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2. 

Tisztelt Tápiógyörgyeiek!

A legutóbbi Faluújság megjelenése óta Tápiógyör-
gye Község Önkormányzata elfogadta a 2017. évi 
költségvetését. Ez egy nagyon nehéz év lesz az ön-
kormányzat pénzügyi feladatait tekintve, mert a költ-
ségvetés legnagyobb és legnehezebb tétele a csatorna 
beruházás kamatainak fizetése. Erre közel 30 millió 
Ft-ot kell majd fordítanunk a saját forrásainkból. Nem 
kaptunk támogatást az országgyűlési képviselőktől, a 
magyar kormánytól és így az önkormányzatok mind-
egyike a saját költségvetéséből kényszerül ezt finanszí-
rozni. Nagyon nehéz azt arra válaszolni, hogy mi lesz 
így a beruházásokkal és mit fogunk tudni megvalósí-
tani? Jelen pillanatban évekre előre sem látjuk annak a 
lehetőségét, hogy az önkormányzatnak honnan lesz sa-
ját forrása bármilyen beruházást (útépítést, útfelújítást, 
intézmény felújítását) megvalósítani. 

2017. január elején, amikor beköszöntött az első 
nagy hideg, élve azzal a kötelezettségemmel, misze-
rint a települést meg kell védeni olyan jellegű termé-
szeti csapásoktól, ami a lakosságot veszélyezteti, 2017. 
január 15-én vasárnap reggelre Védelmi Bizottsági 
gyűlést hívtam össze, hogy tájékozódjak, és ha kell, 
utasításokat adjak ahhoz, hogy mely családoknál, idő-
seknél van probléma tüzelővel, meleg étellel.  Kik azok 
a veszélyeztetett emberek, akik a nagy hidegben meg-
fagyhatnak? Ezen az ülésen a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói, intézmények vezetői, Családsegítő Szolgálat, 
különböző szociális munkások, házi segítségnyújtók 
vettek részt és az alábbi intézkedéseket fogatosítottuk. 
Kijelöltük a melegedő helyet, amely a Faluház nagyter-
mének előterét jelentette, valamint az Idősek Otthona 
régi melléképületének egy szobáját.  40 főre biztosítot-
tunk meleg ebédet a több gyerekes családoknak, ahol a 
gyerekek már 2 napja nem kaptak meleg ételt és végig 
jártuk azokat az időseket, ahol esetleg probléma lehet a 
fűtéssel. Szomorúan állapítottam meg, hogy a nyár fo-
lyamán komplett traktor utánfutónyi gallyat vagy éppen 
kisebb fákat ajánlunk fel embereknek, hogy a fűtésüket 
megoldják akkor erre senkinek nincs szüksége. Kivisz-
szük a zöldhulladék telepre. Most pedig csodálkozunk 
azon, hogy január van, hideg van, és fűtenünk kellene. 
Tápiógyörgyén 7 ember állandó jelleggel bent volt a 
melegedőkben éjszakára. Ezek között az emberek kö-
zött volt olyan, akinek az udvarán ott van a tüzifa, csak 
össze kellett volna vágni. Gondolom azt várta el, hogy 
az önkormányzat be is rakja a kályhába, meg is gyújtsa, 
majd ki is hamuzza a kályháját. Egy nagyon kemény 
télen vagyunk túl. Jött a pici hóesés, amit még nem le-
het tolni, arra ráesett az ónos eső, ami együtt lefagyott 
az útra. Utána a nagyobb mennyiségű havat sikerült az 
útról letakarítani az önkormányzati hótolókkal. Külső 
segítséget nem tudunk kapni ilyenkor a közútkeze-
lőktől, így saját magunkra vagyunk utalva. Az önkor-
mányzati markolóval kiszélesítjük a kereszteződéseket, 
parkolókat, de természetesen mínusz 20 fokban nem 
lehet száraz utakat biztosítani. Azonban a lakosoknak 
a saját házuk előtt el kellene takarítaniuk a havat, sőt 
kötelezettségük. Rendkívül sokan nem tették ezt meg. 
Elszoktunk a téltől. 

2017. március 1-jétől önkormányzatunk három köz-
munkaprogram pályázaton kíván indulni, ezek között 
van olyan, amely az eddig elkezdett külterületi földutak 
rendbetételét, karbantartását célozza meg. Van olyan, 
amely az önkormányzati ingatlanok felújítását jelenti. 
Két önkormányzati lakás felújítását szeretnénk véghez-
vinni, és van egy újdonság, amely egy mezőgazdasági 
program kezdetét jelenti. Önkormányzatunk a saját te-
rületén fólia sátrakat építve zöldség-gyümölcstermesz-
tésbe fog kezdeni. 

