
A Faluújság Tápiógyörgye közéleti 
lapja, mely az önkormányzat 
kiadásában 1992 óta szolgálja a 
faluban élők tájékoztatási és hirdetési 
igényeit. Szerkesztését, tartalmi ösz-
szeállítását az utóbbi években az 
önkormányzat kulturális bizottsága 
végezte, főszerkesztője annak elnöke, 
Nagy Zoltán volt. Mivel a 2010. évi 
önkormányzati választások után fel-
álló képviselőtestület létszámának 
csökkenése miatt nem alkotott 
ismételten kulturális bizottságot, így az 
írott kiadvány szerkesztése kérdésessé 
vált. 

Tápiógyörgye Község Önkormány-
zata 2010. december 20-án döntött a 
Faluújság, valamint az önkormányzati 
honlap szerkesztőbizottságának 
létrehozásáról. A képviselőtestület 
szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 14/2010. (XII. 20.) önkormányzati 
rendelet 4§ (4)–(5) bekezdése alapján 
a Faluújság és az önkormányzati 
honlap főszerkesztőjét és szerkesztő 
bizottságát a képviselőtestület nevezi 
ki, megbízatásuk 4 év időtartamra 
szól. A szerkesztőbizottság 5 fős, 
a főszerkesztő tagja a szerkesztő 
bizottságnak. A képviselőtestület 
2011. február 14-én főszerkesztőnek 
Németh Csabát, a szerkesztőbizottság 
többi tagjának Füle Zsuzsannát, 

Józsa Lászlót, Molnár Zsoltot és 
Móricz Józsefet nevezte ki. A jövőben 
a szerkesztőbizottság feladata a 
Faluújság tartalmi összeállítása, 
annak színvonalas kiadása, valamint 
az önkormányzati honlap karban-
tartása, állandó frissítése. 

A Faluújság célja Tápiógyörgye 
községet szolgálni, az itt élők tá-
jékozódási és hirdetési igényeit 
kielégíteni, a társadalmi és kulturális 
életnek segítő adathordozójává, a 
helyi értékeket kutató publikációk 
tárházává lenni. A település sajtójának 
értékorientált, társadalmi, kulturális 
és közéleti lapnak kell lennie, mely 
nem szolgálhat pártérdekeket, 
nem tartalmazhat rágalmazásokat, 
nem sértheti meg más emberek 
jó hírnevét, nem közösíthet ki, 
nem tükrözhet emberiség ellenes 
ideológiát, nem sérthet vallást és 
nemzetiséget, nem válhat a helyi 
politikai csatározások terepévé. 
A megjelent oldalakon teret kell 
biztosítani az önkormányzati híreknek, 
a közügyeknek, a civil szervezetek 
tevékenységének, a tápiógyörgyei 
kulturális és sportélet kiemelkedő 
mozzanatainak, a testvértelepülési 
kapcsolatok ápolásának, a helytör-
téneti publikációknak, tényfeltáró és 
életrajzi riportoknak, apróhirdetésnek 

és minden olyan közéleti esemény 
bemutatásának, mely az itt élő 
emberek lakóhelye iránti informá-
cióéhségének kielégítését szolgálja. 
Az újság külső és belső megjelenésnek 
igényes, stílusos formát kell tükröznie, 
törekedve az áttekinthetőség, a rend-
szerszerűség, a jó ízlés és szépérzék 
minden formájára. 

A Faluújság 2011-ben is öt 
alkalommal jelenik meg. A publikációk 
leadási határideje február 25., május 
10., július 5., október 5., december 1. 
Az önkormányzati honlapon határidő 
nélkül állandó lehetőség van a frissíté-
sekre és a hirdetések feladására. A 
szerkesztőbizottság részéről továbbra 
is várjuk az intézmények, egyesületek, 
magánszemélyek írásait, melyeket 
a lehetőség szerint elektronikus 
formában kérünk a faluujsag@
freemail.hu e-mail címre küldeni, 
ugyanezeket papíron, kézirat for-
májában, a Községi Könyvtárban tudják 
leadni. Kérjük Önöket, hogy a cikkek 
írását megelőzően, a terjedelemről, 
a lehetséges karakterszámokról a 
szerkesztőbizottsággal egyeztetni szí-
veskedjenek! 

Németh Csaba

Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága
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A decemberi Faluújság lapzártát követően tárgyalta a Képvi-
selő-testület az önkormányzatnál 2011. január 1-jétől alkalma-
zandó díjakat.
•	 A vízdíj megállapításáról szóló 11/2010. (XII.20.) önkor-

mányzat rendeletben került megállapításra az ivóvíz díja 
2011. január 1-jétől 2011. június 30-ig terjedő időszak-
ra vonatkozóan. A vízdíj mértéke nem módosult az előző 
évhez képest, csak annyi változás van, hogy félévre vo-
natkozik. Az érvényben lévő vízdíj mértéke: lakossági és 
közületi fogyasztás esetén: 254 Ft/m3 + ÁFA .

•	 Közterület használat során alkalmazott díjtételeket tartal-
mazó 12/2010. (XII.20.) rendeletben a főbb változás az, 
hogy a Képviselő-testület engedélyezte a piactéren kívül, 
a Postánál szemközti, az általános iskola kerítése melletti 
területen az őstermelők részére saját termékeik árusítá-
sát. A díjtételek az alábbiak:
1. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és  
törmelék tárolása (új lakásépítésnél, épületjavításnál) 20       
m2-ig - 3.000 Ft+ÁFA/hó. Egy hét időtartamig a közterület  
használat térítésmentes! Azon túlmenő időtartamra kell 
fizetni.
2. Kereskedelmi célú reklámtáblák, tájékoztató táblák 
elhelyezése (helyhez kötött, maximális méret 1,5 m2) - 
10.000 Ft+ÁFA/m2/év
3. 3/a. Közterületen árusító mozgóárusok, árufélére te-
kintet nélkül ÁFÁ-val:  
 a.) alkalmi árusok - 5.000 Ft/nap  
 b.) rendszeres jelleggel történő árusításnál  - 15.000      
            Ft/hó 
    3/b.Közterületen árusító mozgó bolt, árufélére tekintet  
          nélkül: 
 a.) alkalmi mozgó bolti árusítás – bruttó 5.000 Ft/nap 
 b.) rendszeres jelleggel történő mozgó bolti árusítás  
             - 20.000 Ft+ÁFA/hó 
4. Mutatványos tevékenység (céllövölde, hinta, cirkusz,  
stb.) 0-10 m2-ig - 3.000  Ft+ÁFA/nap, 10-50 m2-ig - 6.000  
Ft+ÁFA/nap, 50 m2felett  - 10.000  Ft+ÁFA/nap 
5. Piaci árusítás (asztalonként) helyfoglalás

a) kirakodó árusok (vállalkozói igazolvány, társasá-
gi szerződés)    500 Ft+ÁFA/m2 

b) kirakodó árusok – negyedéves bérlet – helyfog-
lalási díja     400 Ft+ÁFA/m2/nap

c) gépjárműről történő árusítás: 3,5 tonna összsúly 
felett - 5.000 Ft+ÁFA/nap, 3,5 tonna összsúly 
alatt - 3.000 Ft+ÁFA/nap  

 d)   az állatok mérését szolgáló mérleg használata:  
                    800 Ft+ÁFA/db
      6. Őstermelőkre (kistermelőkre) vonatkozó szabályok:

a) A helyi termékek termelésének, helyi értékesí-
tésének támogatása és ösztönzése érdekében, 
továbbá a lakosság jobb, választékosabb és ol-
csóbb ellátása okán.

b) A személyi jövedelemadóról szóló törvényben 
meghatározott mezőgazdasági őstermelő (kis-
termelő, családi gazdálkodó) a piacon helypénz 
fizetése alól mentesül.

c) A fentebb meghatározott őstermelő az erre a cél-
ra kijelölt helyeken a hét minden napján árusít-
hatja termékeit. A közterület használati díj megfi-
zetése alól mentesül.

d) A fenti szabályok vonatkoznak azon magánsze-
mélyekre is, kik őstermelői igazolvánnyal, csalá-
di gazdálkodásra jogosultságot biztosító határo-
zattal nem rendelkeznek, de a saját maguk által 
termelt, illetve feldolgozott termékeiket árusítják.

e) Árusításra ilyen célból kijelölt helyek: piactér, 
Szentháromság téri parkoló (az iskola kerítésé-
nek sarkától a régi fakanálüzem épületéig),

f) Az árusítás módja a piacokon szokásos (talajról, 
autókról, utánfutóról, teherautóról).

g) Helyi terméknek minősül a Tápiógyörgye, Új-
szilvás, Tápiószőlős, Tápiószele, Farmos, Jász-
boldogháza, Jánoshida, Újszász közigazgatási 
határain belül termelt (gyűjtött) termék, és azok 
feldolgozott formái.

h) Árusításra kijelölt hely: helyi piac területe, 
valamint a Postával szemben kialakított parkoló 
(iskolakerítés sarkától a fakanálüzem épületéig 
terjedően).

•	 Az alábbi díjtételeknél nem történt módosítás:
- Lakbérek és egyéb helyiségek bérleti díjai
- Temetőben alkalmazott díjtételek
- Iparűzési adó
- Kommunális adó
- Idegenforgalmi adó

A képviselő-testület határozatot hozott:
•	 Az önkormányzat tulajdonát képező két busz igénybevé-

telének szabályozására.
•	 Megbízta Benedek Tamást a GAMESZ műszaki vezetői 

feladatok ellátásával 2011. március 31-ig terjedő időszak-
ra.

•	 Megbízta Móricz Józsefet a Művelődési Ház vezetői fel-
adatainak ellátásával 2011. március 31-ig.

•	 Támogatta a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény két végzős diákját az 
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvé-
telét.

•	 A tornaterem fűtési rendszerének átalakítása a működési 
költségek csökkentése miatt. Az átalakítás költsége 240 
eFt. 

•	 Fellebbezés az Állvány Kft-vel kapcsolatos peres eljárás-
ban. Az Állvány Kft. 2,5 m Ft-ot követel az önkormányzat-
tól faktorálási díjként. 

•	 Pályázat benyújtása rövid- és hosszabb időtartamú köz-
foglalkoztatásra. A Humánerőforrás Minisztérium 40 m 
Ft-tal csökkentette az önkormányzat támogatását, és az 
új rendszernek köszönhetően 4 órás foglalkoztatásra lesz 
lehetőség a II. és III. negyedévben. Átlagosan 3 hónap 
időtartamú foglalkoztatás szervezésére lesz lehetősé-
günk.

•	 A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat Gazda-
sági Programját 2010 – 2014 évekre vonatkozóan, mely-
ben fő célként a csapadékvíz elvezető árkok felújítását, 
építését jelölte meg.

•	 Az önkormányzat 2011. évi rendezvényterve elfogadásra 
került, mely megtekinthető a honlapon, valamint tájékoz-
tató füzetként eljuttatjuk minden családhoz.

•	 Köztisztviselőkre vonatkozó teljesítményértékelés szem-
pontjainak meghatározása.

•	 Ajánlatok bekérése a Faluújság megjelentetéséhez. 
Három árajánlat érkezett; ajánlattevők: Patkós Stúdió 
(Tápiógyörgye), Kaleidoszkóp Kiadó (Szolnok), Katona 
Nyomda Kft. (Tápiószele). A szerkesztési munkálatokat 
a Művelődési Ház munkatársa, a nyomdai feladatokat a 
Katona Nyomda Kft. végzi.

•	 A Képviselő-testület három hónapra Sipos József gyep-
mestert bízta meg a községben elszaporodott kóbor ebek 
begyűjtésével.

•	 Az általános iskola igazgatója a Képviselő-testület támo-

Önkormányzati tájékoztató
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gatását kérte, hogy az iskola közösségi tereit megfigyelő 
kamerával láthassák el. Az eszközöket szülői felajánlás-
ból kapja az iskola. A képviselő-testület döntése értelmé-
ben szükséges a többségi szülői hozzájárulás, valamint a 
Diákönkormányzati hozzájárulás, és ezek után kerülhet 
kidolgozásra az iskola igazgatója által a személyiségi jo-
gok védelmére szabályzat kidolgozása.
•	 A Képviselő-testület többségi szavazással megvá-

lasztotta a Faluújság szerkesztőbizottságát. Főszer-
kesztő: Németh Csaba, a szerkesztőbizottság tagjai: 
Füle Zsuzsanna, Józsa László, Molnár Zsolt, Móricz 
József.

•	 Pályázatot nyújtott be az önkormányzat az új Szé-
chenyi Terv keretén belül a Polgármesteri Hivatal 
akadálymentesítésére.

Hulladékbegyűjtés 
2010. évben közbeszerzési eljárás kiírására került sor a Du-
na-Tisza Térségi Hulladékkezelési Konzorcium által a kom-
munális hulladék lerakására és ártalmatlanítására. Ezt a 48 
településre vonatkozó feladatot a Hírős Hulladékgazdálkodási 
Kft. (Kecskemét) nyerte el 2,10 Ft/liter + ÁFA díjért. A hulladék 
szállítását az ÖKOVÍZ Kft. (Cegléd) vállalta 2 Ft/liter + ÁFA 
díjért, ez összesen 4,10 Ft/liter + ÁFA. A jelenlegi 2,50 Ft/liter 
+ ÁFA díj helyett, ez jelentős áremelkedést jelent. A Képviselő-
testület és a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság november óta 
minden alkalommal foglalkozott ezzel a kérdéssel, számos in-
formációt szereztünk be, és el lehet mondani, hogy a jelentős 
információkat viszont nem kaptuk meg, melyekre azért lett vol-
na szükség, hogy más szolgáltatót keressünk, aki olcsóbban 
tudná elvégezni a lakossági hulladékbegyűjtést. Az ÖKOVÍZ 
Kft. nem szolgáltatta ki a gyűjtőedények nagyságát és számát, 
valamint a 2010. évben begyűjtött kommunális hulladék meny-
nyiségére vonatkozó adatot. A Képviselő-testület egyhangú 
szavazás mellett elfogadta a magasabb díjat azzal a feltétellel, 
hogy keressük meg a lehetőséget és próbáljunk olcsóbb szál-
lítót találni az év második felére, legkésőbb a jövő év elejére. 

