunk akkori vezetőit, a polgármestert és a jegy-
zőt. Hogyan tudnék a szülőfalumnak segíteni? – tette fel a kérdést a meghívottaknak. Ő segített! Többféle módon is! 
Ezekből legfontosabbak:

1. Az ő intézkedései és a helyi vezetők együttes munkájának köszönhetően - az addig főleg esős időben nehezen 
járható -, az Irsai földút szilárd burkolatot kapott.

2. 1993-ban megtörténtek a földárverések. A falunk határában az árveréseken megszerzett termőföldek időben tör-
tént pontos kiméretése az Ő intézkedésének volt köszönhető.   

3. 1994. májusában dr. Szabó János miniszter úr és munkatársai határszemlét tartottak – itt a falunk határában is. 

4. 1994 jún.-ban - a minisztérium átadása előtt néhány nappal – a miniszter úr a helyi gazdák részére kirándulást 
szervezett Martonvásárra, a növénynemesítő kutatóintézetbe.

5. 1995-ben megalapította a Katona u. végén a munkahelyteremtő, a virágföldet előállító kisüzemet, ahol több éven 
keresztül munkát és megélhetést biztosított alkalmazottainak. Jómagam a MTA Földrajztudományi Kutatóintézet meg-
bízásából ebben az időben szerveztem meg kistájunk, a Tápió-mente nevezetességeit bemutató ún. Kincsem-túrát. Ezt 
elmondtam dr. Szabó Jánosnak, aki erre azt mondta: „Hozd ide, a kisüzembe is a csoportokat!” Ezt követően, évről-évre, 
sokszáz látogatót vittem a telepre, ahol a telepvezető, Klement András fogadta a vendégeket. Ilyenkor minden vendég 
ajándékba kapott a Kincsem földje virágföldet. Az is gyakran előfordult, hogy a vendégeink az ajándékon túl sok virág-
földet vásároltak.

Dr. Szabó János 1998-2010 között önkormányzati képviselő volt itt, a szülőfalujában, továbbá egy ideig alpolgár-
mesterként segítette az aktuális munkákat. 

2015. 02. 28-án a malenkij robotra történt elhurcolás 70., majd 2020. 02. 08-án, a 75. évfordulóján a helyi önkor-
mányzat rendezésében megemlékezéseket tartottunk, amelyeken dr. Szabó János aktív résztvevő volt. Az utóbbin – a 
másik öt előadó mellett – Ő is előadást tartott: „Amiket apám nekem mesélt a fogságban elszenvedett évekről” címmel.
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2016. nov.-ben az egyik kötetem megjelenése alkalmával tartott bemutatóra Őt kértem fel. Ő akkor, a köteteim be-
mutatása és értékelése után, A TÁPIÓ-MENTE könyvemre utalva megkérdezte tőlem: voltál-e már a Tápió forrásánál? 
Ő ugyanis nagyon szeretne oda elmenni. Jómagam, kérésére, megszerveztem ezt, és 2016. dec. 6-án, a Tápiószelén élő 
Lipák Istvánnal együtt a Felső -Tápió forrását, valamint a közbeeső települések – T.ság, T.szecső, Sülysáp, Kóka és 
Isaszeg - nevezetességeit is felkerestük.

2017-ben a helyi önkormányzat az I. világháborús szobrot felújíttatta, valamint a mellette lévő, a már megrongá-
lódott malenkij robot emléktábla helyett újat csináltatott. Az új emléktábla és a felújított szobor felavatása máj. 19-én 
történt. Dr. Szabó János az avatáson ünnepi beszédet mondott és aktívan közreműködött – mint sok egyéb itteni ünne-
pélyen - a tárogatójával.

A szülőfalujának nyújtott érdemei elismeréseként a helyi képviselőtestület döntése alapján dr. Szabó János 1994-ben 
szülőfaluja, Tápiószentmárton első díszpolgára lett.

2013-ban édesapja, Jóska bácsi (101. évében) meghalt. Az örökölt termőföldek művelését azóta maga, dr. Szabó 
János irányította. Jómagam gyakran érdeklődtem tőle a termeléssel együtt járó gondokról, az aktuális év termés eredmé-
nyeiről. A válasza szinte mindig így hangzott: „ Lacikám! Ez maga sikertörténet!”

Úgy gondolom, hogy a fentieken túl meg kell említenem dr. Szabó János emberi nagyságát. Ugyanis ő EMBER 
tudott maradni mindig, akkor is, amikor érdemei elismeréseként hatalomra jutott. Legendás kreativitása, hallatlan akarat 
ereje (pl. 60 éves kora után tanulta meg a tárogatózást!), a jobbra való állandó törekvése mindenki számára példaértékű 
ma is. A bőségesen áradó anekdota kincsei, a bölcs és jogi érvekkel alátámasztott tanácsai, a kifogyhatatlan humoros 
megszólalásai, az építő és megalapozott kritikái - mind-mind az ő színes egyéniségéhez tartoztak. El nem felejthetem 
magam az egykor Vele játszott kártyacsatáinkat, az együttes nótázásainkat, a ceglédi kollégiumi és a debreceni közös 
élményeinket.