Döntött a képviselő-testületünk arról is, hogy meg-
alapítja a Tápiógyörgyei Értéktárt. Az Értéktár Bizott-
ság tagjainak Németh Csaba képviselőt, Szabó Tün-
de alpolgármestert és Molnár Zsolt Csárda úti lakost 
választotta. Az Értéktár Bizottság feladata lesz, hogy 
felmérjék Tápiógyörgye értékeit mind szellemi, mind 
kulturális, mind örökségvédelmi szempontból. Dön-
tött arról is a képviselő-testületünk, hogy megalapítja 
a GAMESZ Nonprofit Kft.-t, melynek feladatai között 
nagyon sok mindent vállal, azonban az elsődleges fel-
adata a megváltozott jogszabályi környezet miatt az, 
hogy a pályázatok elkészítését csak önkormányzati 
tulajdonú cég végezheti. Vezetőjének Fehér Henrietta 
2767 Tápiógyörgye, Kodály Zoltán utca 48. szám alatti 
lakost választotta, aki tapasztalt pályázatírási szakem-
ber.

Jönnek a szomorú dolgok a csatornával kapcso-
latosan. Az ingyenes házi bekötésekre már csak 
2017.05.31-ig van lehetőség. Akinek addig nincs meg 
a szabályos, dokumentált rákötése, azoknak a további-
akban már csak a TRV Zrt. felé lehet ezt kezdeményez-
nie, amely sokkal több pénzbe fog kerülni, mint most. 
Akiknek még hiányzik a bekötése vagy a dokumentu-
mok még nincsenek elkészítve, kérem, hogy Vancsik 
László 2767 Tápiógyörgye, Kodály Zoltán utca 61. 
szám alatti lakost, az ÁSZ-GÁZ Kft. vezetőjét keressék 
ez ügyben. Elindulnak azok esetében a végrehajtások, 
akik nem fizették be a csatorna hozzájárulásukat vagy 
éppen kötöttek szerződést, de hónapok óta nem fizetik 
a havi díjakat. Megkapjuk hamarosan azt a listát, hogy 
mely ingatlanoknál hiányoznak a szerződések és a te-
lepülési jegyzők a következő hetekben indítani fogják 
a különböző jövedelmekre és ingatlanokra a végrehaj-
tásokat. 285.000  Ft-ot kell részletekben vagy egyben, 
minél hamarabb befizetni a tulajdonosoknak. Addig az 
önkormányzatoknak kell helyettük helyt állni, amely 
újabb hatalmas terhet fog róni a költségvetésünkre. 

Képviselő-testületünk arról is döntött, hogy megújít-
ja a szerződését az ebrendésszel, a továbbiakban ma-
gasabb díjat kell fizetni az önkormányzatnak és jóval 
magasabb lesz a gondtalanul tartott kutyák begyűjtésé-
nek vagy a kutyák elszállításának díja. Kérem Önöket, 
hogy felelősséggel vállaljanak és tartsanak háziállatot, 
kutyát és legyenek szívesek az állatok ingatlanon belüli 
szabályos elhelyezését biztosítani. 

Az elmúlt időszakban két szomorú temetésen vettem 
részt, a települést képviselve. Az egyik Dr. Frank Pál 
régi plébánosunk temetése volt Péliföldszentkereszten 
a Szalézi rend temetőjében helyeztük örök nyugalom-
ra. Dr. Frank Pál településünk díszpolgára, rendkívül 
megbecsült lakosa volt, amíg szolgálatát a Tápió-
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3.györgyei Szent Anna templomban teljesítette. A másik 
szomorú temetés Vágány Antal 2767 Tápiógyörgye, 
Kodály Zoltán utca 25. szám alatti lakoshoz kötődik, 
aki önkormányzatunk régi GAMESZ vezetője volt. 
Hosszú éveken keresztül a település működtetéséért, 
az intézmények működéséért, a falu fejlesztéséért fe-
lelt. Gyászolja őt felesége és három gyermeke. 

Önkormányzatunk felé kérés érkezett a Quality 
Solar System Kft. és a Regius Green Energy Kft. ré-
széről, hogy a számukra értékesített, Dózsa György 
úton található kánya területet vegye vissza az önkor-
mányzat és adjuk vissza számukra az előlegként adott 
díjat. Azonban önkormányzatunk nem kíván eltekinte-
ni az adás-vételtől, közös megegyezéssel hajlandóak 
vagyunk vissza venni az ingatlant, de nem kívánjuk 
visszafizetni az előleget. Amennyiben bírósági útra 
terelődik az ügy, abban az esetben a 3.900.000 Ft-on 
felül követelni kívánjuk a ki nem fizetett vételárat. 

Önkormányzatunk arról is döntött, hogy nem kí-
vánja újból az önkormányzat tulajdonában lévő 14 ha 
erdőt újratelepíteni, ezért annak értékesítéséről hatá-
rozott a testület. Figyelembe véve, hogy ez egy rend-
kívül hosszú, közel egy évtizedes befektetés lenne az 
erdő területét megvásárló és területét rendbetevő vevő-
nek, ezért közös értékesítéssel a Tápiószele területén, 
közel 14 ha nagyságú részen fekvő, nem szabályosan 
telepített erdőt is értékesíteni kívánja és a két ingatlant 
csak egyben adja el az önkormányzat. Kettő árajánla-
tunk érkezett, ezek közül Fehér István farmosi lakos 
részére 9.000.000 Ft-ért kívánja eladni önkormány-
zatunk az erdő területét. Miért döntöttunk arról, hogy 
ezt eladjuk? Több szakemberrel is beszélve, a képvise-
lő-testület közel egy éven keresztül többszöri eladási 
próbálkozásai után úgy döntött, hogy ezt a csökkenő 
közmunkás létszám mellett nem tudja fenntartani, és 
nem tud több forrást biztosítani az önkormányzat az 
újratelepítéshez. Jelen pillanatban több mint 14 millió 
Ft kellett volna ahhoz, hogy az erdőt rendbe lehessen 
tenni és be lehessen ültetni. Ilyen pluszforrással ön-
kormányzatunk nem rendelkezik. Arról is döntöttünk, 
hogy ezt a bevételt külön számlán kívánjuk kezelni, 
és csak önkormányzati tulajdonba kívánjuk visszafor-
gatni, amelyről a képviselő-testület külön fog dönteni. 