Belvízvédelem
2010. december 7-én lett elrendelve a településen a II. fokú 
belvízvédelmi készültség. Mint a decemberi Faluújságban ír-
tuk és fotómelléklettel illusztráltuk, sikerült normalizálni sok 
helyütt a belvíz okozta problémákat. Azonban a régebben 
épült, alap nélküli házak jelentősen megsínylették a szélső-
séges időjárást. Többek között összedőlt a régi napközi ott-

hon épülete a Bercsényi utcában. Korlátoztuk 35 utcában a 
gépjármű forgalmat, melyet az ott lakók nagy része tisztes-
séggel betartott. Köszönöm támogató megértésüket ezúton is! 
A magas talajvíz miatt felázott az utcák alsó kőtöltése, megre-
pedeztek az aszfaltburkolatok, és a szakértő szerint közel 20 
millió forint összegű kár keletkezett az önkormányzati utakban. 
Januárban a lánctalpas markolóval a Gagarin és Katona Jó-
zsef utcák közötti csatorna lett kitisztítva, februárban a Székes 
és a temető körüli árkot raktuk rendbe, mellyel sikerült a víz 
elvezetését biztosítani. Március hónapban a Szilvási út és Ady 
Endre út közötti utcákban tervezzük az árkok rendbetételét, 
felújítását. Az eddig felmerült költségek a belvízvédelem során 
6.330 e Ft. A lánctalpas markoló költsége nettó 14.000 Ft/óra. 

Háziorvosi szolgálat működtetése
Kérelem érkezett a II. számú körzet háziorvosi praxisjogával 
kapcsolatban a Képviselő-testülethez. A kérelmező dr. Jáno-
sik György és dr. Borsodi-Nagy Erzsébet Ágnes háziorvosok, 
azzal a kéréssel fordultak a Képviselő-testülethez, hogy a há-
ziorvosi praxis működésével kapcsolatosan a Jánosik doktor 
által vezetett Bliszt-Air Kft-t bízzuk meg, mely társaságba be-
lép Borsodi doktornő és részére térítésmentesen adja át a pra-
xisjogot az önkormányzat. A Képviselő-testület döntése értel-
mében a praxisjog térítésmentesen átadásra kerül a doktornő 
részére, a háziorvosi feladatokat a településen továbbra is dr. 
Jánosik György látja el.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetése
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság és a Képviselő-testület is 
két-két alkalommal tárgyalta az önkormányzat 2011. évi költ-
ségvetését. A beérkezett javaslatok alapján bevétel növeke-
dések lettek tervezve, kiadások lettek csökkentve. A csökkenő 
állami finanszírozás következtében racionálisabb működés 
szükséges az intézmények részéről. A költségvetés 14.677 e 
Ft forráshiánnyal számol. A költségvetési rendelet meghatá-
rozza, hogy az áprilisi képviselő-testületi ülésen a polgármes-
ter tegyen javaslatot az intézmények létszámcsökkentésével 
kapcsolatban. 

Varró István
polgármester

A költségvetési rendelet teljes terjedelmében megtekinthető a 
község honlapján: www.tapiogyorgye.hu 

M e g h í v ó 
Tápiógyörgye Község Képviselő-testülete tisztelettel hívja a község lakosságát a

2011. március 21-én (hétfőn) 18 órakor
a FALUHÁZBAN tartandó

FALUGYŰLÉSRE
Meghívott: 

Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatának elnöke, Kovács Ferenc és a munkaszervezet vezetője, 
Kovács Norbert. 

Főbb témák:
Csatorna beruházás és a lakossági befizetések, csapadékvíz elvezetése, 2011. évi költségvetés, aktuális kérdések

Képviselő-testület nevében:
Varró István

 polgármester

Önkormányzati hírek
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Tápiógyörgye Község Önkormányzati Képviselőtestülete 
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 
2010. évi CLXIX. törvény előírásainak figyelembevételével, 
az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvényben, valamint az Államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendeletben foglalt 
felhatalmazás alapján, és a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. §-ban meghatározott feladatai 
ellátása érdekében az alábbi rendeletet alkotja.

I. Általános rendelkezések
1. §. A rendelet hatálya a képviselőtestületre és annak 
bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az 
önkormányzat fenntartásában működő intézményekre terjed ki.
2. §. Az önkormányzati költségvetési szervek címeket alkot-
nak, az alábbi címrend szerint.

- Polgármesteri Hivatal
- Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat
- Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény
- Kastélykert Óvoda
- Gondozási Központ
- Háziorvosi szolgálat
- Védőnői Szolgálat
- Művelődési Központ és közművelődési-könyvtári 

tevékenység.
II. Az önkormányzati költségvetés bevételei és 
kiadásai főösszege, részletező mellékletek bemutatása
3. §. (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének bevételi főösszegét 579.605.834 Ft-ban, 
kiadási főösszegét 579.605.834 Ft-ban állapítja meg. A 
forráshiány összege 14.677.000Ft.
4. §. (1)  A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg a 
részletezését e rendelet 1. számú  melléklete tartalmazza.
(2) A 3. §.-ban megállapított kiadási főösszegnek a szak-
feladatok szerinti részletezését a 2. számú melléklet 
tartalmazza. 
(3) Az önkormányzat intézményi kiadásai és bevételei a 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7., 2.11. számú mellékletben talál-
hatóak. A parkfenntartás, mezőőrök szakfeladat „Mezőőri  
szolgálat” címen a 2.8 számú mellékletben szerepel. Az 
étkeztetés 2011. évi költségvetését a 2.10. számú melléklet 
tartalmazza.
(4) A Rendszeres pénzbeli ellátásokat a 3. számú melléklet 
tartalmazza.
(5) A működési pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 
a 4. számú melléklet tartalmazza
(6)  A felhalmozási kiadásokat feladatonként, valamint a felújítási 
előirányzatokat célonként a 7. számú melléklet tartalmazza.  
(7) Az általános és céltartalék a Polgármesteri Hivatal 2.1 
számú mellékletben került  bemutatásra.
(8) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatait és 
külön a közfoglalkoztatottak éves  létszámát az 5. számú 
melléklet tartalmazza.
(9) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves 
bontásban a 10. számú melléklet  tartalmazza. A Képviselő-
testület a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi  
költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 
(10) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak 
teljesüléséről készített előirányzat- felhasználási ütemtervet 
a 8. számú melléklet tartalmazza.

(11) Az ÁFA mérleget a 9.számú melléklet tartalmazza 
III. A forráshiány finanszírozásának kezelése
5. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében önhibáján kívül keletkezett 14.677.000 
Ft összegű működési forráshiány miatt benyújtja igényét a 
működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő 
állami támogatására a Magyar Köztársaság Költségvetéséről 
szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú mellékletének 2. 
pontja szerint.  
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
forráshiányos támogatási igénnyel  kapcsolatos intézkedések 
megtételére, és az idevonatkozó hatályos jogszabályoknak 
megfelelően a forráshiányos támogatás megigénylésére. 
A pályázat elutasítása esetén működési hitel fölvételét írja 
elő a költségvetési hiány összegére. A hitelműveletekkel 
kapcsolatos hatásköröket akként szabályozza, hogy azokat 
képviselő-testületi felhatalmazása alapján a Polgármester 
gyakorolja. 
IV. Az önkormányzati költségvetés bevételei
6. §. (1)  Az önkormányzatot megillető 2011. évben átengedett, 
megosztott központi bevételek jogcím szerinti részletezését, 
és az önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású 
támogatásokat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat saját forrású 
bevételeinek összegét 107.885.146 Ft-ban határozza meg.
(3) Az önkormányzat egyéb bevételeinek összegét Ft-ban 
határozza meg, 345.781.171 Ft, amely  294.681.171 Ft állami 
finanszírozásból és 53.100.000 Ft GAMESZ bevételből tevődik 
össze. 
(5) Az önkormányzat működési hitel összegét 14.677.000 Ft-
ban határozza meg.
V. Az önkormányzati költségvetés kiadásai
7. §. (1) A képviselőtestület az önkormányzat által 
foglalkoztatottak létszámát 141 főben határozza meg, a közcélú 
foglalkoztatás tervezett létszáma  65 fő, az önkormányzati 
alkalmazottak létszáma 76 fő, melynek intézményenkénti 
részletezését e rendelet 5. számú  melléklete tartalmazza.
a.) A költségvetés maradéktalan teljesítése érdekében 
az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát és 
feladatállományát intézményenként egyensúlyba kell hozni. 
Az erről készült, intézményvezetőkkel egyeztetett javaslatot, a 
Képviselő-testület az I. negyedévet követő ülésén vitatja meg.
(2) A közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának összege 
3.000 Ft/hó/fő, amelyet az  önkormányzat konyhájában termé-
szetbeni juttatásként vehetnek igénybe összefüggő, egy heti 
ebéd igénybe vétele formájában. Az összeg magában foglalja 
a támogatás után fizetendő ÁFÁ-t.
(3) A Polgármesteri Hivatal személyi állománya a Köz-
tisztviselői törvény előírásai alapján természetbeni (cafeteria) 
támogatásban részesül, amelynek éves bruttó összege a 
köztisztviselői illetményalap ötszöröse. 
(4) Az önkormányzat szociálpolitikai feladatainak támogatási 
jogcímek szerinti  részletezését e rendelet 3. számú melléklete 
tartalmazza. Az eseti segélyezésre  előirányzott 800 eFt az 
alábbi negyedéves bontásban használható fel.
I. negyedév 200 eFt, II. negyedév 100 eFt, III. negyedév 200 
eFt, IV. negyedév 300 eFt
Rendkívüli esetben (vis-major) a polgármester a képviselő-
testület utólagos  tájékoztatása mellett, segélyezési döntést 
hozhat.

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat
4/2011. (II.22.) rendelete a 2011. évi költségvetésről

Önkormányzati hírek
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VI. Működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson 
kívülre
8.§. (1) Az önkormányzat civilszervezeteket támogat, tagsági 
díjakat, hozzájárulásokat fizet. Erre a célra  8.642.741 Ft-ot 
irányoz elő, mely  összeg felosztását a  4. számú melléklet 
tartalmazza.
(2) A civilszervezetek támogatásának rendje; 50 %-a az I. 
félévben, 50 %-a a második félévben utalható át; féléven belül, 
időarányosságnak van helye. A civilszervezeteknek támogatás 
csak abban az esetben utalható át, ha az önkormányzat helyi 
önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről 
szóló rendeletben leírt feltételeknek megfelelnek.
(3) Tagdíjak és a civilszervezetek támogatásának átutalásáról, 
időpontjáról a polgármester határoz.
VII. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával 
kapcsolatos rendelkezések
9. §. (1)  A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy e rendelet keretein belül a 2011. évi költségvetésben az 
önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondos-
kodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási 
előirányzatok célirányos felhasználására.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó, önállóan gazdál-
kodó költségvetési szerv saját bevételei beszedésére a 
jogszabályi előírások, illetve a képviselőtestület felhatalmazása 
alapján jogosult, illetve köteles.
(4) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve 
valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára 
pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron  köve t -
kező ülésen ad tájékoztatást. 
10. §. (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, 
gondoskodjék arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési 
számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák hó végi 
egyenlegét – kivéve június és december hónapot – legkésőbb 
a tárgyhót követő  hónap 10. napjáig átvezetésre kerüljenek 
az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Félév 
végén és évvégén az adóbeszedési számlákon nem maradhat 
egyenleg.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
gondoskodjék arról, hogy a hiteleknél az árfolyamnyereség 
összege a hitelkockázat alapját szolgálja, az árfolyam irányadó 
időpontjaként  január 1. kerül meghatározásra.(3) A 2011. évi 
költségvetés végrehajtását, majd a 2012. évi költségvetés 
kidolgozását az államháztartási törvény, illetve a költségvetési 
szervek gazdálkodásának, tervezésének, beszámolásának 
rendszeréről szóló jogszabályi rendelkezések szerint kell 
elvégezni.
(4) A jegyző a helyi önkormányzat elfogadott költségvetéséről 
információt szolgáltat a központi költségvetés számára; az 
államháztartás igényeinek megfelelően havi, féléves,  és 
éves szinten információt szolgáltat; ellátja a polgármesteri 
hivatal,mint költségvetési szerv operatív gazdálkodási feladatai 
irányítását a képviselő-testület felhatalmazása alapján; az 
önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően  
gondoskodik a költségvetési szervek pénzellátásáról; elkészíti 
az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 
(zárszámadást), s ennek keretében elszámol a normatív  
költségvetési hozzájárulásokkal.
VIII. Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás
11. §. (1) Tápiógyörgye Község Önkormányzata nevében 
kötelezettséget polgármester, vagy az általa felhatalmazott 
személy vállalhat.
(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatá-
rozottak szerinti  végrehajtásáért, valamint a beszámolási 
kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
(3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző jogosult.

12. §. Tápiógyörgye Község Önkormányzata elszámolási 
számláját a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezeti.
IX. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
13. §. (1) A jegyző köteles olyan pénzügyi irányítási és 
ellenőrzési rendszert működtetni, mely biztosítja a helyi 
önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, 
szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasz-
nálását.
(2) A jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés 
működtetéséről az államháztartásér felelős miniszter 
által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi 
belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi 
önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell 
a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.
(3) A helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési 
tervet a képviselő-testület az előző év november 15-éig hagyja 
jóvá.
(4) A polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban 
meghatározott - éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkor-
mányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves 
ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási 
rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé 
terjeszti.
X. Egyéb rendelkezések
14.§. (1) Jelen költségvetési rendeletet március hónapban 
közmeghallgatáson és a 14/2010. (XII.20.) számú önkor-
mányzati rendelet (Szervezeti és Működési Szabályzat) 
szabályai szerint ki kell hirdetni, és közzé kell tenni, a 
márciusban megjelenő faluújságban ismertetni kell a falu 
polgáraival.
15. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendel-
kezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni. 

A rendelet mellékletei:
1. Az önkormányzat bevételei
2. Az önkormányzat kiadásai forrásonként, szakfeladatonként, 

valamint költségvetési szervenként, szakfeladatonként:
2.1. Polgármesteri Hivatal
2.2. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény
2.3. Kastélykert Óvoda
2.4. Gondozási Központ
2.5. Háziorvosi Szolgálat
2.6. Védőnői Szolgálat
2.7. Művelődési Központ és Községi Könyvtár
2.8. Mezőőri Szolgálat
2.9. Önkormányzati Konyha
2.10. Étkeztetés
2.11. GAMESZ

3. Rendszeres pénzbeli ellátások
4. Működési pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre
5. Éves létszámterv
6. Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése
7. Felhalmozási kiadások feladatonként 
8. Várható bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási 

ütemterve
9. ÁFA mérleg
10. Finanszírozási célú műveletek
11. Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves 

bontásban
12. Költségvetéshez kapcsolódó nyilatkozatok

Tápiógyörgye, 2011. február 
                Varró István  Molnár Anikó
               polgármester                    jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2011. február 
                 Molnár Anikó  
        jegyző

Önkormányzati hírek
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2011. február 21-én a Képviselő-
testület névszerinti, többségi szavazattal 
a 2011. évi költségvetést elfogadta. A 
költségvetés tükrözi az Önkormányzat 
nehézségeit, a 317 millió Ft adósságot 
és ennek 2011. évre vonatkozó terheit 
(tőketörlesztés, kamat, ki nem fizetett 
számlák), melyek összege 62,1 millió Ft.
Polgármester Úr december 15-én 
előterjesztett költségvetési koncep-
ciójában a várható hiány fedezetét 
három területen vélte megtalálni: 
hátralékok behajtása, alkalmazotti 
létszám 7 fővel történő csökkentése, 
takarékos, fegyelmezett gazdálkodás.
Ezekkel az elképzelésekkel a Pénzügyi 
Bizottság és a Képviselő-testület alap-
vetően egyetértett.