Kedves János barátom! A tápiószentmártoni önkormányzat, a szülőfalud gazdái, a kisüzemed egykori dolgozói, a 
Neked sokat segítő Klement-család, az egész falu lakossága, valamint saját testvéreim és a magam nevében búcsúzom 
most Tőled! Jó szívvel mondhatom: nagyon sok embernek, így a szülőfalud lakosságának is hiányozni fogsz! Nyugodj 
békében szülőfalud földjében!              

dr. Dusek László, egykori iskolatársad, barátod

Tanácsadás a Pest Megyei Iparkamarában valamint hiteligénylési, Tanácsadás a Pest Megyei Iparkamarában valamint hiteligénylési, 
uniós pályázati és bizonyítvány hitelesítési elérhetőségek uniós pályázati és bizonyítvány hitelesítési elérhetőségek 

a kkv-szektor vállalkozásainak 2021. januártól  a kkv-szektor vállalkozásainak 2021. januártól  
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (székhelye: 1056 

Budapest, Váci utca 40., www.pmkik.hu) tanácsadó szolgáltatást nyújt a kkv-szektor vállalko-
zásainak. A tanácsadás a koronavírus-járvány gazdasági következményeinek kezelését és a jog-
szabályi rendelkezések alkalmazását segíti, telefonon és „e-mail”-ben történik a (+36-70) 967-9669 telefonszámon és a 
tanacsadas@pmkik.hu e-mail címen. A személyes tanácskérés a járványveszély miatt szünetel.

A térítésmentes tanácsadási szolgáltatást a Kamara tagjai és a kamarai nyilvántartásban szereplő, Pest megyei szék-
helyű, regisztrált gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók vehetik igénybe. A tanácsadásnak nem része az ügyin-
tézés és az okiratszerkesztés.

A kamarai tanácsadás jogi-gazdasági-pénzügyi, munkajogi, hitelhez jutási valamint tagdíj és kamarai hozzájárulás 
megfizetésére, továbbá a szakmunkástanulók foglalkoztatására terjed ki. 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény alapján a Kamara tájékoztatást nyújt az 
egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges információkról, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásá-
ról, a képesítéshez, valamint a hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről is. A meg-
kereséseket az egyenivallalkozo@pmkik.hu e-mail címre kérjük megküldeni a kérdező nevének és telefonszámának 
megadásával.

A tanácsadás fogalma, értelmezése; a tanácsadás során a kérdező vállalkozó röviden, célirányosan ismerteti a ta-
nácsadóval a cége helyzetét és előadja, hogy mely kérdésre, probléma kezelésére, megoldására keresi a választ.
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 A kérdező a tanácsadóval megbeszéli, kitárgyalja, hogy az érintett vállalkozásnak milyen törvényes lehetőségek 

állnak rendelkezésére, melyek az előnyök és hátrányok a vállalkozás számára, valamint ezekhez miként igazodnak a 
tények és a vállalkozó elképzelése.

A tanácskérés és a tanácsadás folyamatában a felek közösen keresik a megoldást a tanácskérő által előadottakra, de 
a lehetőségek közül a vállalkozó hozza meg a számára legjobbnak látszó döntést.

A tanácskérések során előadott kérdések, problémák hasonlíthatnak egymáshoz, de nem ugyanolyanok, vállalkozá-
sonként eltérő a megoldás módja is.

Más cég által választott módszert a sajátosságok elemzése nélkül nem érdemes átvenni. A vállalkozó ne vegyen fel 
hitelt, ha annak visszafizetése szerződéssel lekötött kapacitás és elegendő bevétel hiányában nem látszik teljesíthetőnek. 

További információs lehetőségek;

Jogszabályok és tájékoztatások a Pest Megyei Iparkamara honlapján az „Aktuális” menüpontban megtekinthetők. 
(www.pmkik.hu)

VALI – Vállalkozói Információ  https://vali.ifka.hu
Hitelek, képzések, pályázati felhívások, gyakori kérdések és válaszok
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat https://nfsz.munka.hu
Ágazati bértámogatási program, vállalkozások munkaerő támogatása
Hitelek;
www.mfb.hu Magyar Fejlesztési Bank   www.mkb.hu MKB Bank Nyrt.
www.erstebank.hu Széchenyi Kártya Plusz  www.kavosz.hu Új Széchenyi Kártya Program
Pályázatok;
Magyar Multi Program – Szakértői portál – minősített szakértők https://mmp@ifka.hu
IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 1062 Budapest, Andrássy út 100. Telefon: (+36-1) 312-22-13
materal.energiagazdasag.hu pályázati tanácsadás - pályázatírás
Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ); 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet (ingyenes)
www.magyarorszag.hu /Keresés/Nemzeti Jogszabálytár/ KERESÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA
Külföldi munkavállaláshoz hiteles fordítás és hatósági bizonyítvány kiállítása magyar bizonyítványról / ok-

levélről;