Döntöttünk arról, hogy a 2016-ban megkapott Vis 
maior úthelyreállításokat, padka rendbetételeket, árok 
rendbetételeket közbeszerzési eljárás lefolytatása után 
az alattyáni Fehér Kft. végzi el. Ez a cég már több al-
kalommal, éveken keresztül kiváló munkát végzett a 
településen. Ebben az évben is a megkapott 15 millió 
Ft úthelyreállítási költséget a Fehér Kft.-vel kívánjuk 
elvégeztetni. 

2017.01.01-vel újból államosították az Általános 
Iskolánkat és Zeneiskolánkat. Rendkívül szomorú 
jogszabályi döntés következménye, hogy a Szolnoki 
Tankerülethez tartozunk. Mindemellett részükről na-
gyon rugalmas és pozitív hozzáállás van az iskolánk 
átvételével kapcsolatosan. Majd néhány héttel később 
újabb szomorú információ ért bennünket, hogy a Szol-
noki Tankerületből átraktak bennünket a Jászberényi 
Tankerülethez és egy újabb átadási hullámot indíta-
nak el. Az elmúlt években bebizonyították, hogy az 
állam nem jól tartotta az iskolát és jobb lenne, ha csak 
a szakmával, pedagógusokkal foglalkozna a KLIK 

és magát az iskola fenntartást az önkormányzatra 

bíznák. A tavalyi évben sok millió Ft-ot költöttünk 
az iskola felújítására és rendbe tételére, amely  nem a 
mi kötelességünk lett volna. Hozzájárulásból valamint 
a megkapott támogatási formából tudtuk üzemeltetni 
az iskolát és úgy gondolom, hogy ez zökkenőmentes 
volt. A KLIK nem tud minden nap odafigyelni arra, 
hogy az épület és az ingatlan hogyan működjön, ezért 
önkormányzatunk azzal a javaslattal élt, hogy a mű-
ködtetésből a karbantartási, fenntartási rész egy részét 
visszakéri, és erre szerződést köt, amely egyelőre pozi-
tív fogadtatásra lelt a Tankerület részéről. 

Befejeződött a műfüves pálya építése, amelyet már 
2017.01.01-jén délután is néhányan birtokba vettek. 
Elfogadta a képviselő testület a pálya használat sza-
bályát és ezek után bárki, bármely csoport bérelhe-
ti a műfüves pályát. Jelentkezni munkaidőben kell a 
pénzügyi irodában. Természetesen az Iskola, Óvoda, 
Sport Egyesületek térítésmentesen használhatják cél-
jaik eléréséhez. Önkormányzatunk a rászorulók ré-
szére több száz mázsa barnaszenet osztott ki. Amely 
egy rendkívül rossz irány, mert az embereknek halat 
adunk, miközben nem tanítjuk meg őket horgászni. Az 
állam közel 1,5 millió Ft-tal támogatta önkormány-
zatunk szociális tüzelővel való ellátását, amely mel-
lé még sok száz ezer Ft-ot rakott önkormányzatunk. 
Azonban vannak olyan lakók településünkön, akik alig 
várják, hogy kapjanak valamit, mert akkor azt gyorsan 
el is tudják adni másoknak. Nem támogatom, hogy a 
továbbiakban ilyen jellegű adománya legyen az állam-
nak és erről egy kérdőív formájában meg is kérdezett 
minket a Belügyminisztérium, ez nem jó irány. Az sem 
jó irány, hogy a járásoknál van elsődlegesen a szociális 
feladatok ellátása, a Járási Hivatalok nem tudnak, min-
dent megoldani Nagykátáról, miközben a probléma itt 
marad a Polgármesteri Hivataloknál. 

Kérem Önöket, hogy 2017.03.20-án jöjjenek el 
minél többen a falugyűlésre és mondják el észrevéte-
leiket a településsel kapcsolatosan, mondják el prob-
lémáikat és keressünk közösen megoldást arra, hogy 
Tápiógyörgyén továbbra is jó legyen élni.

Varró István polgármester

Keressük azokat, vagy azt a rongálót, aki a vas-
útállomás várótermét összefirkálta. Kérjük, hogy 
aki információval bír, az a rongálási kár megtérít-
tetése miatt keresse a polgármesteri hivatalt.

FELHÍVÁS!