Ilyen előzmények után készült el a 
költségvetés első verziója, amely 48,5 
millió Ft hiányt mutatott ki. A Pénzügyi 
Bizottság február 2-án megismerte és 
számos észrevételt  tett és egy újabb 
ülést tartott indokoltnak. Polgármester 
Úr február 9-én a Pénzügyi Bizottság 
elé terjesztette a második variánst, 
ebben a hiány mértéke 31,12 millió Ft-
ra csökkent. A Bizottság ülésén főleg 
a képviselői csoportunk nagyszámú 
javaslatot tett a bevételek növelése, a 
kiadások csökkentése tárgyában, illetve 
a számszaki pontatlanságok javítására. 
Tagjaink javasolták, hogy a nehézségek 
ellenére néhány fontos terület kapjon 
előirányzatot pl. a belvízvédelem, az 
orvosi rendelő felújítása, ill. hogy a 
civilszervezetek támogatása maradjon a 
2010. évi szinten.

A bizottság szótöbbséggel hozott 
javaslatait a Hivatal beépítette a 
költségvetés tervezetébe, az észre-
vételezett számszaki hibákat kijavította. 
Ezek után február 14-én a Polgármester 

Úr előterjesztette a Képviselő-testület-
nek a harmadik variánst. Ez az elő-
terjesztés a nem kellően pontos átve-
zetések következtében még mindig 
20 millió Ft hiányt mutatott. Az újabb 
egyeztetések pontosítása után a hiány 
„beállt” 14,6 millió Ft-ra. Az SZMSZ 
szerint a képviselőtestület csak végleges 
szöveget fogadhat el, ezért szükségessé 
vált, hogy február 21-én újabb ülésen 
kerüljön napirendre a költségvetés. 
Néhány pontosítás itt is szükséges volt, 
de ezt a Hivatal a szünetben elvégezte. 
Ezt követően a testület névszerinti 
többségi szavazással a költségvetést 
elfogadta. Elfogadta a Testület, hogy a 
hiányt hitelből pótolja.

Néhány megjegyzés a költségvetés-
sel kapcsolatban:

A szavazás előtt egy képviselő 
megkérdezte Gál Istvánné pénzügyi 
irodavezetőt: Tartható ez a költségvetés? 
Nagyon kemény, nehezen, de igen! 
Válaszolta Gálné.

A költségvetés elfogadása előtt 
(február 16-án) egyeztetéseket köve-
tően minden intézményvezető a 
jegyzővel közösen nyilatkozott: „A 
költségvetési rendeletben leírtakkal 
egyetértek, a képviselő testület számára 
azt megtárgyalásra alkalmasnak és 
érdemesnek tartom.„ Aláírók: Sáska 
Lídia, Móricz József, Ilonka Zoltán, 
Tóthné Erős Zinaida, Jana Zoltán, 
Benedek Tamás. Velük egyidőben és 
egyezően nyilatkozott Izsold Dénesné 
és Barna Ágnes a két oktatási 
intézmény közalkalmazotti tanácsának 
Elnöke, valamint Varró Gáborné a 
Diákönkormányzat elnöke is.

A 2010 december 15-én a Polgár-
mester Úr által előterjesztett költség-
vetési koncepcióban hét fős alkalmazotti 

létszámcsökkentés szerepel.
A költségvetési vita során kiderült, 

hogy ezt a tervszámot semmiféle 
előkészítés, elemzés, szakmai egyez-
tetés nem előzte meg, illetve ilyenek 
egyáltalán nem történtek.

A  képviselői csoportunk kezdemé-
nyezésére határozati javaslatot fogadott 
el a testület, hogy a létszámleépítéssel 
kapcsolatos döntéseket csak megfelelő 
előkészítés és szakmai egyeztetés 
után lehet meghozni. Megbízta a 
Polgármestert, hogy ezeket folytassa le 
és mindezek alapján javaslatát az áprilisi 
testületi ülésen terjessze elő.

A kommunális adó kérdése.
A testület 2010. decemberében 

tárgyalta a helyi adók tárgykörét. A 
képviselői csoportunk szavazatával a 
kommunális adók mértéke a 2010-es évi 
szinten maradt. Nem tudtunk egyetérteni 
az eltörléssel, azzal pedig végképp 
nem, hogy a györgyei emberek rossz 
adófizetők.  A számok azt bizonyítják, 
hogy a györgyei polgárok döntő többsége 
- még ha ez esetenként nehézség is - 
becsülettel fizeti adóját. Tudjuk, hogy 
az adót mindig kellet fizetni. Fizetni 
kellett az államnak, a falunak. Hiszen 
csak az adózásból lehet fenntartani a 
közszolgáltatásokat. Az adó léte sosem 
lehet kérdéses, a mértéke igen. Bízunk 
benne, hogy többségében megértenek 
bennünket. Túl az elveinken ennek 
az adónak a mértéke 7-8 millió Ft 
nagyságrendben költségvetési tétel is. 

Végezetül a Hivatal kellő módon 
és mértékben együttműködött a Bizott-
sággal és a Képviselő Testülettel. A 
Polgármester Úr a saját előterjesztését 
pedig nem szavazta meg. 
     
 Józsa László képviselő

A költségvetés képviselői szemmel

Tápiógyörgye Község Önkormányzata az elmúlt évben 
hirdette meg először a „Szebb, virágosabb Tápiógyörgyéért” 
pályázatot, melyet ez évben már hagyományt ápolva újra 
meghirdetjük.

Kik pályázhatnak?
Minden olyan Tápiógyörgyén ingatlantulajdonnal rendel-

kező magánszemély, aki különös gondossággal ügyel családi 
házának és udvarának rendben tartására, virágosítására, va-
lamint az ingatlanhoz tartozó utcafront szépítésére.

A pályázat benyújtásához szükséges adatlap letölthető a 
www.tapiogyorgye.hu honlapról 2011. május 1-je után.

A pályázatokat zárt borítékban személyesen vagy postai 

úton 2011. június 3-án (pénteken) 16 óráig kell benyújtani a 
Polgármesteri Hivatalba.

A beadott pályázatok szakmai véleményezését és értéke-
lését ad hoc bizottság fogja végezni. A pályázók helyszíni láto-
gatása 2011. július 15-ig folyamatos lesz a bizottság részéről.

Eredményhirdetés és a díjak átadása 2011. július 23-án a 
Falunapi rendezvényen lesz!

Varró István
polgármester

A „Szebb, virágosabb Tápiógyörgyéért”

Önkormányzati hírek
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Pokoltanya múltját kutatva az 
elmúlt hetekben érdekes fényképek-
re bukkantam egy internetes oldalon. 
Magyarország vasútállomásait bemutató 
régi képek között Pokoltanya vasúti 
megállóhely mára lebontott épülete, a 
környezetében várakozó utasokkal és 
vasúti alkalmazottakkal tűnt fel. Ez a 
felfedezés adta az ötletet a pokoltanyai 
vasúti megállóhely rövid történetének 
megírásához, nosztalgiázó emlékeket 
szerezve ezzel az egykori tanya-központ 
lakóinak.

Pokoltanyán az 1860-as évek-ben 
a Györgyey-család létesített majorságot. 
Az uradalmi központ mezőgazdasági 
termelésre rendezkedett be. Előbb az 
áruszállítás, majd később a kialakuló 
személyforgalom igényei tették szüksé-
gessé a vasúti megállóhely létesítését.

A Budapest-Nagykáta-Szolnok va-
sútvonalat 1882. március 12-én adták át 
a forgalomnak, ezt követően létesült a 
pokoltanyai megállóhely. 

A vasúti megállóhely kialakításánál 
a mezőgazdasági áruszállítás igényeit 
vették elsősorban figyelembe. Az 
uradalom és a körülötte kialakuló ta-
nyavilág nagy mennyiségű terméket 
értékesített, melynek szállítása a kora-
beli útviszonyokat figyelembe véve csak 
vasúton volt megoldható. 

Györgyey Illés 1892-ben a 
Magyar Királyi Kereskedelemügyi Mi-
nisztériumhoz nyújtott be kérelmet a 
pokoltanyai birtokán létesítendő kes-
kenynyomtávú iparvasút, valamint vasúti 
kitérő ügyében. A kérvény jóváhagyását 
követően épült meg a pokoltanyai 
uradalmat a magyar állami vasúttal 
összekötő ló üzemű iparvasút, valamint 
a Rákos-Újszász-Szolnok közötti főpá-
lyából kiágazó vasúti kitérő. A közel 6 
km hosszú keskeny nyomtávú sínpár 
abonyi irányból érkezve Pokoltanyán 
keresztül közelítette meg a kétvágányos 
főpályát, majd Újszásznak kanyarodva 
vele párhuzamosan alkotott ugyancsak 
kétvágányos végállomást. A vasúti kitérő 
a fővonal jobb vágányához Újszász felől, 
a bal vágányához Tápiógyörgye felől 
csatlakozott.

Az iparvasúton szállított termények 
többsége cukorrépa volt. Az iparvasút 
és a kitérő fenntartásának költsége az 
uradalom mindenkori birtokosát ter-
helte. A kitérő biztosítását a váltókra 
szerelt reteszelő berendezés, valamint 
a főpálya mellett elhelyezett karjelzők 
szolgálták. Mindkét szerkezet biztonsági 
kulccsal volt nyitható, melynek kiadása 
a tápiógyörgyei vasútállomás forgalmi 
szolgálattevőjének engedélyéhez volt 
kötve. A váltók tisztántartása a helyben 
működő pályaőr feladata volt.

 A 2. világháború után Tápiógyörgye 
és Újszász között a súlyosan megron-
gálódott vonalat csak egy vágánnyal 
építtették újjá. A főpálya mellett az 
iparvágányt is rendbehozták, ám a nagy 
sínhiány miatt csak az újszászi irányból 
kapott új váltót, mely 325 m hosszú 
csonkban végződött. 

A háború után az iparvasút, 

valamint a kitérő a Hatvani Cukor-
gyár használtában volt, mely a fenn-
tartásról is gondoskodott. A 450/1949. 
évi kormányrendelet értelmében a volt 
mezőgazdasági nagybirtokok tartozékát 
képező vasutakat államosították. Az 
50-es években a gazdasági vasút a 
Komlótermelő és Termeltető Mezőgaz-
dasági Vállalat használatába került, 
melynek jogutódja az Újszilvási Állami 
Gazdaság lett.

A megállóhely épülete

A pokoltanyai megállóhelyhez 
a 45. és a 45.a. számú őrházak tar-
toztak, melyek a főpálya Tápió felőli 
oldalán helyezkedtek el. Az előbbi, 
Tápiógyörgyéhez közelebb eső épület 
szolgálati őrhelyet, várótermet, pincét, 
és egy szobakonyhás lakást foglalt 
magába. A 45.a számú őrház csupán 
szolgálati lakásként üzemelt. Ez utóbbi 
épület mögött, a sínektől kicsit távolabb 
egy gazdasági épület húzódott, raktárt 
és állattartásra alkalmas helységeket 
biztosítva az ott élő vasúti alkalmazot-
taknak. A megállóhely mellett, Tápió-
györgye felé, sorompóval ellátott vasúti 
átkelőhely biztosította a tanyavilág 
közúti forgalmát. Az ellenkező irányban, 
Pokoltanyához még közel, de már 
boldogházi területen, a főpálya déli 
oldalán helyezkedett el a 45.b. számú 
épület iker szolgálati lakással, valamint 
közvetlen mellette a 20. számú őrház 
átke-lőhellyel és sorompóval.

Pokoltanyán az egyszemélyes 
jegykiadó és sorompóőr szolgálatot előbb 
24/24, majd 12/24 órás váltásban látták 
el. A ma élők visszaemlékezése alapján, 
az 1950-es évektől Fehér János, Kovács 
Gábor, Megyes István, Kocsis Miklós 
és Varga József teljesítettek állandó 
szolgálatot. A pályaőrök némi lakás-
használati díj ellenében költözhettek 
az őrházakba. A vasutasok szerény 
fizetésüket néhány háziállat tartásá-
val és földműveléssel egészítették ki. 
Takarmányt a vasúti töltés oldalának 
rendszeres kaszálásával biztosítottak 
állataik számára.

Pokoltanya a huszadik század 
derekán élte virágkorát. A volt nagy-
birtok felparcellázását követően, kö-
zel hatvan tanya, több mint négyszáz 
lakossal tartozott a szórt településhez. 
Az itt élők kényelmét elemi iskola, bolt, 
kocsma, mázsaház, stb. biztosította. A 

településről a hatvanas években indult 
meg az elvándorlás. A termőföldek 
tagosítása, majd a tanyavilág villamo-
sításának elmaradása késztette a csalá-
dokat elköltözésre. Előbb a megszűnő 
áruforgalom, majd a csökkenő 
utasforgalom a vasúti megállóhely 
működését is hátrányosan érintette. 

Az iparvágány forgalma 1959-
ben még 192, 1960-ban 168, 1961-
ben azonban már csak 4 kocsi volt.
Az áruforgalom megszűnése miatt, 
elsőként 1962-ben a gazdasági kis-
vasutat számolták fel, majd 1965-ben 
sor került a kitérő elbontására is. 1972-
ben tervek készültek Tápiógyörgye 
és Újszász közötti vonalszakasz 
második vágányának kiépítésére,  
melyek Pokoltanya megállóhely 
megszüntetésének feltételezésével 
számoltak. 1973-tól a megállóhelyen 
a rendkívül gyér forgalom miatt 
megszüntették a jegykiadó és sorompóőr 
szolgálatot. 1978-ban kezdődtek 
a selejtező munkálatok. Az épület 
ekkor még állt, a távközlési és egyéb 
berendezéseket azonban kiszerelték. 
1979-ben Tápiógyörgye és Újszász 
közötti pályaszakaszon kiépítették 
a második vágányt. Pokoltanyán a 
személyforgalmat megszüntették, et-
től kezdve nem álltak itt meg többé 
vonatok. Ez évben a településen már 
csak 11 család élt állandó jelleggel, így 
a megállóhely üzemeltetése a fenntar-
tó részéről nem volt tovább indokolt. 
A település nevét 1980/81. évi vasúti 
menetrendből is törölték, a 45. és 45.a. 
őrházakat ezt követően elbontották. 
Legtovább a 45.b. szolgálati ikerlakás 
tartott ki, építési anyagát mindössze 
néhány évvel ezelőtt értékesítették.