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI)
1062 Budapest, Bajza utca 52. Levelezési cím: 1394 Budapest, Pf.: 359  Telefon: (+36-1) 428-9600
Mobil: (+36-30) 986-9396  Web: www.offi.hu    E-mail: info@offi.hu
Hiteles fordítás után hatósági bizonyítvány kérelem;

Magyar Ekvivalencia és Információs Központ
1122 Budapest, Maros utca 19-21. Telefon: (+36-1) 374-2100, (+36-1) 374-2492  Web: ekvivalencia@oh.gov.hu
Médiatámogatás a kkv-szektor vállalkozásainak;

A FIX Televízió „Fogyasztói Jogviták” című, fogyasztóknak és vállalkozóknak szóló tájékoztató, ismeretterjesztő 
műsorai megtekinthetők és visszanézhetők www.fixhd.tv hivatalos honlapon és a YouTube oldalon is a műsor címének 
beírásával, továbbá Pest megyében az egyes települési önkormányzatok nyomtatott sajtótermékeiben és online kiadása-
iban megjelenő cikkekkel. 

A vállalkozóból fogyasztó lesz, ha más vállalkozástól magáncélból terméket vásárol vagy szolgáltatást vesz 
igénybe;

www.civilhirugynokseg.hu portálon a Rádióműsorok menüpontban a SOROZATOK között található fogyasztó-
védelmi tárgyú, szakértőkkel folytatott beszélgetések hallgathatók meg jelenleg cipővásárlás hibás teljesítése, gázké-
szülékek karbantartása és autós panaszkezelés témákban. A műsorok 2019-ben a Civil Rádióban készültek.

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos, okl. fővállalkozó

európai uniós kkv. tréner
műsorvezető a FIX Televízióban
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Így vigyázhatunk szeretteinkre az új koronavírus-járvány idején

A csalók minden lehetőséget megragadnak és leginkább a z  
idős emberekre fókuszálnak, akik egyedül élnek. Beszélgessünk rokonainkkal a ve-
szélyekről!

Világszerte tapasztalható, hogy az új koronavírus által terjesztett járvány miatt 
megjelentek az olyan ál-értékesítők, akik weboldalakon, közösségi oldalakon, e-mail 
címeken és telefonon keresztül kínálnak egészségügyi eszközöket és újonnan már a 
vakcinával történő oltásra is ajánlkoznak vagy erre hivatkozva személyes adatokat próbálnak kicsalni.

A csalók klinikai, kórházi dolgozóknak, háziorvosnak vagy önkormányzati dolgozónak kiadva magukat személye-
sen vagy telefonon keresztül igyekeznek megtéveszteni az idős embereket az oltásra hivatkozással. Előfordulhat, hogy 
személyesen keresik meg az idős embereket, ekkor egészségügyi dolgozók által viselt fehér ruhában jelennek meg. 
Adategyeztetést végeznek, személyes és bankkártya adatokat kérnek annak érdekében, hogy az általuk hivatkozott 
szervezet nevében (pl. önkormányzat) a járvány miatt támogatást tudjanak átutalni a felhívott részére, egyben – látszó-
lag – a védőoltásra is regisztrálnak.

Személyes és pénzügyi adataink komoly értéket képviselnek. Ha ezek illetéktelen személyek számára hozzáfér-
hetővé válnak, az jelentős anyagi károkat okozhat.

A rendőrség tanácsa arra az esetre, ha valaki ilyen hívást kap:

·	 Járjon utána, hogy valóban a hivatkozott szervezet vagy hivatal kereste meg:
  Tegye le a telefont, majd hívja fel a telefonáló által megjelölt intézményt!
·	 Tegyen fel ellenőrző kérdéseket:
  Kérdezze meg a hivatkozott szervezet központi elérhetőségét, a hívó nevét, beosztást!
·	 Legyen gyanús, ha pénzátutalásról esik szó, illetve felajánlják, hogy az utalás lebonyolításában                       

 segítenek!
·	 Bankkártya adataikat semmilyen körülmények között ne adják meg ismeretleneknek se telefonon, se  

 személyesen!
·	 Nyilvános helyen, idegenek jelenlétében ne beszéljenek magánügyeikről, mert visszaélhetnek az   

 információkkal!
·	 Ne adja meg személyes adatait ismeretleneknek!
·	 Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni Ön vagy hozzátartozója sérelmére,   

 azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot!
A rendőrség célja, hogy az elkövetési módszer tudatosításával lehetőleg senki ne dőljön be a csalóknak. Minél többet 

beszélgetnek erről idős rokonaikkal, ismerőseikkel, annál kisebb eséllyel csaphatják be őket.

Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

Hulladék
Az életünk velejárója, hogy mindennapjainkban folyamatosan „termeljük” hulladékainkat. Nem csak az étkezésünk 

biztosítása során, de bútoraink, elektromos és elektronikai eszközeink, kerti munkálatok és lakásfelújítások, javítások 
során is.

Sajnos az utóbbi időben egyre sűrűbben a keletkező hulladékok nagy része az útmenti árkokban, az utcákon 
eldobálva, az erdők, mezők dűlőútjain és kegyeletsértő módon a temetői zöldhulladék tárolókban jelennek meg.

A kommunális (háztartásban keletkező, de nem szelektíven gyűjtött) hulladékot a DTKH Nonprofit Kft. szállítja 
el településünkről, mely szállításra és ártalmatlanításra minden lakott ingatlan tulajdonosa törvényileg kötelezve 
van! A szerződéssel nem rendelkezők felkutatása folyamatban van, hiszen potenciálisan Ők hordhatják ki a keletkező 
hulladékukat a természetbe!
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A „bliccelők” magas büntetésre számíthatnak, ezért kérjük mindenki keresse a szolgáltatót a szerződésének meg-

kötése érdekében.

A szelektív hulladékok gyűjtése mára már kétheti rendszerességgel, házhoz menő formában valósul meg, mely-
hez korlátozott számban a szolgáltató biztosít sárga színű zsákot. Amennyiben a kapott zsák nem elég, akkor bármi-
lyen színű ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető. Továbbá külön kukában is kihelyezhető, melyen láthatóan fel van 
tüntetve a „SZELEKTÍV HULLADÉK” felirat.

A zöldhulladék kihelyezésére 4 hetente van lehetőség, melyet alkalmanként 2 db – a szolgáltató által biztosított – 
zöld színű lebomló zsákban lehet kitenni, illetve a gallyakat 70 cm-es kötegekben összekötve szállítják el.

Feleslegessé váló lomok, bútorok elszállítását évente két alkalommal, ingyenesen biztosítja a szolgáltató a 06-
53/500-152 ügyfélszolgálati számukon előre egyeztetett időpontban. (erre azért van szükség, mert a községi szintű 
lomtalanításkor a „lomizók” széttúrták a kihelyezett lomokat és ezzel a közterületeket erősen szennyezték, elcsúfították.

A használaton kívüli elektronikai és elektromos gépek, berendezések gyűjtése évente két alkalommal az iskola 
szervezésében kerül(t) meghirdetésre, ami az elmúlt évben a vírus miatt elmaradt. Azonban láthatóan szükség van rá, így 
az önkormányzat igyekszik a járványügyi szabályok betartása mellett megszervezni a jövőben, mert az árokban 
nagyon nincs jó helye pl. a megunt TV készülékeknek.

A fénycsöveket, izzókat és szárazelemeket továbbra is lehetőség van a hivatalban és boltokban kihelyezett gyűj-
tőkben elhelyezni. Továbbá a használt sütőolajat PET palackokban visszatöltve a Felső tagozatos iskola, Kubinyi 
Kúria és a Napsugár óvoda mellé kihelyezett sárga gyűjtőkben várjuk, melynek gyűjtésével a helyi gyermekek 
ingyenes táboroztatását támogatjuk!

Az építési törmelékek és egyéb a fentiekbe nem sorolt hulladékok elszállítására a hulladékszolgáltató és az 
önkormányzat sem tud alternatívát biztosítani, azt mindenkinek magán úton vagy vállalkozók igénybevételével 
kell a jogszabályok betartásával az arra alkalmas hulladékudvarokban elhelyezni.

Mivel az elmúlt 1-2 évben nagyon megszaporodtak az illegális hulladék lerakások, ezért a jövőben minden jog-
szabályellenes cselekmény feljelentést von maga után.

Sajnos már nem csak az elhagyatott helyeken jelennek meg a szemétkupacok…2020.12.23. napján a képeken látha-
tó – lakásfelújításból származó – hulladékhalmazt dobták ki egy autóból a Szelei út elején a lakóterületen. Az ügyben a 
hulladék tartalma miatt már bűnügyi nyomozás folyik az elkövető kilétének bizonyítására.

Kérjük NE SZEMETELJEN, hiszen saját lakókörnyezetünket teszi tönkre!

Györe László
polgármester

TÁPIÓSZENTMÁRTON
HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK

2021.  II. NEGYEDÉVI SZÁLLÍTÁSI REND
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hul-

ladékok gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2021.
április május június

26. 24. 21.
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. 
által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 
70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki 
az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. 
Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása 
ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére.
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A zsák átvételéhez személyes okmányok szüksé-
gesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommu-
nális többlethulladékos zsák árával megegyező: 441 
Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálko-
dási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által 
kerül kiszámlázásra.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 
db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” 
mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH emb-
lémás lebomló zsák helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉKGYŰJTÉS 2021.