4. Megkérdeztük képviselőinket

Dr. Falusi Tamás képviselő

1. Van-e olyan megvalósult 
ötlet, ami az elmúlt két évben az 
Ön nevéhez köthető?

Minden interjúban felmerül ez 
a kérdés. Az okát nem tudom, ta-
lán azért, hogy a képviselőket még 
inkább nagyító alá helyezzék, vagy 
szembeállítani a lakosokkal, vagy 
csak egyszerűen nem tudják, hogy 
egy képviselő csak javaslatot tehet, 
amit a testület vagy elfogad, vagy 
nem. Hogy őszinte legyek sosem 
gondolkodtam ezen a kérdésen és 
nem is fogok, mert nem szokásom 
magam reklámozni.

2. Egykor rengeteg kulturális 
rendezvény, bál volt a faluban. 
Ma szinte szervezni sem érde-
mes. Hogyan lehetne ezen javí-
tani?

Ezt a kérdést nem nekem kel-
lene feltenni. Tanácsosabb lenne 
az egyesületek vezetőit megkér-
dezni erről, ugyanis egy ilyen al-
kalom remek lehetőség lenne az 
adott egyesületet népszerűsíteni 
és támogatást szerezni. Továbbá 
érdemes lenne a falu lakóit is meg-
kérdezni, hogy mi érdekelné őket, 
milyen rendezvényre mennének el 
szívesen. De ha a Faluújság szer-
kesztőbizottságát ennyire érdekli 

ez a téma, akkor úttörő feladatként 
javaslom, hogy rendezzenek egy 
bált és mutassák meg hogyan is 
kell ezt csinálni!

3. Mennyire vesz részt a 
testvértelepülési kapcsolatok 
ápolásában? Milyen sűrűn láto-
gatja testvérvárosainkat?

Igyekszem aktívan részt venni 
ezeken a rendezvényeken is. Ami 
a testvértelepülések látogatását il-
leti, sajnos nem mindig jutok el.

4. Van-e elfogadott költségve-
tés a 2017-es évre? Tavalyi évről 
hozunk-e át adósságot?

Van elfogadott költségveté-
sünk. A Tápiómenti Települé-

Bálint Attila képviselő

1. Van-e olyan megvalósult 
ötlet, ami az elmúlt két évben az 
Ön nevéhez köthető?

Képviselőként és a PÜ bizottság 
elnökeként elsődleges feladataimat 
látom el, napi szinten megtalálható 
vagyok a polgármesteri hivatalban, 
a napi ügyekben próbálok minél 
tájékozottabb lenni. Elsődleges fel-
adat, hogy az Önkormányzat anya-
gi háttere a lehető legjobb legyen.

2. Egykor rengeteg kulturális 
rendezvény, bál volt a faluban. 
Ma szinte szervezni sem érde-
mes. Hogyan lehetne ezen javí-
tani?

Tudomásom szerint idén is két 
bál lesz, melyikből egyiket a Tűz-
oltó Egyesület, másikat az Ifjú Fú-
vósokért Egyesület szervez, illetve 
július 1-jén lesz a II. Tápió menti 
Fúvószenekari Fesztivál a Strand 
területén. A szüreti bálról bőveb-
ben tudok nyilatkozni, mivel az 
Ifjú Fúvósokért Egyesület szerve-
zi, az esti programon maximum 
200 ember szokott részt venni az 
olcsó belépődíj ellenére is. Míg 
Jászboldogházán, ami feleakkora 
település, mint Györgye egy ala-
pítványi bálon 3-400 ember is részt 
vesz a 4000 Ft-os belépő ellenére. 
Rengeteg szervezési munka és a 
felajánlások ellenére is örülünk, ha 
nem lesz a bál deficites. Ezen ne-
héz javítani, olyan nagy az érdek-
telenség.

3. Mennyire vesz részt a 
testvértelepülési kapcsolatok 
ápolásában? Milyen sűrűn láto-
gatja testvérvárosainkat?

A Wünnewil-i vásárok aktív 
résztvevője vagyok, amelyen 400-
450 süteményt illetve 5 kg sós-süte-
ményt készítek el a borkóstoláshoz 
odakint, az iskola tankonyhályán. A 
nyersanyag kifizetésén kívül sem-
milyen díjazásban nem részesülök, 
illetve a vásáron a süteményt is az 
ottani Mit Tápiógyörgye egyesület 
tagjai árulják, a bevétel oda fo-
lyik be, ami süteményenként 2-3 
frank. Ez alapján évente látogatom 
svájci testvértelepülésünket, mint 
a Wünnewil-Flamatt Egyesület 
tagja. Voltam Torockón is a Retro 
Zenekarral, illetve Nagymegyeren 
is voltam a testvértelepülési okirat 
aláírásakor, voltam Olaszország-
ban is a zenekarral.

4. Van-e elfogadott költségve-
tés a 2017-es évre? Tavalyi évről 
hozunk-e át adósságot?

Igen, van elfogadott költségve-
tés, amit már módosítanunk kellett, 
az elsőt én nem fogadtam el, mivel 
még nem volt látható a béremelé-
sek pontos összege. Az elfogadott 
költségvetés 605.576 eFt, ami 28 
millió rulírozó hitellel egészül ki, 
hogy a mérleg eredménye nulla 
legyen. A tavalyi évhez képest a 
rulírozó hitel 10 M Ft-tal kevesebb. 
Polgármester Úr tájékoztatása sze-
rint adósságunk illetve ki nem fi-
zetett számlánk a 2016 évben nem 
volt.