Németh Csaba

A pokoltanyai vasúti megállóhely története

 

Öledben
Tépett tollú szárnyam szaggatom,
Szívemből a tintát érted csorgatom.
Ágyam szélén ülök, emlékezve szótlan,
Szülővárosom nyüzsgő képe mozdu-
latlan.

Mi számomra már egy-két paca,
Lerágott csont, gályára vont a haza,
Hit és remény: menedékem gyökerét,
Rángatta az élet sorsom végzetét.

Szégyen süvöltheti át lelkem,
Mert hamuvá porlott kötődésem?
Egy temetetlen arc kísért a város tövén,
Már itt nyugszik szívem Györgye ölén.

Hámori Zsóka
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Az oktatásban is (mint számos más területen) a költség-
megtakarítás az egyik legfontosabb szempont manapság. 
Emiatt, hasonlóan más települési vagy városi iskolákhoz, 
nálunk is átszervezésre kerültek az oktatási intézmények. 
Így vált a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és a Bartók Béla 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egy közös szervvé 
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény néven. Az új korszakot új vezetővel kezdte meg 
az iskola Ilonka Zoltán személyében. Erről az új helyzetről 
kérdeztem az iskola igazgatóját.

Kérem, vázolja fel, hogyan néz ki 2011-ben egy álta-
lános iskola, azon belül egy alapfokú művészetoktatási 
intézmény költségvetése!

A költségvetésünk két részből áll. Egyrészt, amelyet az 
állam finanszíroz a feladatokra. Ehhez figyelembe veszik a 
gyermek-, a csoportlétszámot és a sajátos nevelési igényű 
tanulókat. Külön normatíva jár a zeneiskolai tanulók után, de 
ez körülbelül 40%-ban fedezi a művészeti ágazat kiadásait. 
A költségek másik részét a fenntartó önkormányzatnak kell 
biztosítani.

A 2010/2011-es tanévtől az iskolához került a zeneiskola. 
Én rögtön költségcsökkentő tényezőként javasoltam, hogy 
át kellene települnie az iskola épületébe, mivel a tetőtérben 
minden kialakítható, ami a működésükhöz szükséges. Van 
elegendő terem, megoldható lenne a hangszigetelés, és a 
dologi kiadás a töredéke lenne a mostaninak. Ez a javaslatom 
nem nyert támogatást.

Hogyan vonatkoznak az önkormányzat költségmeg-
takarító intézkedései az iskolára?

Ezen a téren az önkormányzat fő feladata az alapszintű 
oktatási tevékenységek biztosítása. Ráadásul községi szinten 
a legnagyobb költséghordozónak ez az igen nagy intézmény 
számít. Amennyiben ezt az alapellátást az önkormányzat 
ezután is biztosítani tudja, ahogyan eddig is tette, úgy nagy baj 
nem lehet. Inkább nekünk kell módszereinkben, informatikai 
taneszközeinkben megújulnunk.

Az iskolának is megvan az éves költségvetése. Mire 
fordítják a fent említett juttatásokból, finanszírozási 
formákból adódó pénzkeretet?

A biztosított pénzkeret a dolgozók bérét az energia 
költségeit és a mindennapi működéshez szükséges dologi 
kiadásokat szűkösen biztosítja. Az eszközeink elavultak. A 
jelenlegiekkel csak az alapfeladatokat tudjuk ellátni. Ezt egy 
módon tudjuk segíteni, mégpedig pályázatokkal. Év eleje 
van, most jelennek meg az új pályázati lehetőségek. Minden 
lehetőséget igyekszünk kihasználni. Pályázunk sport-és 
informatikai eszközökre például. Szeretnénk, hogy a szülők az 
adójuk 1%-át az iskolának adják. Mivel nincs az intézménynek 
alapítványa, így megkerestük a település egyik egyesületét 
(Wünnevil-Flamatt Baráti Társaság), és az ő számlájukra 
gyűjtjük ezt a pénzt. Ezúton is kérem, hogy támogassanak 
bennünket, mert ezt mind eszközfejlesztésre fogjuk fordítani. 
Ha pedig a terveink sikerülnek, akkor ennek és az óvodával, 
illetve a jászberényi „Maci” Alapítványi Óvodával közösen 
lebonyolított pályázati projektnek köszönhetően három 
olyan technikai eszközt tudunk beszerezni, amely alkalmas 
lesz interaktív tananyagok felhasználására, így az oktatás 
hatékonyabbá tételére. Nyertünk a Wesselényi Pályázaton 
211 000 Ft-ot, abból részben eszközöket vásárolunk, 

sportversenyeket szervezünk, részben utazási költségekre 
tudjuk felhasználni, hogy például megtúráztassuk egy kicsit 
a gyerekeket. Mindezekhez nem kérünk támogatást az 
önkormányzattól, hanem efféle pályázatok útján igyekszünk 
mi kigazdálkodni.

Az önkormányzat és a képviselőtestület a költség-
megtakarítási tervei miatt a napokban is ülésezett. Ez 
hogyan, mennyire érinti az általános iskolát?

Egyelőre semmit sem tudunk. Mi beadtunk egy éves 
költségvetési tervezetet. Ebből az önkormányzat jócskán 
lefaragott, kb. 9%-ot. A bérekből kb. 5,2 millió Ft-ot, a dologi 
kiadásokból pedig kb. 4 millió Ft-ot. Ha ez így marad, – bár 
én bízom benne, hogy nem –, akkor elkerülhetetlen lesz az 
ellátandó feladat csökkentése, amely létszámcsökkentést is 
jelenthet.

Hogyan, milyen átszervezésekkel lehetne elkerülni ezt 
a lépést?

Ez esetleg úgy jöhet létre, ha minden pedagógus elfogadja, 
és aláírásával nyilatkozik is arról, hogy kevesebb bérért, 
részmunkaidőben dolgozik. Tehát ugyanazt a feladatot több 
ember látja el, de kevesebb fizetést kap érte. Ez a veszély akkor 
áll fenn leginkább, ha csoportösszevonásokra kerül ismét sor, 
de erről a fenntartónak kell határozni. Egy osztályösszevonás 
nem egy évre szól, viszont az önkormányzat gazdaság 
helyzete változhat, így érdemes alaposan végiggondolni, 
hogy mi volna a legmegfelelőbb lépés. A létszámleépítés 
problémáját segítené az is, ha sikerülne létrehozni az iskola 
számára egy alapítványt, bár ez a mostani helyzeten nem 
segít. Természetesen az alapítvány létrehozása egyéb 
szempontokat figyelembe véve is nagyon fontos és időszerű 
lenne, mellyel a tanítási-tanulási folyamatot támogatnánk. 
Viszont egyelőre csak a költségvetést látjuk, hogy ténylegesen 
el kell küldeni valakit, arról még nem volt szó.

Valószínűleg a pedagógusokat is feszültséggel tölti el 
ez a bizonytalan helyzet. Veszélyeztetve van-e az oktatás 
minősége ezek miatt az átszervezési lehetőségek miatt?

Én nem engedem, hogy veszélyeztesse. Mindenkitől a 
maximumot várom el. Úgy látom, hogy mindenki igyekszik 
jobban teljesíteni, még inkább a maximumot kihozni 
magából, a gyerekekből. Hiszen van feladatunk, nem is 
kevés, és szükség van a pedagógusok odaadó munkájára. 
Igaz szakkörünk alig van, de igyekszünk mindent megtenni, 
kihasználni a lehetőségeinket. Például a német szakkör egy 
szponzor segítségével működik. Ha ez a segítség nem volna, 
akkor a gyerekeknek nem lenne meg ez a plusz lehetőségük.

A zeneiskola és az iskola együttműködése milyen 
változásokat hozott az intézmény életébe?

Ez a tanév tanulóév mindannyiunk számára. Gyakorlatilag a 
zeneiskolai oktatás ugyanúgy folyik mint korábban. Ők teljesen 
önállóan az ő gyereklétszámukhoz igazítottan tartják meg az 
óráikat. A programjainkat igyekszünk egyeztetni, egymást 
támogatni. Ennek az évnek a hibáit, súrlódásit kiküszöböljük 
majd a következő években. Megpróbáltam bővíteni az iskola 
művészeti ágait – leginkább a rajz terén igyekeztem –, mivel 
úgy gondolom, hogy Rékasiné Iványi Judit tanárnő egy olyan 
kincs, egy olyan tehetség, amit mindenképpen kamatoztatni 
kellene. Sajnos végül erre a gyerekek és a szülők felől nem 
volt elegendő kereslet. Persze ez majd még kiforrja magát. Én 
bízom benne, hogy a mostani gazdasági süllyedés megáll, és 
nyílnak lehetőségek számunkra ezeken a területeken is.

Költségmegtakarítási lehetőségek az oktatás 
területén

Füle Zsuzsanna
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Önök jogosan várják el iskolánktól azt, hogy sokoldalú, 
jól képzett, tovább tanulni képes, megfelelő szintű idegen 
nyelvtudással, számítástechnikai ismerettel, jó kommunikációs 
kézséggel rendelkező, egészségesen élő tanulók kerüljenek ki 
intézményünkből.

Olyan gyermekek, akik ismerik és elfogadják a kultúrált 
viselkedéshez, az emberi kapcsolatokhoz szükséges maga-
tartásformákat, akinek határozott céljaik és elképzeléseik 
vannak.

Fontos, hogy tudják, az előttük álló feladatokat nem oldja 
meg senki helyettük, azokat nekik kell megoldaniuk. Az is fontos, 
hogy tisztában legyenek cselekedeteik következményeivel.

Mi, pedagógusok is ezt szeretnénk oktató–nevelő munkák 
során elérni. Kötelességünknek, sőt hivatásunknak érezzük 
ezeknek a megvalósítását.

Ebben a tanévben egyik fő feladatunk a tanuláshoz való 
megfelelő viszony kialakítása. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk 
a tantárgyi mérésekre, önálló tanulás kialakítására, a tanulási 
teljesítmények értékelésére, mérésére.

Fő feladatunknak határoztuk meg a tanulók neveltségi 
szintjének emelését, megfelelő magatartásformák kialakítását. 
Ezen munkánkhoz kérjük az Önök segítségét, mert igazán 
hatékonyan csak szülői háttérrel lehet megoldani.

Napjainkban az életkörülmények megváltoztak, hatalmas 
technikai, társadalmi és kulturális fejlődés zajlott le. E 
fejlődésnek együtt kell járnia az erkölcs, a mások iránti figyelem 
fejlődésével. Toleránsnak és empatikusnak kell lennünk. Ezt 
kialakítani csakis a szülőkkel együtt lehet.

Ezért arra kérjük Önöket, hogy segítsék munkánkat!
A gyermeknevelés elsősorban az Önök felelőssége.
Mindig tudjanak arról, hol vannak, mit csinálnak 

gyermekeik!
A pedagógusok neveléssel kapcsolatos felelőssége 

hiába nőne túl az iskola falain, ha odahaza hagyják az 
elvekkel ellentétben azt, amit mi tiltunk. Ha nincs összhang 
a tanár és a család között a gyermekkel kapcsolatban, 
nevelőmunkánk eredménytelen lesz, kudarcba fullad. Ha 
viszont összhangban van, értéket tudunk teremteni, mert a 
gyermeket képességeihez mérten a legjobb tudással fel tudjuk 
készíteni a továbbtanulásra.

Kedves Szülők!
A gyermeknek is van felelőssége, ez pedig a tanulás 

felelőssége. Erre Önök hatalmazzák fel gyermeküket, akik 
tanulásukkal elsősorban nem a tanároknak, hanem Önöknek, 
Szülőknek okoznak örömet. Legyen az a céljuk, hogy 
gyermekük sikeres tanulmányi munkájával jól boldoguljon az 
életben. S ez meg kell, hogy nyugtassa Önöket. Higgyék el, 
nem mindegy.

Ezért kérjük, nyomatékosan ellenőrizzék gyermekük tevé-
kenységét, jöjjenek el szülői értekezletekre, rendszeresen tájé-
kozódjanak tanulmányi munkájukról az ellenőrzőn keresztül!

Alakítsanak ki közvetlen kapcsolatot az osztályfőnökkel!
Nyugodtan keressenek bennünket bizalommal!
Ha bármilyen probléma van, jöjjenek be a szaktanárokhoz, 

osztályfőnökökhöz, igazgatósághoz!
Segíteni csak akkor tudunk, ha tudomást szerzünk a 

problémáról.
Bízom abban, hogy az Önök támogatásával sikeres 

tanévet zárunk.

Tápiógyörgye, 2011. január 12.
Ilonka Zoltán

igazgató

(Ezt a levelet, minden Szülő megkapta, akinek iskolába jár a 
gyermeke a félévi bizonyítvánnyal.)

Levél a Szülőkhöz:
Tisztelt Szülők!

Iskolánkban február 12-én került megrendezésre az 
ALSÓS KARNEVÁL.

A negyedikesek nagy izgalommal készültek a rendezvényre. 
A lányok tengerésztáncot adtak elő, melyet Szarvas Józsefné 
Erzsike néni tanított be.

A fiúk bajor sörtáncot jártak Nagy Lászlóné Erika néni 
vezetésével. A jó hangulatot fokozta a „Honey dance school” 
tánccsoport bemutatkozása.

Sok szemet gyönyörködtető jelmezt is láttunk. Ezúton 
tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy 2011. március 6-án Nagykátán 
a Művelődési Központban Tápiómenti Jelmezversenyt 
rendeznek, melyre a györgyei jelmezeseket is szeretettel várják. 
(érd.: www.muvkozpont.hu; tel.: 06-29/641-270). A tombola 
fődíja egy minden tartozékkal felszerelt szuper BMX kerékpár 
volt, amit főtámogatónk az újszilvási ARANYKEMENCE Kft 
ajánlott föl, ahogy azt a 400 darab fánkot is, amit vendégeink 
jóízűen fogyasztottak el.

Minden támogatónknak ezúton szeretnénk megköszönni 
azt, hogy önzetlen segítségükkel hozzájárultak a délután 
sikeréhez, és hogy megalapozták év végi kirándulásunkat. 
További munkájukhoz ezúton kívánunk jó egészséget és szép 
sikereket!

Külön köszönet a negyedikes szülői gárdának, mert 

mindenben számíthattunk rájuk. Sokáig fogjuk emlegetni a 
2011-es KARNEVÁLT.

Tápiógyörgye, 2011. 02. 22.

4. a osztály: Nagy Lászlóné osztályfőnök;
4. b osztály: Szarvas Józsefné osztályfőnök.

Alsós farsang

Közélet, kultúra
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Február 19-én iskolánk felső tagozatosai részére 
megrendeztük a farsangi bált. Lázas készülődés előzte meg a 
mulatságot. Az osztályok ügyesen összeállított műsorszámai 
után mi nyolcadikosok rock and rollt és mambót táncoltunk, 
majd egy közös produkcióval leptük meg a vendégeket. A 
tombolasorsoláson értékes nyereményeket lehetett nyerni, 
a büfé mindenféle finomságot kínált, a  jó hangulatú zenére 
pedig sokan táncra perdültek. A szülők áldozatos munkájának, 
a sok-sok támogatónak köszönhetően a bevételt az utolsó 
osztálykirándulásra tudjuk fordítani.