április május június

5.; 19. 3.; 17.; 31. 14.; 28.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munka-
társaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot 
(csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga 
színű, emblémás) adnak.

Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott 
napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék meny-
nyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlát-
szó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjté-
sére használt edényzettől eltérő, jól látható módon 
megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) 
szabványos edényzetben is.

Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a 
hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésük-
höz szükséges zsákok mennyiségét!

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)
on történik! (Templom u.; Strand bejáró)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz 
menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

Zsák értékesítés

cím helyszín ügyfélfogadás

Tápiószentmárton, Kossuth L. u. 3. Polgármesteri Hivatal
H: 8.00 – 18.00

Sze, Cs: 8.00 – 12.00

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés

cím ügyfélfogadás telefon e-mail honlap
DTkH Nonprofit Kft.

2700 Cegléd, Kút u. 5.

H: 8.00 - 20.00

K, Sze, Cs: 08.00 - 15.00

53/500-152

53/500-153
ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu

Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi 
helyzettől függően eltérhetnek a feltüntetetettektől!
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Nincs senki Hozzád hasonló

“Alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál” (Fil 2,3) 

Ezt a mondatot azt hiszem minden háztartásban fel kéne tüntetni és ha valóban útmutatóvá 
is válik történetesen, akkor sok ember életét tehetné szebbé. Mégpedig azért, mert a szeretet 
válik kézzel foghatóvá, a szeretet eseménye bontakozik ki általa. 

A félreértések elkerülése végett rögtön leszögezném, nem a „bűnös” emberi természetet 
koronázom meg. Nem a rosszat teszem alázattal különbé magamnál, nem a „rendetlenséget” 
emelem, s karolom fel, hanem a mögötte lévő életet, Isten teremtményét, azt, aki hozzám 
hasonlóan küzdve küzd ebben a világban. Ezért alázattal, néha vagy sokszor, akkor is ha esetlegesen nekem van igazam, 
el tudom engedni neki. Néha vagy sokszor én teszek bele többet, pedig nem én jönnék. Néha vagy sokszor megbocsátok, 
pedig megbántott. Néha vagy sokszor annak ellenére jót akarok neki, hogy nem azt érdemelné. Azt hiszem az „alázattal 
különbnek tartsátok egymást magatoknál” ezt is jelenti. Felemelem a magam szemében, megbecsülést, megbocsátást, 
lehetőséget, áldozatot hozok érte. Igazából ennek az abszolútumát tette Jézus Krisztus is az emberekért. Annak ellenére, 
hogy Ő mindenek fölött áll, megalázta magát, hagyta hogy bántsák, hogy megöljék, de nem azért mert ne lett volna 
ereje ellene tenni, hanem azért, hogy a jó győzedelmeskedjen a rossz felett. Hogy megváltsa életünket, azok életét akik 
hisznek, vagy hinni fognak benne! Mert a bűnnek következménye van és ezt ő elhordozta. De feltámadásával végül 
legyőzte a halált. Hihetetlen az az alázat, amivel elviselte a megváltás útját. 

Egy személyes élményemet hadd osszam még meg. A mai napon hazafelé az autóban ülve jó volt imádkozni. Miután 
Ámen-t mondtam arra indított a szívem, ( Lélek? ) hogy kimondjam hangosan egy ott és akkor eszembe jutott ének 
sorait:

Még többet Tőled, még többet,
Hadd éljek úgy, ahogy Te, add meg nekem.

Hadd értsem szavad jobban és tegyem
A Te akaratod, Uram még többet.

Te vagy az Úr, szeretlek én,
Gondot viselsz rólam szüntelen,

Senki nincs Hozzád hasonló, Uram.
Olyan vagy Te, mint egy igaz barát,

Tudod jól szívem minden gondolatát.
Adj nekem többet magadból, még többet!

Jó volt kimondani... hazaérve meg is kerestem ezt a régen hallott éneket és meghallgattam. 
De különösen is megérintett az a sora, hogy „nincs senki Hozzád hasonló”. Azt hiszem ez egy gyönyörű imádsága 

lehet az embernek, ha ezt őszintén ki tudja mondani az Istennek: „nincs senki Hozzád hasonló, Uram”. Ez ám az 
alázattal való fölmagasztalás. Igen, az ember és Isten kapcsolatára is igaz ez. 