5. Van-e olyan, a falut előre-
segítő gondolata, terve, amit a 
lakossággal már most megoszta-
na?

Több folyamatban lévő pályá-
zatunk is van, de sajnos eredmény-
ről még nem tudok beszámolni. 

Ezek eredményére várunk, mivel 
nagy kötelezettséget ró a falu és az 
Önkormányzat életére. Erről csak 
a pályázatok elbírálása után tudok 
nyilatkozni.

6. A falu szeretné visszaigé-
nyelni a kis kastély épületét. Cse-
rébe lakásokat kell az ott lakók 
egy részének biztosítani. Fogja-e 
a község vállalni ezt a kötelezett-
séget?

Nem pontos a kérdés, nem la-
kást kell biztosítani, hanem telket. 
3 üres, közművesített telket kell 
biztosítanunk a kiskastély lakói 
számára. Erre a fenntartó pályázna, 
de ez még mind csak terv. Előtte 
viszont a lakosság körében köz-
vélemény kutatást kell lefolytatni. 
Már létezik ilyen Bélapátfalván, 
ahová célszerű lenne elmenni meg-
tekinteni, és az ottani vezetőséget, 
illetve lakosságot megkérdezni, 
mik a tapasztalataik, hogyan tud-
tak beilleszkedni a település életé-
be. Biztos, hogy van ennek pozitív 
és negatív oldala is, ezért kellene 
megtalálni az arany középutat.

Mi a terve az Önkormányzat-
nak a kiskastély épületével?

A kiskastély épületét a strand-
hoz szeretnénk csatolni, főépület-
ként, ott lenne kialakítva a bejárat.

7. Lebetegedett a körzeti meg-
bízott. Hogyan folytatódik a 
rendőri munka a faluban?

Tudtommal Polgármester Úr 
már decemberben jelezte, hogy új 
körzeti megbízottat szeretnénk. 
Sajnos most még csak helyettesítés 
folyik, reméljük minél hamarabb 
lesz állandó körzeti megbízott a te-
lepülésen.



5.

Gergely Tibor képviselő

1. Van-e olyan megvalósult 
ötlet, ami az elmúlt két évben 
az Ön nevéhez köthető?

Különösebben nincs, a koráb-
ban vállalt feladatokat próbálom 
a körülményekhez képest tökéle-
tesen ellátni. 

2. Egykor rengeteg kulturá-
lis rendezvény, bál volt a falu-
ban. Ma szinte szervezni sem 
érdemes. Hogyan lehetne ezen 
javítani?

Ezen én is csodálkozom, mert 
annak idején nem telt el úgy hét-
vége, hogy ne lett volna valami 
zenés rendezvény a régi kultúr-
házban. A fiatalokat ez még akkor 
vonzotta. De talán a modern világ 
és a számítógépek világa köti le 
ma a fiatalokat, és inkább a szá-
mítógép előtt ülnek, internetez-
nek, minthogy buliba menjenek. 

- És ezen nem is tudunk vál-
toztatni? 

Én a település kulturális 
ügyekkel megbízott embereit 
biztatnám arra, hogy próbálja-
nak olyan, fiataloknak szóló ze-
nés műsort vagy ehhez hasonlót 
szervezni. Véleményem szerint, 
régebben a fiatalokat a szervezett 
tánciskolák vitték bele a zenés, 
táncos bulik világába. Most már 
ez is hiányzik. Ma már nem ad-
ják meg azt a fejlődési lehetősé-
get, hogy tánciskolába járhassa-
nak gyermekeink és utána legyen 
kedvük táncolni.

3. Mennyire vesz részt a 
testvértelepülési kapcsolatok 
ápolásában? Milyen sűrűn lá-
togatja testvérvárosainkat?

A testvérvárosokkal való kap-
csolattartásban, ha ide jönnek, 
nagyon szívesen részt veszek, 
ismerem az összes testvérváros 
vezetőségét. Amikor itt vannak, 
igyekszem találkozni velük, ápol-
ni a kapcsolatokat, voltam már 
Nagymegyeren, Németh Csaba 
által írt könyv bemutatóján. Saj-
nos az egészségi állapotom nem 
engedi a többnapos külföldi uta-
zásokat.

4. Van-e elfogadott költség-
vetés a 2017-es évre? Tavalyi 
évről hozunk-e át adósságot?

Van elfogadott költségveté-
sünk. Adósságunk, ami nagyon 
megviseli a költségvetésünket, a 
csatornaügyekkel kapcsolatos ka-
mathátralékból keletkezett. 

- Csak ez az adósság van ta-
valyról? 

Úgy tudom, hogy csak ez. Ez 
sem tavalyról van, hanem ko-
rábban keletkezett. Ezt a többi 
környékbeli település is nagyon 
megszenvedi. Ezen esetekben 
több milliós nagyságú összegek-
ről beszélünk.

5. Van-e olyan, a falut előre-
segítő gondolata, terve, amit a 
lakossággal már most megosz-
tana?

Most beszélgettünk a költség-
vetési hiányainkról, amit sajnos 
teljesítenünk kell. Nagyon nagy 
tervek nincsenek. Próbáljuk ellát-
ni, amit nagyon kötelező és végre 
kell hajtani. 