A szervező nyolcadikosok és osztályfőnökeik

FELSŐS RARSANG

Segítség az iszapkatasztrófa károsultja-
inak
Iskolánk minden osztálya csatlakozott 
az országos felhíváshoz, melynek kere-
tében a gyerekek egy csoki árával támo-
gatták bajba jutott kortársaikat.
A gyűjtési akció eredményeként 32.000 
Ft-ot utaltunk át a megadott számla-
számra. 
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett 
akciónkban, ezzel együttérzését és se-
gítőkészségét bizonyította.

Kazinczy-verseny
Február 4-én iskolánkat négy felső ta-
gozatos tanuló képviselte a Nagykátán 
megrendezett szép kiejtési versenyen. 
5. évfolyam: Farkasdi Dorina, 6. évfo-
lyam: Kamuti Harmat, 7. évfolyam: Tóth 
Beáta, 8. évfolyam: Herczegh Csenge.
 A kétfordulós verseny (először a maguk 
által vitt szöveget mutatták be, majd a 
zsűri által kiválasztott ismeretlen mű-
részletet kellett értő, kifejező olvasással 
felolvasniuk) összetett eredményében 
Kamuti Harmat 6. osztályos tanuló III. 
helyezést ért el. Jutalma egy szép könyv 
és oklevél volt, itthon pedig teljesítmé-
nyéért igazgatói dicséretet kapott.

Reál-akció
A Reál Hungária Élelmiszer Kft. szept-

emberben akciót hirdetett az ország 
általános iskoláiban. 15.000.000 Ft-ot 
ajánlottak fel az osztálykirándulások tá-
mogatására.
Iskolánk minden osztálya benevezett a 
versenybe, és szorgalmasan gyűjtöget-
tük a Reál-termékek csomagolóanyaga-
iból kivágott forgalmazói címkéket. Az 
akció végéig közel 10.000 db-ot sikerült 
összegyűjtenünk.
Győztes osztályunk a 38. lett az ország 
minden pontjáról nevező 1875 osztály 
közül.
Az iskolai versenyben
I. helyezést ért el:  6. osztály
II. helyezést ért el:  1.a osztály  
III. helyezést ért el: 3.a osztály
A döntés a napokban megszületett, így 
osztályaink kb. 170.000 Ft támogatást 
kaptak.
Köszönjük minden szülőnek a segítsé-
gét, aki hozzájárult akciónk sikeréhez.

Tápió-menti kvíz fesztivál
Játszva tanulni-tanulva játszani cím-mel 
hirdetett vetélkedősorozatot a Tápió-
szentmártoni Tehetséges Gyermekekért 
Alapítvány a térség általános iskoláinak. 
A programot a LEADER pályázaton 
elnyert támogatásból sikerült megvaló-
sítani. 

Iskolánk 3 csapattal vett részt az első 
selejtezőn Tápiószőlősön február 25-én. 
Csapataink: 
1.Kiss Ákos, Petrovics Kinga, Tóth Beá-
ta 7.b oszt.
2.Lesták Fanni, Meleg Sándor, Petró Ni-
kolett 6. oszt.
3. Kamuti Harmat, Negyelicki Petra, Pin-
tér Petra 6. oszt.

A változatos versenyt nagyon élvezte 
minden gyerek, hiszen érdekes felada-
tokat állítottak össze számukra a szerve-
zők. Számot adhattak tárgyi tudásukról, 
általános műveltségükről, a Tápió-men-
te nevezetességeiről, de voltak játékos 
fejtörők is. A válaszokat pedig villám-
gyorsan kellett kitalálniuk, mert a tévés 
vetélkedőkből jól ismert nyomógombos 
készülék csak a legfürgébbnek adta meg 
a válaszadás lehetőségét. A jó válaszo-
kat nagy tapssal jutalmazta a közönség, 
a csapatok tagjai egymást bíztatták, és 
örültek egymás sikerének. Érdekes, 
élvezetes délutánt töltöttünk együtt, 
melyet köszönünk Dr. Dusek László 
tanár úrnak, a sorozat fő szervezőjének, 
és a vendéglátó tápiószőlősi iskolának.

Menkóné Kácsor Ilona
munkaközösség-vezető

Iskolai hírek

Iskolánk legügyesebb alsó tagozatos 
tanulói januárban játékos ügyességi 
versenyen vettek részt. A versenyt 
Tápiószentmártonban rendezték meg. 
Több hónapos kemény edzéssel 
készültek erre az eseményre. Bár 
életük első ilyen jellegű versenye volt, 

nem okoztak csalódást, mivel az 5. 
helyezést érték el a területi bajnokságon.  
Csapatunk tagjai: Besze Anett, Csavar 
Krisztofer, Csomay Attila, Faragó Luca, 
Farkas Rebeka, Kondor Bianka, Lengyel 
Szilvia, Meggyes Martin, Molnár Milán, 
Nagy Cintia, Ohnsorge Nóra, Papp Erik, 

Petrovics Dávid, Pikács Bence, Pintér 
Dávid, Varró László, Végső Viktória
Felkészítő tanár: Varga Ádám

Varga Ádám

Diákolimpia

Közélet, kultúra
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Hat iskolás gyermeket nevelő 
édesanya vagyok, polgári foglalkozá-
somat tekintve pedig hitoktató segédlel-
kész. Így, mind gyakorló szülőként, mind 
pedig pedagógusként van alkalmam 
betekinteni óvodák – iskolák életébe, 
oktató-nevelő munkájába. Tápiógyörgye 
ilyen szempontból, bár lakóhelyemtől, 
Tápiószelétől csupán pár km-re lévő 
település, mégis sokáig fehér folt volt 
számomra. Három évvel ezelőtt azonban 
legkisebb gyermekünknek szükségessé 
vált iskolát váltani, hiszen a helyben 
lévő intézmény nem tudta részképesség 
zavarainak fejlesztését biztosítani.

Hosszas keresés után fedeztük fel 
a Tápiógyörgyei Általános Iskolát, ahol 
az első pillanattól kezdve az iskola 
Vezetősége és Tanári Kara részéről a 
legmesszebbmenő jóindulatot és be-
fogadó készséget tapasztaltuk. Ezért 
döntöttünk úgy, hogy 2007 őszén gyer-
mekünk itt járja újra az 5., idősebb 
testvére pedig itt fejezze be a 8. osztályt. 
Ez a harmadik tanév tehát, amióta ehhez 
a közösséghez tartozunk. 

Már az első szülői értekezleten meg-
fogott az a baráti és őszinte, de egyben 
felelősségteljes légkör, amely itt a tanár 
és a szülő viszonyát meghatározta. Azt 
érzékeltem, hogy ebben az iskolában 
a tanárok nem csak oktatnak, hanem 
nevelnek is. Számukra nem csak az a 
fontos, ami a diákok fejében történik, ha-
nem az is, ami a szívükben végbe megy. 

Itt a gyermekeket test-lélek-szellem 
egységeként kezelik és mindegyik 
terület fejlődésére egyaránt hangsúlyt 
fektetnek. Egyedül itt tapasztaltam azt 
is, hogy külön figyelemmel fordulnak a 
diákok otthonának, családi hátterének 
fejlesztésére is. Különösen tetszett 
az, hogy az iskolai rendezvényeken 
és a szülői értekezleteken a pedagó-
gusok hangsúlyt fektettek a szülők 
„nevelésére”, a felelősségük éb-
resztésére, az együttműködés szükség-
ességének erősítésére. Ez még vonzób-
bá tette számomra az iskolát és hálás 
vagyok, hogy gyermekeim ide járhattak, 
járhatnak.

Kicsit féltem is, hogy ez a jó 
rend a vezető váltással megszűnik. 
Örömmel tapasztaltam azonban, hogy 
bár az új tanév kezdetén, új Igazgató 
lépett az iskola élére Ilonka Zoltán Úr 
személyében, az oktató-nevelő mun-
ka minősége, iránya és mélysége 
nem változott, sőt úgy érzem, még 
intenzívebbé vált azáltal, hogy az 
osztályszintű szülői értekezleteket 
megelőzi egy ún. összevont szülői ér-
tekezlet, melyen egy adott témában, 
rövid előadás keretében kaphatunk 
mi, szülők segítséget abban, hogy 
hogyan tudnánk még hatékonyabban 
nevelni gyermekeinket, segítve és 
együttműködve a pedagógusokkal.

Hiszen a családi hozzáállás alap-
pillére a tanár munkájának.

Ennek jegyében gyűltünk össze 
február 1-jén az iskola konferencia 
termében, hogy meghallgassuk Dr. 
Novák István Plébános Úrnak, a 
jászberényi Nagyboldogasszony Kéttan-
nyelvű Katolikus Általános Iskola Igaz-
gatójának előadását „A CSALÁD, mint a 
társadalom alapsejtje” címmel. 

„Mivel a 2011. esztendő a CSALÁD 
ÉVE, s mert napjainkban az emberi 
közösségek, különösen a családok 
válságát éljük, égetően fontos, hogy 
erről minél több helyen és minél 
mélyrehatóbban essen szó.” – kezdte 
előadását az Igazgató Úr, majd 5 pontba 
sűrítve mondta el, hétköznapi példákkal 
szemléltetve rövid, de sokat mondó 
gondolatait.

Így beszélt arról, hogy a mai 
nemzedék előtt már ismeretlen a jó 
család modell, ahol a szülők szeretet 
kapcsolatának biztonságában nő fel 
4-5 vagy akár 6 gyermek. A nagycsalád 
mintája nem vonzó és követendő példa 
a fiatalok előtt, ez meglátszik abban is, 
hogy társadalmunk elöregszik és át-
léptük a 10 milliós lélektani küszöböt. 
Individualizálódott társadalmunkban egy-
re jobban megfigyelhető az elidegenedés 
és elmagányosodás. Az emberek 
elszigetelődnek egymástól, megkopnak, 
megritkulnak vagy meg is szűnnek az 

emberi – baráti – rokoni kapcsolatok. 
Ennek gyakorlására tudatosan kellene 
törekednünk, közösségépítő alkalmakat, 
klubokat szerveznünk, melynek alapja 
mégis a családi asztalközösség, közös 
játék, kirándulás, az együttlét öröme és 
élménye. 

Elidegenedésünk következménye 
az a pesszimista szemlélet, amely a 
magyarságot mindig is jellemezte, hogy 
lehorgasztott fejjel, búskomoran jár, és 
így szemléli a világot örök vesztesként 
ahelyett, hogy felemelné tekintetét, 
és meglátná a másik embert, benne a 
társat, a testvért, a barátot. Kívánatos 
lenne egy derűsebb magyar emberkép, 
mely azonban gyermekkorban alakítható 
ki leginkább. 

Előadónk szólt arról is, hogy az 
iskola is egy család, melyet a tantestület, 
a szülők és a gyerekek alkotnak. Fontos, 
hogy ebben a közösségben is kultúráltan 
tudjuk kezelni a konfliktusokat, hogy a 
szülő és a pedagógus ne ellenséget 
lásson egymásban, hanem a gyermekek 
fejlődése érdekében munkatársat és 
segítőtársat. Végül szólt arról, hogy 
meg kell találnunk azokat a pozitív 
példaképeket, akiket a felnövekvő nem-
zedék elé, mint követendő példákká, 
mintákká állíthatunk.

Elgondolkodtató szempontok, me-
lyek segítenek bennünket, mint szülőket 
abban, hogy családunk biztonságot adó 
meleg fészek legyen számukra, köve-
tendő példa, jó modell, amit felnőve 
érdemes lesz követni. Olyan szempontok 
ezek, amelyeknek megvalósítása nem 
pénz, hanem elhatározás, szemlélet-
váltás és gyakorlás kérdése. 

Köszönöm az Iskola Vezetőségének 
és Pedagógusainak, hogy gyermekeink 
oktatása és nevelése mellett időt és 
figyelmet szentelnek a szülők, vagyis 
a mi mentális képzésünkre, hogy jól és 
egyre jobban be tudjuk tölteni szülői 
hivatásunkat. További munkájukhoz 
kívánom Isten áldását.

Mező Istvánné
szülő

2011 A CSALÁD ÉVE
avagy egy rendhagyó szülői értekezlet visszhangja

Várunk a Tápiógyörgyei Faluvédő 
Egyesület Tagjai közé minden olyan 18. 
életévét betöltött, büntetlen előéletű, 
aktív állampolgári élethez kedvet érző, 
jó problémamegoldó képességgel 
rendelkező, önzetlen Tápiógyörgyei 
lakost, akik szeretnének valamit tenni 
azért, hogy településünk közbiztonsága 

tovább javuljon.
Érdeklődni és jelentkezni Tóth Árpádnál 
(+36-20-375-9023;), vagy Kondor Zsolt-
nál (+36-70-312-3476;) lehet.

Kondor Zsolt 
szolgálatvezető

Felhívás
Fagyasztók, hűtők, klímák 
felszerelése és automata 

mosógépek javítását válla-
lom.

Homonnai József
06 (30) 974-9045

Közélet, kultúra
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Egyesületünk 2011 februárjában tartotta tisztújító közgyű-
lését. Az új vezetőség az alábbi személyekből áll: Tóth Árpád 
elnök, Gergely Tibor titkár/csoportvezető (06-30-284-8843;), 
Kondor Zsolt szolgálatvezető / csoportvezető, Faragó Júlia gaz-
dasági vezető, Bakó Mihály csoportvezető(06-20-223-2508;, 
Kecskés Károly csoportvezető (06-20-935-4812, Dömők Gábor 
csoportvezető (06-30-322-8338), Jantik Péter csoportvezető 
(06-70-572-0556). A tisztújító közgyűlést követően a vezetőség 
számot adott az előző évi költségekről, eszközbeszerzésekről, 
valamint megválaszolásra kerültek a problémás kérdések.

Az elmúlt és az idei évben is sok munkát végzett egyesül-
etünk a közbiztonság javítása érdekében. A napi szolgálat 
ellátása mellett biztosítottuk a települési rendezvényeket, 
részt vettünk a tavaszi országgyűlési képviselői, valamint az 
őszi önkormányzati választások biztosításában. Biztosítottuk 
a nyugdíjak/segélyek zavartalan kifizetésének biztonságát. 
Részt vettünk a térségi polgárőr szervezetek és rendőrség 
közbiztonsági és közlekedésbiztonsági akcióiban, valamint 
a Tápión és mellékvizein tartott ellenőrzéseken a Nagykátai 
Horgászegyesület halőreivel és a szelei őrs járőreivel közös-
en. Szinte mindennapossá váltak a közös szolgálatok Farkas 
Róbert körzeti megbízottal, akivel az utóbbi időben jelentősen 
javult a munkakapcsolat.