Úgy vélem így lehet közelebb kerülni egy keresztény ember gondolkodásához is. Hogy mi az a platform, amiről 
nekiindul az életnek. Számára ez a bibliai idézet fokozottan igaz az Istenre. Különbnek tartja magánál. És nem úgy 
mint ember az embert, hanem mint ember az Istent. Nincs senki hozzád hasonló. Ezért alázattal elfogadja, bármit is 
adjon neki ebben az életben. Legyen szó kegyelemről, kéznyújtásról, megbocsátásról vagy törvényről, a rendről az élet 
„alapszabályairól”. 

A ma emberének általában az életről való gondolkozása szinte már tengernyire van attól, amit Isten „törvényeiben” 
olvashatunk. Ezért van az, hogy másképp látnak bizonyos dolgokat a keresztények, mint amit a mai közgondolkodás diktál 
manapság. De nem csak manapság, talán mindig is így volt ez. És ilyen szempontból érthető is a „világ” kérdése: Miért 
gondolják azt amit? Miért ragaszkodnak ilyen régi dolgokhoz? Hát ezért. Mert Istent igyekeznek alázattal különbnek 
tartani maguknál. Ha megkérdezünk egy hívő embert, hogy ki vagy te? - talán ezt fogja válaszolni: „Életemben és 
halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézusnak Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az Ő 
drága vérével értem megfizetett. ( Heidelbergi Káté 1. Kérdés felelet )

Még akkor is, ha nem mindig sikerült ez a “hívősdi” ( kölcsönzött fogalom a mai köznyelvből ). Az Isten dolgait, 
kéréseit ( keresztény ) emberként sem lehet tökéletesen csinálni. Erről szól az egész. Erre senki nem képes.

De mégsem álszentség és képmutatás templomba járni vagy idézni, gyakorolni Isten szavát - HA - az ember 
erre valóban törekedni akar. Ha valóban ez az ő mércéje. Nem megy feltétlenül minden elsőre se századjára. Mert 
kereszténynek lenni nem a tökéletest jelenti. Ma is sok férfi és nő, családos és egyedülálló küzködik keresztényként is. 
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Olykor erkölcsileg, máskor a megpróbáltatások súlya alatt botladozik. De pont ezért akar és szeretne kapaszkodni 
a kegyelembe abba amit a fölötte álló Isten akar ajándékozni, „akinek sarujának szíját meglazítani nem vagyok méltó”. 

Isten megtehette volna, hogy egyáltalán nem karol fel alázattal, megbocsátva, szeretve. Mégis Jézus életéből ezt 
látjuk: nem érdemeink szerint bánik velünk, hanem szeretettel hajol le hozzánk s emel fel minket egészen odáig, ami a 
hívő ember státusza: „Isten gyermeke”. Ha Őt szemlélem megvilágosodik előttem a mai bibliai idézetünk: “Alázattal 
különbnek tartsátok egymást magatoknál” (Fil 2,3) Nekünk is több alázatra, több szeretetre, több megbecsülésre lenne 
szükségünk emberi kapcsolatainkban. De én hiszem és vallom, hogy ez Isten kegyelme nélkül nem fog menni úgy, hogy 
azon valóban áldás legyen. De szabad kérni bárkinek Isten szabadító erejét az életébe. 

De jó lenne ebben gyakorolnunk magunkat, hogy minél több háztartásban, családban, emberi kapcsolatokban 
felüdülése legyen ezáltal sokaknak!

Aki mást felüdít, maga is felüdül!
Sokszor úgy érezheti az ember, hogy hiábavaló az élete, hogy nem érzi jól magát lelkileg, hogy maga alatt van. Mit 

tegyünk ilyenkor? Van egy nagyon fontos bibliai ige erre:  „Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken 
méri a járandóságot, mégis ínségbe jut. Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.” ( Példabeszédek 
11:24-25 ) Aki mást felüdít maga is felüdül. Azt az erőt amit panaszra és önszomorító gondolatokra és érzésekre, 
hiábavaló dolgokba fektetnénk, fektessük a másik ember felkarolásába. Nem kell rögtön arra gondolni, hogy ezt 0-24-
ben kell tenni, hanem érzéssel és Istentől elkért bölcsességgel. 

Azt tapasztalom és a Bibliából is ezt értettem meg, hogy Isten az áldozatkész közösségvállalás által is üdíti és 
gyarapítja az ember hitét, annak mélységét. Kézzel foghatóvá teszi az evangéliumot és ez örömöt ad az embernek. Nem 
akarok ilyen közhelyekkel élni, de ezt szerintem mindenki átélte már, hogy amikor adott, amikor a közösségben ő is 
szerepet vállalt, amikor sírt a sírókkal és örült az örülőkkel,  milyen jó érzés volt és egyből közelebb érezte magát az 
Istenhez. 