- Van-e valami kilátás, hogy 
ez jobbra fordulhat? 

Ez érdekes kérdés. Mindig 
olyan dolgokat hoz az élet, ami 
anyagilag terheli az önkormány-

zatot, és túl sok, túl nagy válto-
zást nem látok a jövőben.

6. A falu szeretné visszaigé-
nyelni a kis kastély épületét. 
Cserébe lakásokat kell az ott 
lakók egy részének biztosítani. 
Fogja-e a község vállalni ezt a 
kötelezettséget?

Ezt az elmúlt testületi ülésen 
tárgyaltuk, de ez egy hosszabb 
távú dolog, mely több évig is el-
tarthat. Valószínűleg pályázatot is 
fognak rá kiírni, melyen indulni 
kell ebben az esetben, ugyanis 
lakóotthonszerű épületeket kell 
majd hozzá biztosítani. Ami még 
fontos, hogy a lakosság beleegye-
zését, véleményét is ki kell kérni. 

- Mi a terv a kiskastéllyal 
egyébként? 

Erre a polgármester úr tudna 
bővebben választ adni. Valószí-
nűleg a településnek a turisztikai 
céljait szolgálná. 

- Tehát visszakerülne a 
strandhoz? 

Az önkormányzat tulajdo-
nában van, és ott is maradna. A 
strand környéki, a stranddal kap-
csolatos turisztikai problémákat 
lehetne talán vele megoldani.

7. Lebetegedett a körzeti 
megbízott. Hogyan folytatódik 
a rendőri munka a faluban?

Már van ideiglenes körzeti 
megbízottunk, és valószínűleg ő 
is fog maradni. A probléma úgy 
néz ki, megoldódott. Tehát van a 
községnek körzeti megbízottja. 

- Új körzeti megbízottról van 
szó?

Igen. A régiről nem tudok nyi-
latkozni. 

Köszönjük a válaszokat!

sek Csatornamű Vízgazdálkodási 
Társulata felé egy nagyobb össze-
gű hátralékunk van.

5. Van-e olyan, a falut előre-
segítő gondolata, terve, amit a 
lakossággal már most megosz-
tana?

Azt gondolom, hogy mielőtt 
nagy terveket szőnénk, először a 
falu életének alapvető, de annál 
nagyobb problémáit kellene meg-
oldani. Gondolok itt arra, hogy 
fenn kell tartani az önkormányzat 
működőképességét. Biztosítani az 
orvosi alapellátást, ugyanis a napi 
8 óra helyett gyakran csak napi 4 
órában van orvos a településen, 

tehát úgy is mondhatnám, hogy 
ez idő alatt a betegek ellátatlanul 
vannak. Ez csak egy probléma 
ami az egészségügyet illeti, de ja-
vaslom kérdezzék meg erről a be-
tegeket is, mert bár szakmámból 
kifolyólag sok mindent tudok, de 
mégsem nyilatkozhatok róla. Fon-
tos még az infrastruktúta, az utak 
és a vízvezeték hálózat javítása, 
megújítása és a település közbiz-
tonságának javítása.

6. A falu szeretné visszaigé-
nyelni a kis kastély épületét. 
Cserébe lakásokat kell az ott 
lakók egy részének biztosítani. 
Fogja-e a község vállalni ezt a 

kötelezettséget?
Semmilyen konkrét tervet, el-

képzelést nem láttam erről, hogy 
ez hogyan valósulna meg, így 
nem is szeretnék még ez ügyben 
érdemlegesen nyilatkozni. Maga 
az elképzelés nagyon sok kérdést 
vet fel, éppen ezért erre a kérdés-
re nem lehet egyszerűen igennel 
vagy nemmel válaszolni.

7. Lebetegedett a körzeti 
megbízott. Hogyan folytatódik a 
rendőri munka a faluban?

Új körzeti megbízottat szeret-
nénk Tápiógyörgyén és van is erre 
irányuló egyeztetés.



6. 

Németh Csaba képviselő

1. Van-e olyan megvalósult 
ötlet, ami az elmúlt két évben az 
Ön nevéhez köthető?

Léteznek önkormányzatok, 
ahol településfejlesztési bizott-
ság működik. Máshol az önkor-
mányzat képviselő testülete éves 
munkatervébe foglalja a tele-
pülésfejlesztési tervek tárgya-
lását. Nálunk inkább az alkalmi 

ötletelések a jellemzőek. Néhány 
általam javasolt és meg is valósult 
program: az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 60. évfordulójá-
nak rendhagyó formában történő 
megünneplése, sportpark pályázat 
(itt az erősítő szerekre gondolok) 
leadása, strand fásítása, állomás 
falfirkáinak rendszeres megszűn-
tetése, és a település rendezési 
terv építészeti részének néhány 
formai elemének módosítása. 

2. Egykor rengeteg kulturális 
rendezvény, bál volt a faluban. 
Ma szinte szervezni sem érde-
mes. Hogyan lehetne ezen javí-
tani?