Idén nyáron egy kisebb csapattal kivettük a részünket az 
árvízi védekezésből is Alattyánnál és Jászteleknél.

Tápiógyörgye Önkormányzata 2010. augusztus 20.-án 
csapatzászlót adományozott a Faluvédő Egyesületnek, ezzel 
köszönve meg, és ismerve el az egyesület 20 éves munkáját.

2010 decemberében két turnusban megcsináltuk az OPSZ 
által a polgárőröknek kötelezővé tett vizsgát.  Néhány tag kivé-
telével, - akiknek volt alkalmas az időpont – mindenki sikeres 
vizsgát tett. Azoknak, akik nem tudtak megjelenni az oktatá-
son, december 31.-ig lehetőséget biztosítottunk a vizsgázásra. 
Szeretném külön megköszönni Bárándi Sándor alezredes úr-

nak a segítséget, hogy szabadsága alatt is a rendelkezésünkre 
állt, és segített felkészíteni az egyesület tagjait erre a vizsgára. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani egyesületünk 
tagjainak, az elmúlt és az idei évben végzett áldozatos 
munkájukért. 

Az Egyesületünk működési feltételeinek biztosítása 
érdekében idén is szeretnénk pályázatokat benyújtani.

Az idei évben is megszervezzük a tavaszi „nagytakarítást”/
szemétszedést. A Polgármester Úr kérése az volt, hogy ezt 
még a húsvéti ünnepek előtti időpontra szervezzük. Tájékoz-
tatom Önöket, hogy a tavaszi szemétszedés 2011. március 
26-án kerül megrendezésre egyesületünk szervezésében. 
A gyülekező 8:00-kor lesz a Tűzoltószertár előtt, ahova a 
résztvevőket lángossal és egy forró (boros) teával várjuk. Ezt 
követően indulnak el a csoportok, szemetet szedni a település 
határán belül.

Szeretném kérni Tápiógyörgye lakosságát, hogy amen-
nyiben bármilyen szokatlan, furcsa dolgot észlelnek, azonnal 
jelezzék felénk.  

Elérhetőségeink:
Tóth Árpád elnök (tel.: 06-20-375-9023;),

Kondor Zsolt szolgálatvezető (tel.: 06-70-312-3476;)
Farkas Róbert körzeti megbízott:(t

el.:06-70-967-7734;)

Kérem Önöket, hogy ebben is az évben is segítsék munkákat 
azzal, hogy felajánlják adójuk 1 %-át egyesületünk részére.

Egyesületünk adószáma: 18664397-1-13
                                                                                                                                                       
                          Tóth Árpád;             Kondor Zsolt; 

                                            Elnök               Szolgálatvezető

A Faluvédő Egyesület hírei

Az újszilvási Széchenyi István Általános Iskola 
Kék Szilva tanulói alkotó csoportja, nevezett a „Székely 
kapuk – Zöld kapuk” című, közép-európai versenyre. A 
pályázat részeként nagy tablókat kellett készíteni az alábbi 
témakörökben: Éghajlatváltozás, Alkalmazkodó Építészet, 
Környezetbarát életvitel, Környezetbarát háztartás, 
Veszélyben az élővilág, Régi környezetbarát ház. A plakátok 
egy természet közelibb, környezetbarátabb életmódra hívják 
fel a figyelmet, hogy meghosszabbíthassuk Földünk életét, és 
próbáljunk meg számunkra és az állatok, növények számára is 
egy egészségesebb, élhetőbb környezetet biztosítani. 
Úgy gondoljuk, sok erőfeszítéssel és közös munkálkodással 
sikerült színvonalas, értékes és informatív tablókat 
készítenünk. Szeretnénk, az ügy fontossága miatt minél több 
embernek megmutatni alkotásainkat, ezért, kiállításunkat 
Tápiógyörgyére a Faluházba is elhoztuk. A kétnapi 
vendégeskedés alatt nagyon sok iskolás gyermek és felnőtt 
megnézte tablóinkat. Reméljük minden látogatónak tetszett és 
sok új információval, ötlettel gazdagodtak a képek nézegetése 
során. A vendégkönyv tanúsága szerint a parasztház makettje 
nyerte el legjobban a közönség tetszését. A tablók és a makett 
készítése során törekedtünk arra, hogy minél kevesebb 
primer nyersanyagot használjunk fel, így kevésbé terheljük 
a környezetünket. Hálásak vagyunk kiállításunk szíves 

fogadásáért és köszönjük a lelkes, nyitott pedagógusoknak, 
akik lehetőséget teremtettek diákjaiknak, hogy megnézhessék 
tablóinkat. A jövőben szívesen vendégül látnánk iskolánkban 
a györgyei tanulók hasonló témakörökben készített kiállítását.

Molnárné Szabó Szilvia

Újszilvási gyermekmunkák Tápiógyörgyén

Közélet, kultúra
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A tápiógyörgyei vasútállomás 2010 novemberében 
vasúti peront kapott.

Községünk sok-sok lakója, idősebbek és fiatalok utaz-
nak naponta Budapest és Szolnok irányába dolgozni, ta-
nulni és az ügyes-bajos dolgokat intézni.

A 120/A vasútvonalon (Bp.Keleti-Nagykáta-Újszász-
Bp.Keleti) a Kóbánya-Felsői vasútállomás kivételével 
már minden állomáson és megállóhelyen magas peron 
biztosította a kényelmes le és felszállás lehetőségét a 
vasúti utazás során. Községünk lakosait –elsősorban az 

idősebb embereket – joggal bosszantotta, hogy Tápió-
györgyén a magas peron hiánya az utazást megnehezítet-
te, vagy – nem egy esetben – lehetetlenné is tette. 

Ez az áldatlan állapot szűnt meg a magas peron elké-
szültével, amiért ez úton is szeretnék köszönetet mondani 
térségünk országgyűlési képviselőjének Czerván György 
államtitkár úrnak, aki választási ígéretéhez híven a MÁV 
ZRt. vezetőinél közben járt a peron megépítésének mi-
előbbi kivitelezése érdekében.

Hajnal József

A hosszú évek kitartó kampánya sikerrel járt…

Emléknap
A magyar országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott hatá-

rozata értelmében február 25-e a Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapja. 1947-ben ezen a napon tartóztatták le a szovjet 
megszálló hatóságok Kovács Béla országgyűlési képviselőt, a 
Független Kisgazdapárt Főtitkárát.

Elhurcolták a Szovjetúnióba, tárgyalás és ítélet nélkül 
börtönbe zárták, munkatáborba vitték. Hazahozatala után 
Rákosiék bebörtönözték. Ezen a napon emlékezünk arra a 80-
100 millió ártatlan emberre, kik világszerte áldozatul estek a 
kommunista diktatúrának, a kommunista terrornak.

Tápiógyörgyén, vagy éppen ebben az újságban még soha 
nem emlékeztünk meg róluk. Tegyük meg most. Míg e rövid 
írást olvassuk, gondoljunk a szibériai gulágokra elhurcoltakra, 
a titóista kommunista partizánok által legyilkolt délvidéki ma-
gyarok tízezreire, 1956 elesett, meggyilkolt hőseire, a malenkij 
robotra hurcoltakra, Recskre, a hortobágyi koncentrációs tábo-
rokra, a kitelepítésekre, a padlássöprésekre, az embert pusztí-
tó mérhetetlen hazugságokra.

„A XX. század két totalitárius rendszere, a nemzeti szocia-
lizmus és a kommunizmus az erkölcsi nihilizmust szentesítet-
te, az erkölcsi rend határain kívül. Ha az ember Isten helyébe 

lép, illetéktelenül magának követeli élet és halál jogát. A fa-
sizmus Nietzsche emberen túli emberének eljövetelét hirdette 
meg, de hullákat gyártott és ember alatti embereket. Az orosz 
kommunizmus nem kevesebbre tört, minthogy Isten halála 
után felépítse az istenné tett emberek államát, de a történelem 
és az anyag istenítésével nem sikerült mást létrehoznia, mint a 
terror a kitüntetéseiket csörgető gyilkosok, a perek, a koncent-
rációs táborok birodalmát” - írja Fázsi Anikó.

Albert Camus így fogalmaz: „ Azonos politikai cinizmust fe-
dezünk fel mindkét rendszer eszközeiben, s ezt egy forrásból 
a morális nihilizmusból merítették.” A gondolatot így folytatja: 
„Nincs igazunk, ha egy kalap alá vesszük a fasizmust és az 
orosz kommunizmust. A fasizmusban a hóhér a hóhért ma-
gasztalja. A kommunizmus drámaibb , az áldozat magasztalja 
a hóhért.„

A meggyilkoltak, megnyomorítottak, elüldözöttek, kirabol-
tak végtelen sora előtt hajtsuk fejünket. Képzeletbeli gyertyánk 
fénye segítsen őrizni emléküket.

Józsa László képviselő

Zenekarunk a 2010. évben sem 
szűkölködött fellépésekben, programok-
ban. Segítettük műsorunkkal a közsé-
gi rendezvényeket. Több helyre 
– főként a környező településekre – 
hívtak bennünket fellépni. Községünk 
lakóinak szórakoztatására szerveztük 
meg a Szabad egy táncra? estet, 
a Szüreti mulatságot és bált, illetve 
megemlékeztünk a györgyei zenekar 
40 éves fennállásáról egy jubileumi 
hangversennyel, ahol a zenekarosok 
összlétszáma 100 főre bővült. Saját 
műsoraink nem jöhettek volna létre 
támogatók nélkül.

Ezúton szeretnénk megköszönni 
mindazoknak a támogatását, akik, az 
előző évekhez hasonlóan, a 2010. 
évben is egyesületünknek ajánlották 
fel adójuk 1%-át. Sajnálattal kell 
azonban közölnünk, hogy különböző 
adminisztratív okok miatt a tavalyi évre 

vonatkozó felajánlásokat szervezetünk 
nem kapta meg. (Erről minden támogató 
személy az APEH-tól hivatalos értesítést 
kapott.) Annak érdekében, hogy ez még 
egyszer ne fordulhasson elő, minden 
szükséges lépést megtettünk, és 
kérjük, hogy 2011-ben is támogassanak 
bennünket!

Az egyesület adószáma:
18690572-1-13

Az Ifjú Fúvósokért Egyesület 
vezetősége

Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért 
Egyesület

Tápiógyörgyei 
ÖTE

Az egyesület a felajánlott személyi 
jövedelemadó 1 százalékából 2010. év-
ben 330 ezer forintot kapott, amit ezúton 
is szeretnénk ismételten megköszönni 
minden kedves Támogatónknak!

Kérem, hogy 2011. évben is támo-
gatásukkal segítsék munkánkat, hi-
szen az egyesületnek a tűzvédelmi és 
katasztrófavédelmi feladatokban egy-
aránt helyt kell állnia, és eszközeink a 
bevetések során erősen használódnak, 
rongálódnak, a folyamatos pótlásuk 
szükséges. A megfelelő eszközök bizto-
sításának a tűzvédelem területén komo-
ly jelentősége van, hiszen sok esetben, 
számokban nem mérhető anyagi javak 
megmentését szolgálhatja. 

Az egyesület adószáma:
18675737–1–13

                                   ifj. Sinka Gábor  
                                 egyesület elnöke

Közélet, kultúra
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2011. január 29-én, szombaton délután a Tápiógyörgyei 
Diákszínjátszókör a Művelődési Ház előadótermében szakmai 
találkozót és olvasópróbát tartott. A rendezvényre meghívót 
kaptak az önkormányzat és közintézmények vezetői, a diákok 
szülei, falunk közéleti szereplői, és számos kultúra iránt 
érdeklődő személy. A rendezők célja volt bemutatni tagjaikat, 
felvázolni szakmai tevékenységüket, támogatókat keresni 
jövőbe látó terveikhez. A színjátszókör működésével kapc-
solatban Tóth Lászlóné Vágány Erzsébetet kerestük meg 
néhány kérdéssel.

Tápiógyörgyén évtizedekkel ezelőtt nagy hagyománya 
volt a színjátszásnak. Örvendetes dolog, hogy ez újra foly-
tatódik. Mikor született az új kezdeményezés, hogyan in-
dult a munkátok?

2009. őszén kaptam egy felkérést az önkormányzat 
részéről, hogy alakítsak egy színjátszókört, aminek nagyon 
örültem, annál is inkább, mert az iskolában, ez időben szűnt 
meg az évek óta működő drámaszakkör. Én szívesen vállaltam 
ezt a feladatot, még pedig olyan formában, hogy heti egy alka-
lommal összehívom az ifjúságot, velük próbálunk valami olyan 
produkcióval fellépni, mely felülmúlja az eddigi iskolai szere-
pléseket. Ez az elképzelés megfelelt az én képzettségemnek, 
a szakmai tudásomnak is. A kezdéshez nagy motivációt adott 
azoknak a szomszéd települések példája, ahol már évek óta 
működtek amatőr színtársulatok, ugyanakkor sok tehetséget 
láttam itthon nálunk is, akik nem igazán tudták eddig magukat 
megmutatni.

Hogyan állt össze a társulat, kik adják a tagságot?
Elsősorban a volt drámaszakkörös tanítványaimra számí-

tottam, közülük többen ma is az általános iskolába járnak. 
Mellettük nagy örömömre szolgált, hogy olyan 16-18 év körüli 
fiatalok is jelentkeztek, akiket korábban nem is tanítottam. 
Baráti körök álltak össze, főként olyan személyekből, akik ed-
dig sem a sportban, sem a zenében nem tudták számításai-
kat megtalálni. Nekik az önmegvalósításuk területén jelenthet 

nagy segítséget a színjátszás. 
Melyek voltak eddigi legnagyobb sikereitek?
A 2010-ben az első szereplésünk március 15-én történt. 

Ez sokban hasonlított az előző évek fellépéseihez, azzal a kül-
önbséggel, hogy jóval látványosabb volt. A falunapon musical 
formájában a „Made in Hungáriát” adtuk elő. Ősszel a szüreti 
bálon táncoltunk, a kisebbek verses rigmusokat szavaltak el. 
Külön öröm számomra, hogy az október 23-i nemzeti ünnep, 
és a karácsonyi hangverseny alkalmával, a zeneiskolával szo-
ros együttműködésben tudtuk megvalósítani elképzeléseinket. 
Mindkét alkalommal nagy segítséget kaptunk a zene-iskola 
tanáraitól. 

Kinek a támogatására számíthattok? 
Elsőként az önkormányzatot említeném meg, gondolva 

itt a korábbira és a jelenlegire is, mely legutóbb ingyenes au-
tóbusz használattal támogatta működésünket. Nagyon sok 
segítséget kapunk a diákok szüleitől, mely azt mutatja, hogy 
értékelik tevékenységünket. Mellettük a Komjáti Téglagyár, 
Kiss-Malom Kft, Juhász és Bene Méhészet, Tóth Attila, Molnár 
Zoltán, Csieklinszki Béla, Botos Lukács, Polyák József, Varga 
István, Gábor Róbertné, Varróné Vágány Gabriella, Bősze 
Csilla nevét szeretném feltétlenül megemlíteni. 