Egy régi történetet szeretnék elmesélni: Négyen indultak el a Himalája magasságai felé. Egyik társuk lemaradozott. 
A többiek egy ideig segítették, de aztán csak az egyik tartott ki mellette. A kettő elhagyta őket, míg ők küszködve, 
nehezen haladtak előre. Aztán, amikor a nagy birkózásban  előbbre jutottak, egyszer csak találkoztak azokkal, akik 
cserben hagyták őket. Megvoltak fagyva. A segítséget nyújtó ember életben maradt azzal együtt, akit támogatott az 
embertelen úton. A „megmaradni” gyakran abból áll: segítséget nyújtani a többieknek!

Nagyon tetszik nekem ez a történet. Fontos meglátnunk azt is, hogy erre a szerepre nem holnap kell vállalkoznunk, 
ezt addig kell tennünk amíg tart a kegyelem ideje. Amíg még van rá lehetőségünk  és ebben az egymásért hordozott 
felelősségben élheti át az ember a Krisztushoz tartozást is. Mert Isten ezekbe a cselekményekbe beleültette a magvát 
annak az áldozatnak, amit Krisztus tett értünk. Minden egyes ilyen tettnél hasonlóak vagyunk ahhoz, aki fogott egy 
mustármagot, ami szinte minden magnál kisebb és elvetette a kertjében, az pedig felnövekedett, és fává lett, úgyhogy az 
égi madarak fészket raktak ágai között. Azaz kis lépések mentén gazdagodunk meg lelkileg is! Aki mást felüdít, maga 
is felüdül!

Áldás, békesség!
Tihanyi Kristóf

református lelkész

Útfelújítás 2021
Minden közlekedő számára ismeretes, hogy hosszú várakozások után megkezdődhettek a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő 3112-es számú országos közút, Tápiószentmárton belterüle-
tét érintő felújítási munkálatok. 

A munkálatok műszaki tartalmáról érdeklődtem a kivitelező Euroaszfalt építésvezetőjénél, aki elmondta, hogy az 
útfelújítás érinti az út melletti árkok rendezését, átereszek tisztítását is. A kivitelezés melegaszfaltos eljárással készül 
megfelelő vastagságban ahhoz, hogy 30 évig kitartson. Fontos ez azért, mert elmondása szerint egy-egy útra 30 éven-
ként kerül sor az előirányzott felújítási tervek szerint. Az út aszfaltozása után a padka megerősítése következik majd, 
amit mart aszfalt felhasználásával fognak kivitelezni (amit a munkák elején martak fel az út felületéről). 

A padkák mellett a kapubejárókra is kifuttatják a burkolatot. Ezt az eredeti burkolat szerint végzik, tehát, ahol aszfalt 
burkolat van, oda azt tesznek, ahol zúzott kő burkolat van, oda azt futtatják ki.

A kivitelező NEM VÉGEZHET a lakosság kérésére kapubejáró építési, aszfaltozási plusz munkálatokat, szerződés 
szerint végzi munkáját! 
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Életmentő fiatalok
Az idősebb korosztálytól sokszor hallom, hogy „….a mai fiatalok….bezzeg az én időmben!”

Sokszor az ifjabb korosztály a felnőttek számára haszontalan dolgokkal tölti idejét (bár a mai, kijárási tilalmak miatt 
nem is nagyon tudja mással), amit a szüleik, nagyszüleik akár unalomig ismételve a szemükre is vetnek.

Minden szülő álma, hogy olyan gyermeket neveljen, aki megáll a saját lábán és hasznos tagja a társadalomnak. Nos, 
jelentem Tápiószentmárton fiataljai jó úton járnak.

Március vége felé egy középkorú urat a hivatal melletti parkban hirtelen rosszullét kerítette hatalmába, mely mellkas 
fájdalom formájában csapott le rá. A férfi utolsó erejével az éppen arra járó Sztojka Ramóna és Tóth Tímea Nikoletta 
8. oszályos helyi tanulóktól kért segítséget.

A lányok talpraesett viselkedése és segítségnyújtása mentette meg az úr életét.

Ameddig Ramóna hívta a 112-es segélyhívó számot, addig Tímea elszaladt a Fő úti védőnői szolgálathoz, hogy 
azonnali egészségügyi segítséget is hívjanak. Ramóna minden utasítást követett, amit a diszpécserközpontos adott, le-
húzta a földre a padon fekvő férfit és stabil oldalfektetésbe helyezte. A két segítőkész lány már a védőnővel kiegészülve 
várták meg a kiérkező mentőket, akik két rohamkocsit is küldtek.

Ehhez az állami beruházáshoz nem kérték az önkormányzat semminemű vállalását vagy 
közbenjárását! (Ezért annak garanciális javításaiért és hibáiért sem terheli felelősség önkor-
mányzatunkat, ezekkel az út kezelőjéhez kell fordulni) 

Másik fontos nagyberuházás, aminek megvalósításáról régóta szó volt, a Göbölyjárási 
vasútállomás, illetve a 311-es számú főút és a 120-as számú vasútvonal kereszteződésében 
balesetmentessé tétele. Ez a felújítás a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában 
valósul meg. A felújításban elkészül a vasúti átjárón áthaladó út biztonságossá tétele, az átjáró, a peron, az utasváró, 
buszforduló, kerékpártároló és P+R parkoló kialakítása, felújítása.