Én úgy gondolom, hogy mi, 
Tápiógyörgyeiek sajnos hajlamo-
sak vagyunk a rendszeres önsaj-
nálatra, és elhitetni önmagunkkal 
és a környezetünkkel, hogy ná-
lunk sok mindenre nincs igény. 
Ez különösen megmutatkozik 

Lesták Péterné Vajon Ildikó 
képviselő

1. Van-e olyan megvalósult 
ötlet, ami az elmúlt két évben 
az Ön nevéhez köthető?

Egy-egy megvalósult feladat 
nem csak az én nevemhez köt-
hető, hiszen rajtam kívül vala-
mennyi képviselő-testületi tag 
támogatására, önkormányzati 
dolgozó munkájára szükség van. 
Azt gondolom, hogy egy közös 
célért tettünk valamennyien.

2015. 09. 01-től az egységes 
óvodai, bölcsődei csoport kiala-
kításával lehetőséget biztosítot-
tunk a 2 éves korú gyermekek 
napközbeni ellátására. E meg-
valósult feladatunk a bölcsődei 
szakmai szabályokat módosító 
rendelet alapján 2017.09.01-től 
mini bölcsődeként működhet 
majd tovább. A bölcsődei ne-
velés-gondozás alapprogramja 
szerint jogszabályban meghatá-
rozott, szakirányú végzettséggel 
rendelkező személy által kis lét-
számú csoportban, egyszerűbb 
működési feltételek mellett nyújt 
szakszerű gondozást és nevelést 
kisgyermekeink számára.

2. Egykor rengeteg kulturá-
lis rendezvény, bál volt a falu-
ban. Ma szinte szervezni sem 
érdemes. Hogyan lehetne ezen 
javítani?

Nem érzem kevésnek a kul-
turális rendezvényeket a közsé-
günkben, hiszen intézményen 
belül óvoda, iskola önállóan, 
alkalmanként közösen is szervez 
filharmóniai vagy bábelőadáso-
kat. A kultúra napját, költészet 
napját, nemzeti ünnepeinket 
színvonalasan megünnepeljük; 
úgy gondolom, hogy ezáltal a 
településünkön élő gyermekek 
számára a kulturális rendezvé-
nyek biztosítva vannak.

Az Önkormányzat civilszer-
vezetek, egyesületek bevoná-
sával változatos programokra 
nyújt lehetőséget: hangverse-
nyek, könyvbemutatók, adven-
ti zenés-verses gyertyagyújtás, 
néphagyományokat ápoló ren-
dezvények, emléktábla-avatás, 
nemzeti ünnepek. A kultúrát ked-
velő családok, baráti társaságok 
szabadidejükben szívesen moz-
dulnak ki és utaznak el a közeli 
vagy távolabbi városokba, hogy 
színház vagy mozi látogatással, 
koncerten, kiállításon való rész-
vétellel szerezzenek felejthetet-
len élményt a család, baráti tár-
saság valamennyi tagjának.

A bálok szervezésével kap-
csolatban folyamatos fejlődés 
mutatkozik, hiszen az ÖTE által 
immár harmadik alkalommal ke-
rül megrendezésre a Tűzoltóbál, 
valamint a TIFE Szüreti bálja 
már hagyományként van jelen 
minden év októberében.

3. Mennyire vesz részt a 
testvértelepülési kapcsolatok 
ápolásában? Milyen sűrűn lá-
togatja testvérvárosainkat?

Az elmúlt években vala-
mennyi testvértelepülésünk 
-  Wünnewil-Flamatt, Torockó, 
Nagymegyer, Dosolo-Rivarolo 
– vendégszeretetét megtapasz-
talhattam, majd Tápiógyörgyére 
látogatásaik alkalmával diákok 
fogadásával viszonozhattam ba-
rátainknak a tőlük kapott ked-
vességet. Köszönhető mindez 
a jól működő civilszervezetek, 
egyesületek vezetőinek és aktív 
tagjainak.   

4. Van-e elfogadott költség-
vetés a 2017-es évre? Tavalyi 
évről hoztunk-e át adósságot?

Igen. 2017 januárjában el-
fogadtuk az idei költségvetést. 
Ha önkormányzatunk 2016. évi 
kintlévőségeit bevételként köny-

velhetné el, nagyban hozzájárul-
na a költségvetési számok pozi-
tív irányú elmozdulásához. 

5. Van-e olyan, a falut előre 
segítő gondolata, terve, amit a 
lakossággal már most megosz-
tana?

Gondolataink, terveink 
mindannyiunknak vannak és le-
hetnek, azonban ismerve a helyi 
és pályázati lehetőségeket, reáli-
san kell gondolkodnunk.

Fontosnak tartom az önkor-
mányzati célok, feladatok meg-
valósítását, a meglévő értékeink 
védelmét, megbecsülését.

Az átadásra került műfüves 
pálya hatékonyan befolyásolja 
a mozgás népszerűsítését, még 
szélesebb körben a mozgás meg-
szerettetését.

Nagyon várjuk a benyújtott 
pályázatok pozitív elbírálását, 
ami ismét egy nagyobb léptékű 
fejlődést eredményezhet Tápió-
györgyén.

6. A falu szeretné visszaigé-
nyelni a kiskastély épületét. 
Cserébe lakásokat kell az ott 
lakók egy részének biztosítani. 
Fogja-e a község vállalni ezt a 
kötelezettséget?