Mit vártok a jövőtől, milyen terveitek vannak?
Én egy havi lebontású tervezetet adtam ki a diákoknak, 

melyből ők választhatnak maguknak feladatot, nem szükség-
es mindig mindenkinek részt venni a munkában, ez önkéntes 
alapon megy. A község egész éves munkájában szeretnénk 
részt venni, amikor szükség van ránk, szívesen vállalunk fellé-
pést. A jövőben egyesületté kívánunk alakulni, mely a pályáza-
tok írásához is feltétlenül szükséges. Csak így tudunk biztosan 
fejlődni, az eszközállományunkat gyarapítani. 

Hol láthatunk titeket legközelebb szerepelni?
2011. március 15-én a nemzeti ünnep alkalmával tervezünk 

fellépést, majd Nagykátára utazunk, ahol a „Ki mit tud” rendez-
vényen a „Made in Hungáriával” mutatkozunk be.

A riportot készítette: Németh Csaba

A Diákszínjátszókör munkájáról

2010. január 2-án alakultunk meg 
Tápiógyörgyei Diák Színjátszó kör né-
ven. Korosztályban színes „kis” társa-
ság vagyunk, mert általános iskola alsós 
osztályos és középiskolás diákok is részt 
veszünk a próbákon, és fellépéseken.

Először 2010. március 15-én adtuk 
elő az első komoly az ünnephez méltó 
előadásunkat. Majd 2010. július 24-én 
falunapon adtunk elő egy fergeteges 
műsort. Ezt szeretnénk megköszönni 
még egyszer Lellei Mártinak, aki beta-
nította nekünk a táncokat. A következő 
fellépésünk 2010. október 23-án volt, 
amikor megemlékeztünk az 1956-os for-
radalom elhunyt hőseiről. 2010. decem-
ber 18-án egy karácsonyi hangulattal fel-
fűtött előadást láthattak tőlünk. Azóta is 
folyamatosan készülünk a következő fel-
lépéseinkre, mint például március15-e, 

május elseje. Illetve részt veszünk, a 
nagykátai Ki Mit tud?-on!

Óriási köszönettel tartozunk 
Tóthné Vágány Erzsike tanárnőnek és 
Póczné Fehér Máriának, akik nélkül 
nem jött volna létre a Diák Színjátszó 
kör. Segítségükkel kialakult egy, olyan 
összetartó csapat, aki ha akar tud 
kitartóan helytállni, de eben a kemény 
munkában, mégis jól érezzük magunkat, 
és jókat nevetünk. Szeretném a Diák 
Színjátszó kör nevében megköszönni 
a támogatóinknak a felajánlásaikat. 
Következő fellépésünk 2011. március 
15-én lesz, ahova sok szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt. 

Csieklinszki Edina
alapító tag

 

Györgyei színjátszók Köszönetnyilvání-
tás

Hálás szívvel köszönjük minda-
zoknak, akik mély fájdalmunk-
ban együtt érezve kísérték 
utolsó útjára szeretett és fele-
jthetetlen édesanyánkat

Megyes Sándorné
1929-2010

és sírjára elhelyezték a kegye-
let virágjait.

Köszönettel: lánya és családja

Közélet, kultúra
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2011 évben jelentős változások léptek érvénybe a nők 
nyugdíjba vonulásával kapcsolatban. Ezek közül a leg-
fontosabb és talán a legtöbb hölgyet érintő kedvezmény, a nők 
úgynevezett „ 40 éves” nyugdíjigénylési lehetősége. Ezzel a 
rendelkezéssel lehetővé vált a nők részére, hogy életkortól 
függetlenül, teljes összegű öregségi nyugdíjba vonuljanak. 
Ezt úgy kell érteni, hogy azok a nők, akik az előírt feltételeket 
teljesítve rendelkeznek a meghatározott 40 év jogosultsági 
idővel, a rájuk irányadó korhatárt megelőző időponttól már 
nyugdíjba mehetnek. Viszont ez nem ilyen egyszerű dolog. 
Éppen ezért szeretném ebben az írásban, kicsit körüljárni az 
igénybevétel feltételeit.

Elsőnek pár meghatározást kell tisztáznunk. A legfontosabb 
kritérium a szolgálati idő. Szolgálati időnek, elsődlegesen 
minden olyan munkában és egyéb jogviszonyban töltött 
idő számít, amely alapján az ember nyugdíjra szerez 
jogosultságot. Ezt talán érthetőbben és köznapibban azt 
jelenti, hogy aki „be van jelentve” annak ez az ideje a nyugdíj 
alapjául szolgál. Természetesen ez azt jelenti, hogy tőle és 
utána nyugdíjjárulékot vonnak és fizetnek. Azok, akik már 
közelednek a nyugdíjas korhoz nagyrész ismerik a szolgálati 
idő elismerési eljárást. Úgynevezett szolgálati idő elismerési 
kérelmet nyújtottak be a nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz és 
erre válaszul a szolgálati idejüket elismerő határozatot kaptak.

A nők 40 év utáni nyugdíjával összefüggésben itt az első 
lényeges momentum. Ugyanis a kedvezményt adó jogszabály 
nem 40 év szolgálati időt említ, hanem könnyen elérthető, 
ugyanakkor nagyon lényeges különbségként jogosultsági időt 
ír elő. Tudnunk kell, - tb-s meghatározásként mondva -, hogy 
„minden jogosultsági idő szolgálati idő, ugyanakkor (sajnos) 
nem minden szolgálati idő jogosultsági idő”. A nők 40 évvel 
történő nyugdíjba vonulásával kapcsolatban beszélnünk kell, 
hogy ebbe a 40 évbe milyen idők számítanak bele!? Melyek 
azok a jogviszonyok, amelyek jogosultsági időként figyelembe 
vehetők? 

A törvény szerint ilyen vonatkozásban kizárólag a kere-
sőtevékenységgel járó jogviszony, valamint a gyermek-
neveléssel kapcsolatban szerzett idő számít jogosultsági 
időnek. Nevesítve ezeket úgy kell meghatároznunk, hogy 
a munkában töltött idő, valamint a terhességi gyermekágyi 
segély, gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozási 
segély (GYES), a gyermeknevelési támogatás (GYET) ideje 
és a súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel megállapított 
ápolási díj ideje az, amely a jogosultsági időt képezi.

A törvény viszont szigorításként meghatározza azt is, 
hogy a munkában töltött időnek legalább 32 évnek kell lennie 
és csak maximum 8 év ismerhető el a gyermekneveléssel 
kapcsolatos időszakok közül. 

Elemezgetve a jogszabályt meg kell állapítanunk, hogy a 
jogosultsági idő, a mai magyar mindennapok vonatkozásában, 
komoly megszorításokat tartalmaz.

A már említett szolgálat idő elismerési határozatok sok 
nőnek azt jelentették, hogy van akinek már több elismert 
éve is van, mint 40, vagy épen 1-2 év kell már csak a 40 év 
összegyűjtéséhez. De tudnunk kell, hogy sokuk rendelkezik 
olyan jogszerző időkkel, amelyek nem jelentenek jogosultsági 
időt a 40 éves nyugdíj igénybevételéhez. 

De melyek ezek a sokuknál előforduló időszakok?
Nem számít jogosultsági időnek (az amúgy szolgálati időnek 

minősülő) szakmunkástanulóként eltöltött idő. Ez általános 
esetben 3 év! De nem jogosultsági idő bármiféle munkanélküli 
ellátás ideje (még akkor sem, ha az ellátásból nyugdíjjárulékot 

vontak). Nem jogosultsági idő a szülő, a házastárs ápolása 
címén kapott ápolási díj ideje, a munkaviszony megszűnését 
követően igénybevett, úgynevezett passzív táppénz, vagy 
azok az időszakok, amelyeket úgynevezett „évvásárlás” útján 
szereztek (vagyis az egyéni megállapodás alapján önállóan 
fizetett idők). Nem jogosultsági idő a szakközépiskolai tanuló 
idő és a felsőfokú oktatási intézményben eltöltött idő sem.

A nyugdíj igénylésével kapcsolatban fontos beszélni arról, 
hogy kik azok, akik igényelhetik és milyen módon tehetik ezt 
meg?

Az első kritérium a már említett 40 év jogosultsági idő. 
A másik ugyanilyen elengedhetetlen követelmény, hogy 
az igénylő azon a napon, amelyiktől az ellátást igényli, 
biztosítással járó jogviszonyban ne álljon. Azaz aznap sehol 
se kerüljön alkalmazásra és a jogviszonya szűnjön meg.

Itt kell megemlítenünk, az ilyen nyugdíjban részesülők, 
nyugdíj melletti munkavégzését. A megállapítást követő 
naptól, a 40 év alapján nyugdíjat kapott nő vállalhat munkát, 
ugyanakkor úgynevezett keresetkorláttal. Ez azt jelenti, hogy 
ha a keresete eléri a minden évben megállapított korlátot 
(2011-ben 1.404.000,- Ft), akkor a nyugdíj-jogosultsága nem 
szűnik meg, de a folyósítást megszüntetik az év hátralévő 
részében. Természetesen következő év január 01-én újra 
feléled, s mind addig folyósításra kerül, amíg abban az évben 
is el nem éri a limitet.

A nyugdíjast bejelentési kötelezettség terheli, ha a keresete 
elérte a meghatározott határt. Jobb ezt szem előtt tartani, mert 
a bejelentés elmulasztása esetén a Nyugdíjfolyósító, amikor 
megkapja az Adóhatóságtól az adatokat, a jogosulatlan időre 
kifizetett nyugdíjat, egyösszegben visszavonja. Ez bizony 
érzékenyen érintheti sokak családi költségvetését.

Végezetül néhány lényeges információ. A szolgálati idő és 
a jogosultsági idő különbözősége miatt, bevezetésre került egy 
újfajta nyomtatvány, melyen lehet külön kérni, hogy a 40 évhez 
szükséges jogosultsági időt számítsa ki a nyugdíjbiztosítási 
igazgatóság. Ez azért praktikus, mert nem lehet félreértés a 
korábbi szolgálati időt elismerő határozatban foglaltak és a 
40 évhez szükséges idők között. Ajánlom mindenkinek, hogy 
ha rendelkezik is régebbi szolgálati időt elismerő határozattal, 
adjon be egy jogosultsági időre vonatkozó kérelmet, még mie-
lőtt bármiféle nyugdíjba vonulási cselekménybe belefogna. De 
az is megfontolandó, hogy ha tudja, hogy az ő esetében a 40 év 
várhatóan az év második felében, vagy az elkövetkező évben, 
években következik be, akkor most teljesen felesleges még 
beadni az igényt. Ugyanis  a jogszabály életbelépése miatt és 
sok félreértés következtében, oly mennyiségben „rohamozták” 
meg az ügyfelek a nyugdíjbiztosító szerveket, hogy jelenleg 
az ügyintézési idő jóval meghosszabbodik. Ráadásul az igaz-
gatóságoknak, rengeteg elutasító határozatot kell hozniuk, 
mert az igénylőknek nincsenek meg a feltételeik a nyugdíjhoz. 
Ezáltal az általános ütemszerű nyugdíjazási eljárások is 
hátrányt szenvednek.

Tápiógyörgyei lakosok illetékesség szerint a ceglédi 
Kirendeltséghez tartoznak. A Kirendeltség pontos megneve-
zése és címe: Budapest Főváros Kormányhivatala 
Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 2700. Cegléd, Táncsics 
Mihály utca 4. A hivatal munkatársai késéggel állnak az 
ügyfelek rendelkezésére, mindennap ügyfélfogadási időben.
Későbbi újságainkban újabb aktuális nyugdíjkérdéssel is 
foglalkozni szeretnénk, amennyiben Önök is igényt tartanak 
rá. Addig is, akik rendelkeznek internet eléréssel, számos 
hasznos információt találnak a www.onyf.hu honlapon.

Molnár Zsolt

A nők kedvezményes nyugdíjáról

Szociális ügyek
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Közeledik a 2010/11-es bajnokság tavaszi  szakaszának 
kezdete. 

Amikor ezen sorokat írom, már csak kettő hét van hátra az 
első bajnoki forduló (márc.12 Abony-Tgy.) kezdetéig.  A felnőtt 
csapatunk előtt komoly cél került megfogalmazásra, hiszen  
egyértelmű célként jelöltük meg a magasabb osztályba jutást, 
lehetőleg bajnoki cím megszerzésével.

Persze a fenti célokat könnyű megfogalmazni, de már 
nem olyan egyszerű teljesíteni. Ahogyan mondani szokták, kis 
országban élünk, így hát szinte semmi sem marad titokban, 
ezért hozzánk is eljutottak a hírek, hogy ellenfeleink is hason-
lóan tervezik a bajnokság befejezését. 

Persze ettől még nem kell hanyatt esnünk, bízni kell ma-
gunkban és a sikérért sokat kell dolgozni. A csapatot a terveink 
szerint sikerült kellően megerősíteni, hiszen le tudtuk igazolni: 
Szepes Richárd, Móricz Viktor, Eszes Béla, Eszes György, 
Bódi Péter,Kovács Szabolcs, Varga Péter  és   Matúz Zoltánt. 
A névsorból kiderül, hogy  nem csak a jelennek , hanem egy 
kicsit már  a jövőnek is igazoltunk.

A felnőtt és az U19-es csapatunk január közepétől  
heti 3-4 alaklommal edzett, mellette a soros felkészülési 
mérkőzésekkel. Erős  ellenfelekkel sikerült az eddigi felkészül-
és során játszani ami az új csapat kialakítását jól szolgálta. 

Egyesületünkre a reménybeli sikereken felül egyéb fe-
ladatok is várnak, hiszen az edzőpálya világításának rekon-
strukcióján túl a pályát is szeretnék körbe keríteni. Sajnos a 

pályánk újjá építésére (a pálya szintjének megemelése) a ren-
delkezésre álló költségkeret nem elegendő, ezért az időjárás 
viszontagságának egyenlőre  továbbra is kivagyunk téve, így a 
pálya rekonstrukciójára tovább keressük azt a megoldást amit 
még egyesületünk finanszírozni tud.  Egy dolog biztos, minél 
előbb javítanunk kell a pályánk állapotán, mert a kispadok 
előtti terület a pálya teljes hosszában, nagy esőzést követően 
alkalmatlanná válhat mérkőzés megrendezésére.

A fenti  célok elérése érdekében kérek minden sportot 
szertő  szurkolót és sportbarátot, hogy a céljaink elérésében 
fogjunk össze, remélhetőleg minden tenni tudó és akaró tápió-
györgyei Polgár  látja erőfeszítéseinket és ha már nem tud 
valaki segíteni (mert ez is  érthető),  de tudatosan ne is gátolja 
céljaink elérését. 