Továbbá a vasútállomáshoz menő Szent Gellért út vasútállomásig tartó szakasza is megépül 6 méter szélességben, 
mellette a Géza fejedelem útig kétoldali, onnan tovább egyoldali járdával kialakítva.

Az újonnan megépülő út mellett már a LED technológiás modern lámpatestek világítják meg majd az utat.

Ehhez az állami beruházáshoz nem kérték az önkormányzat semminemű vállalását vagy közbenjárását! (Ezért an-
nak garanciális javításaiért és hibáiért sem terheli felelősség önkormányzatunkat, ezekkel az út kezelőjéhez kell 
fordulni) 

A tervekbe betekintést kaptunk, így már önkormányzatunk kérte az energiatakarékos LED világítást, a buszforduló 
kiépítését is (szerettem volna egy ivókutat is kérni az állomásra, de olyan jelentős költséggel járt volna, amit már nem 
tudott vállalni a NIF Zrt.)

Lapzárta előtt keresett meg Czerván György Országgyűlési képviselő titkársága, hogy tulajdonosi hozzájárulást 
kérjen az önkormányzati belterületi utak felújításához. Arra a kérdésemre, hogy ki fog pályázatot benyújtani, illetve 
milyen forrásból valósulhat meg a beruházás, csak annyit mondott, hogy nekem csak a tulajdonosi hozzájárulást kell 
kiadni a többi az OGY képviselő úr intézi.

Ezúton is köszönöm Czerván György segítségét, mellyel Tápiószentmárton is „Épül és Szépül” majd. Mivel 
a felújított utak tulajdona az önkormányzaté, ezért a kivitelezés utáni fenntartása, illetve a garanciális hibák javít-
tatása is önkormányzati feladat marad, ezért annyit kértem a Képviselő úrtól, hogy a műszaki ellenőrt önkor-
mányzatunk biztosíthassa, hogy az út minőségéhez ne férhessen kétsége senkinek. Ezzel szeretnénk biztosítani, hogy 
a felújítás tartós legyen és pár év múlva is öröm, ne pedig bosszúság maradjon. Egyéb tekintetben – amennyiben ez a 
kérése Czerván Györgynek – teljesen távol marad az önkormányzat a projekt megvalósításától, ahhoz nem kell, hogy 
közünk legyen!

Az önkormányzat saját beruházásában is tervez földút felújításokat, azonban mivel a fentiekben leírtak szerint még 
nem tudjuk mely utak felújítását tervezi Czerván György OGY képviselő úr, ezért megvárjuk a tájékoztatását, nehogy 
terveink keresztezzék egymást.

Györe László 
 polgármester
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FELÚJÍTÁSOK A VÁRALLYAY BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
Az épület lassan nyugdíjas korba lép, ezért nálunk mindig történik 

valami. A közelmúltban a színpad mögötti mosdóban volt csőtörés. A 
vizesblokk ezért teljes nagy generálon esett át. 

A színpad mögötti folyosó is megújult.  A lépcsőházban egy feles-
legessé vált ajtó eltávolításakor a mennyezet leszakadt és a lambériát 
is el kellett távolítani. 

A lépcsőház és a külső terasz is teljesen megújul, akadály és bal-
esetmentessé válik, a színpadra is fel lehet jutni akár kerekes székkel 
is. A munkák itt még folyamatban vannak. A felújítások nem most 
váltak aktuálissá, viszont a járványhelyzet miatti kényszer leállás al-
kalmat teremtett a munkák elvégzésére. 

Majorosi Katalin

A segítségre szoruló embert a mentők szakszerű ellátás után szállították kór-
házba.

Ezúton is köszönöm először is Ramónának és Tímeának, hogy nem hagy-
ták sorsára a számukra idegent és nehéz helyzetében megmentették az 

életét!

Köszönöm a kiérkező mentősöknek is, hogy az egyre megfeszítettebb mun-
kájukat mindig szakértelemmel és alázattal végzik és segítenek embertár-

sainkon.

És nem utolsó sorban köszönöm Ramóna és Tímea szüleinek, hogy ilyen remek gyermekeket nevelnek a 
társadalomnak, hiszen bárki kerülhet bajba és az ilyen segítség valóban életet menthet!

A betegnek pedig jó egészséget kívánok.

Györe László
polgármester
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Tápiószentmárton Önkormányzatának időszakos kiadványa

A kiadásért felelős: Györe László polgármester

Összeállította: Hajdú Krisztina, Kollár János,   
   Majorosi Katalin   

A szerkesztőség a közölt  
cikkek tartalmáért felelősséget nem 

vállal.