Tisztelettel kérek mindenkit, hogy  akinek egyesületünk 
léte, működése nem közömbös, azt a 60-70  sportolót lássa 
egyesületünk mögött  akik továbbra is Tápiógyörgyén szeret-
nének sportolni, amihez kötelességünk a lehető legtöbb és 
legjobb feltételt biztosítani.

Reményeink szerint eredményes és sok sikerrel teli  pillan-
attal leszünk  a tavasz folyamán gazdagabbak. Ehhez kívánok 
mindenkinek elsősorban jó egészséget, kellő tenni akarást és 
egy  kis szerencsét ami ahhoz bizonyos i-betűhöz szükséges.   

Tápiógyörgye, 2011.február 27.
Hajnal József

Kedves szurkolóink

Az utóbbi időben pörögtek körülöttünk az események. A 
sérülésekkel tűzdelt őszi szezont a lehetőségekhez képest jól 
átvészeltük, és mindkét csapatunk megerősödve kezdhette 
a tavaszt. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az NB III-ban 
három forduló alatt elért két győzelem. A megyei csapat pedig 
segítette az NB III-ast a sérültek felzárkóztatásában és az 
utánpótlást képviselő Kökény Krisztián és Szűcs József is 
egyre több játéklehetőséghez jutott. 

A két szezon közti pihenőben rendeztük meg az immár VII. 
Éjszakai Asztalitenisz Versenyünket, melyen ismét 24 órán 
keresztül tartottak a különböző kategóriák és versenyszámok 
küzdelmei. A már évek óta jól bejáratódott profi mezőny 
mellett az amatőr és ifjúsági kategóriák is népes mezőnnyel 
indultak. Az ország számos pontjáról érkeztek a nevezők. A 
versenyszámokban összesen 124 nevezés érkezett. 

Eredmények:
Amatőr Általános Iskolás Kategória:
1. Both Levente (Budapest)
2. Both Olivér (Budapest)
3. Kökény Norbert (Tápiógyörgye)
3. Csontos Viktor (Tápiógyörgye)
Amatőr Felnőtt Kategória:
1. Both Levente (Budapest)
2. Both Olivér (Budapest)
3. Végh Imre (Tápiógyörgye)
3. Szűcs László (Tápiógyörgye)
Férfi Egyéni Kategória:
1. Szelei Szabolcs (Szeged)
2. Németh Miklós (Jánoshida)
3. Palásti Tibor (Kőbánya)
3. Kiss Dávid (Jánoshida)

Női Egyéni Kategória:
1. Mohácsi Sára (Tápiógyörgye)
2. Babusa Emese (Jászberény)
3. Lukács Tímea (Tápiógyörgye)
3. Takács Piroska (Tápiógyörgye)
Férfi Páros Kategória:
1. Szelei Szabolcs - Némedi Zalán (Szeged-Tápiógyörgye)
2. Németh Miklós - Kiss Dávid (Jánoshida)
3. Győr Róbert - Molnár Tamás (Jánoshida)
3. Dr. Záhonyi András - Matalin Bogdán (Szolnok-
Jászberény)
DC Kategória:
1. Szelei Szabolcs - Némedi Zalán (Szeged-Tápiógyörgye)
2. Németh Miklós - Győr Róbert (Jánoshida)
3. Kiss Dávid - Matalin Bogdán (Jánoshida-Jászberény)
3. Palásti Tibor - Gazdag Zsolt (Kőbánya-Mezőtúr)

Gratulálunk a győzteseknek és helyezetteknek!

Kérjük, adójuk 1%-ának felajánlásával segítsék 
munkánkat!

 
Név:TASK

Adószám: 18677375-1-13

       
   Mohácsi Bence

TASK hírek
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Az emberek többsége tart otthonában állatot, 
de sajnos nem mindig megfelelően gondoskodik 
róla. Nem azért mert nem akar, csak pusztán nem 
tudja, mire van szüksége kedvencének. Egyre több 
személyt érint ez a probléma és csak megfelelő 
szakember segítségével lehet orvosolni a kérdést.

Az állattartási kérdésekkel foglalkozni kell és 
véleményem szerint már gyermekkorban el kell 
kezdeni a felvilágosítást. Fontos, hogy már gyer-
mekeink is megértsék milyen fontos, hogy tudjanak 
gondoskodni kedvencükről. Így elkerülhető, hogy 
még több kutya kerüljön utcára.  

Én Dunakeszin ORFK Oktatási központban dol-
goztam, mint kutyakiképző. Életem a kutya. Fon-
tosnak tartom, hogy minél több ember ismerje meg 
ezeket a csodálatos állatokat. Ismerjék meg mire 

van szükségük, mik az igényeik. 
Ezúton kérem a lakosság együttműködését, 

hívjanak bizalommal, bármilyen állattal kapcsola-
tos kérdésekben. Vagy ha úgy érzik, segíteni tudok 
megoldani a problémájukat.    

Cím: 2115 Vácszentlászló, Erő utca 75

Sipos József: 06-20/203-2359
Ebrendész, állatmentő

Állatotthon vezetője

E-mail cím: ebfarm.sipos@gmail.com

Örökbe fogadható, talált állatok: ebfarm.eoldal.hu

EBFARM ÁLLATOTTHON

EBOLTÁS!
Tisztelt Lakosság!

Veszettség oltás miatt 
2011. március 16-tól április 3-ig meghosszabbított nyitva 

tartással 
(hétfő-péntek 9-12-ig és 14-19-ig, szombat 8-12-ig és 13-16-

ig) állunk rendelkezésükre.

 A rendelő 2011. március 12-15-ig és 19-én ZÁRVA tart.
Az oltás ára: 3500 Ft/ eb.

Az ebek veszettség elleni védőoltása – az 1995.évi XCI. 
törvény és a 20/2001. (III. 09.) FVM rendelet alapján – 

kötelező minden három hónaposnál idősebb eb esetében, 
az alábbiak szerint:

- a három hónapos kort elérteknél 30 napon belül,
- az első oltást követően 6 hónap elteltével,
- ezt követően évenként.
A 164/2008. (XII.20) FVM rendelet szerint 2010. január 1-től 
csak az új típusú sorszámozott Kisállat Egészségügyi Könyv 

illetve az Európai Uniós útlevél használható.
Az eboltás elmulasztása az egyes szabálysértésekről szóló 
218/1999. (XII. 28.) kormányrendelet alapján szabálysértési 
eljárás megindítását, valamint az állategészségügyről szóló 
1995. évi XCI. tv. alapján az eb kártalanítás nélküli kiirtását 

vonja maga után.

Tápiógyörgye Budai Nagy Antal út 18.
Tel/fax: 06 53 383 411
Mobil: 06 30 517 57 33

Rendel: Dr. Crespo Carlos Enrique állatorvos

EBOLTÁS!

Kötelező!

Veszettség ellen.

Ára: 3500 Ft./eb.

Helye: Dr. Sztankovics Gyula
Rendelője

Tápiógyörgye, Táncsics M. ú. 9.

Elveszett eb egészségügyi könyv pótlása,
új könyv kiállítás és regisztrálás: 500 Ft.

HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYEK.
Telefon: 383-664, 06-70-212-7370.
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                                                                                         Akciócsoport

HAJT-A Csapat Egyesület hírei

Megjelent az ÚMVP Irányító Hatóságának 10/2011. 
(II. 14.) számú közleménye

a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 8.§ (1) bekezdés-
ben szereplő pályázati benyújtási határidő módosí-

tásáról

A 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet (a továbbiakban: 
LEADER rendelet) 8. § (1) bekezdése szerinti 2009. 
október 1. és 2009. október 31. között, ezt követően 
évente március 1. és 31., valamint október 1. és 31. 
közötti pályázati benyújtási határideje a LEADER ren-
delet 2011-es módosítása következtében változik. Az 
ÚMVP Irányító Hatóságának 10/2011. (II. 14.) számú 
közleménye értelmében a 2011. évi benyújtási határidők 
2011. június-júliusra módosulnak.

Régiós HACS értekezlet Újszilváson

2011. január 12-én megbeszélést tartottak a közép-
magyarországi régió helyi akciócsoportjai, az ÚMVP 
Irányító Hatósága (IH), a Vidékfejlesztési, Képzési és 
Szaktanácsadási Intézet, valamint a Fővárosi és Pest 
Megyei MVH Kirendeltség képviselőjének részvételével 
Újszilváson.

Az értekezleten megválasztásra került a Vidékfe-
jlesztési Minisztérium által létrehozott Munkacsoport ré-
giós képviselőinek személye is. 

A munkacsoport az Irányító Hatóság, a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal és a Helyi Akciócso-
portok képviselőiből áll. A munkacsoportban az ország-
ból 14 akciócsoport képviselője vehet részt, régiónként 
két fő képviseletével. A közép-magyarországi régiót Rácz 
Judit (Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület) 
munkaszervezet-vezető, valamint Faragó Júlia (HAJT-
A Csapat Egyesület) munkaszervezet-vezető képviseli.
A munkacsoport első ülésére 2010. február 1. napján 
került sor, a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 

Indul a kötelező E-monitoring adatszolgáltatás!

Február 15-től egy hónap áll az agrártámogatást 
kapott gazdálkodók rendelkezésére, hogy teljesítsék 
adatszolgáltatási kötelezettségüket. Az adatszolgálta-
tás kiterjed minden az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program (ÚMVP) és Halászati Operatív Program (HOP) 
keretében meghirdetett támogatási formára és csak ele-
ktronikusan nyújtható be a Mezőgazdasági és Vidékfe-
jlesztési Hivatalhoz (MVH). 

Az E-monitoring benyújtása 38 ezer gazdát érint és 
a korábbi évekhez hasonlóan interneten, Ügyfélkapus 
bejelentkezéssel lehet elvégezni kétféle módon. Amen-
nyiben a gazdálkodó rendelkezik Ügyfélkapus regisz-
trációval, a www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus 
ügyintézés” menüben az e-monitoring alkalmazást 
kiválasztva, az ügyfélkapun keresztül, a regisztrációs 
szám beírásával le tudja tölteni a névre szóló adat-
lapokat.

Az adatszolgáltatás elvégezhető meghatalma-
zott útján is, ám fontos, hogy ebben az esetben a 
meghatalmazást kinyomtatva, papír alapon is el kell jut-
tatni az MVH illetékes kirendeltségére.

A meghatalmazás kitöltéséhez a múlt évben használt 
jelszó érvényes, amennyiben valaki elveszítette, elfele-
jtette, a „G946” nyomtatványon, személyesen vagy 
postai úton kérhet újat. A nyomtatvány letölthető az 
MVH honlapjáról is.

A hatékony feldolgozás érdekében a meghatalmazást 
minél előbb, de legkésőbb az adatszolgáltatás benyúj-
tásával egyidejűleg érdemes postára adni.

Faragó Júlia
HAJT-A Csapat Egyesület

munkaszervezet vezető
A HAJT-A Csapat Egyesület Munkaszervezetének ügyfélfoga-

dási rendje:

  Hétfő     8°° - 12³° 13°° - 18³°
  Kedd     8°° - 12³° 13°° - 16³°
  Szerda     8°° - 12³° 13°° - 16³°
  Csütörtök  8°° - 12³° 13°° - 16³°
  Péntek     8°° - 12³° 13°° - 16³°

Irodai elérhetőségek:
2768 Újszilvás, Szent István u. 4.

Telefon: 06-53-583-550
Telefax: 06-53-383-010

E-mail: hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu

Édesanyám hagyatékának kiárusítása 
március 25-26-án lesz a
Katona J.u. 7. sz. alatt. 

Érdeklődni Petényi Csabánál lehet.
Tel.: 06-70-338-5338



20. OLDAL MÁRCIUSKözérdekű információk

Közérdekű információk

Faluújság
A tápiógyörgyei önkormányzat közéleti lapja. Nysz. 2.2.4/1251/2002. ISSN 2062-5332.

Kiadó: Községi Önkormányzat. Felelős szerkesztő: Németh Csaba. Tervezte: Móricz József, Németh Csaba
Nyomdai munkák: Katona Nyomda, Tápiószele (20) 982-1180.   Készült 1500 példányban.

 
    Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

Címe: 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.
Tel.: (53) 383-001, Fax:(53) 583-500 
e-mail: tapio@t-online.hu
Ügyfélfogadás
Hétfő:  8 – 12, 12:30 - 18 
Szerda: 8 – 12, 12:30 -16:30 
Kedd, csütörtök: 8 – 12. délután nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8 – 12-ig

 
    Pénztár nyitva tartása:

Címe: 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.
Tel.: (53) 383-001, Fax:(53) 583-500 
e-mail: tapio@t-online.hu
Ügyfélfogadás
Hétfő, szerda: 8 – 12, 12:30 - 16
Kedd, csütörtök: 8 – 12, délután zárva tart
Péntek: 8 – 12

 
    Varró István polgármester ügyfélfogadása:

Címe: 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.
Tel.: (53) 383-001, Fax:(53) 583-500 
e-mail: tapio@t-online.hu
Ügyfélfogadás
Hétfõn: 8-12-ig és a titkárságon egyeztetett
időpontban bármikor

 
    Molnár Anikó jegyző ügyfélfogadása:

Címe: 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.
Tel.: (53) 383-001, Fax:(53) 583-500 
e-mail: molnar.phgyorgye@freemail.hu
Ügyfélfogadás
Megegyezik a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási
idejével

 
    Rendőrség (Tel.: 107, 112)

Körzeti megbízott:
Farkas Róbert Tel.: 06 (70) 967-7734
Csütörtökönként (az év páros hetein): 8 – 10 óráig
Egyéb esetben telefonon!
Tápiószelei Rendőrörs:
Tel.: (53) 380-007 (8:00 – 16:00)
Nagykátai Rendőrkapitányság:
Tel.: 06 (29) 440-008 (éjjel-nappal)

 
   Tápiógyörgyei Faluvédő Egyesület:

Tel.: (53) 383-122 
Tóth Árpád egyesületi elnök: Tel.: 06 (20) 375-9023 
Kondor Zsolt szolgálatvezető: Tel.: 06 (70) 312-3476

Mezőőrség:
Seres Sándor: Tel.: 06 (70) 338-5342
Pataki Márton: Tel.: 06 (70) 338-5341

 
    Dr. Jánosik György háziorvos 

Rendelő tel.:  383-032 
Rendelési idő:
Hétfő:   12:00 - 16:00
Kedd:       8:00 - 12:00
Szerda: 12:00 - 16:00 
Csütörtök:   8:00 – 12:00
Péntek: páros héten 8:00 – 12:00
             páratlan héten12:00 – 16:00

 
    Dr. Bordás Erzsébet háziorvos

Rendelő tel.:  384-038 
Rendelési idő:
Délelőtt:
Hétfő, szerda, péntek: 8 – 11 óráig
Délután:
Kedd, csütörtök: 13 – 16 óráig
           