A képviselő-testületi ülésen 
beszéltünk róla; tájékozódtunk, 
információt gyűjtöttünk a té-
mával kapcsolatban. Fontosnak 
tartom megismerni községünk 
lakosságának véleményét; nem 
tudom megmondani, hogy az itt 
lakók szeretnék-e vállalni ezt a 
kötelezettséget, vagy sem. 

7. Lebetegedett a körzeti 
megbízott. Hogyan folytatódik 
a rendőri munka a faluban?

Az ülésen tájékoztatást kap-
tunk arról, hogy ki fogja ellátni a 
körzeti megbízott feladatait. Azt 
gondolom, ez a probléma meg-
oldódott. 



7.a nemzeti ünnepek terén, ahol 
legtöbbször 30-35 főben kime-
rül a látogatók száma. Én nagyon 
örülök annak, hogy legutóbb, az 
’56-os megemlékezésen sikerült 
ennek az ellenkezőjét is bebizo-
nyítani, és végre megértetni ön-
magunkkal és a környezetünkkel, 
hogy normális, jó hozzáállással, 
néhány ember szorgalmas mun-
kájával megteremthető az igény 
még a magas kultúra irányába is. 
Ez valószínűleg így lehet a bá-
lok területén is. Ugyanakkor én 
számtalanszor elmondtam már a 
véleményemet ez ügyben, mely 
szerint a község kulturális életé-
nek fellendítéséhez két dologra 
mindenképpen szükség lenne. Az 
egyik, hogy a régi önkormány-
zati ciklusok példájára alapozva, 
kulturális bizottság működtetését 
hozzuk létre. Amely összefogná 
ernyőszervezetként a község ren-
dezvényeit, illetve önálló ötletek-
kel lépne föl. És emellett pedig 
végre-valahára megkeresni annak 
a pénzügyi forrásait, hogyan le-
hetne főállásban alkalmazni egy 
művelődés-szervező szakembert. 

Jelenleg a művelődési házunk 
vezetése nem megoldott. Egy 
olyan vezető kellene, aki janu-
ártól decemberig előkészíti a 
programokat. A jelenlegi közsé-
gi vezetés szerint ez mindössze 
költségvetési probléma. 

3. Mennyire vesz részt a 
testvértelepülési kapcsolatok 
ápolásában? Milyen sűrűn lá-
togatja testvérvárosainkat?

Én speciális helyzetben va-
gyok e téren, hiszen 2006 óta 
betöltöm a Torockó Baráti Tár-
saság elnöki tisztségét, emiatt 
évente átlagosan 10-12 alka-
lommal megfordulok Torockón 
vagy Nagymegyerben, a közös 
programok jelentős részének öt-
letgazdája és/vagy szervezője 
vagyok. Emellett tagja vagyok a 
Wünnewil-Flamatt Baráti Társa-
ságnak is. Próbálok nyelveket ta-
nulni, hogy hasznos tagja legyek 
ennek a közösségnek, ugyan-
akkor sajnálom, hogy az utóbbi 
években megszűnt a családi ven-
dégfogadás a svájci vendégeink-
kel kapcsolatban. 

4. Van-e elfogadott költség-
vetés a 2017-es évre? Tavalyi 
évről hozunk-e át adósságot?

Igen, január óta van, ezt azon-

ban nem sokkal később módo-
sítani kellett. Az önkormányzat 
kasszáját elsősorban a szenny-
vízcsatorna beruházás vissza-
maradt tételei terhelik nagyon 
komolyan. Ugyanakkor meg kell 
azt is jegyezni, hogy az önkor-
mányzat szoros költségvetéssel 
kénytelen dolgozni, és vélemé-
nyem szerint ez addig nem is fog 
változni, amíg nem találjuk meg 
annak a módját, hogyan növeljük 
az önkormányzat egyéb szaba-
don fölhasználható adóbevéte-
leit, mint az iparűzési adó, vagy 
hogyan tudna az önkormányzat 
olyan profitorientált vállalkozást 
indítani, amely hosszú távon is 
jelentősebb bevételeket termelne. 
Itt meg kell azt is említeni, hogy 
a képviselő-testületnek az egyik 
hátránya, hogy nincs közöttünk 
igazi pénzügyi szakember, vagy 
pénzügyekben igazán jártas szak-
ember.

4/2. A környező falvakban 
fóliáznak, fűszernövényeket 
termelnek. Nálunk ez miért 
nem működik?

A polgármester úr tájékoztatá-
sa szerint hamarosan megindul a 
zöldségtermesztő önkormányzati 
kisüzem, bízom benne, hogy ez 
tényleg valóra is válik. 

5. Van-e olyan, a falut előre-
segítő gondolata, terve, amit a 
lakossággal már most megosz-
tana?

2017-ben felkérést kaptam az 
értéktár bizottság megalakítására, 
működtetésére, melynek feladata 
a települési értéktár létrehozása, 
és annak az országos értéktárba 
való beintegrálása. Elsősorban 
kulturális, másodsorban gazda-
sági, sport, társadalmi értékekre 
kell gondolni, amely a magyar-
ságnak, mint nemzetnek érték és 
fontos. 

Továbbá helytörténeti vonalon 
is szorgalmasan dolgozom, és re-
mélhetőleg munkám legközelebb 
beérő gyümölcse a Pokoltanya 
története című könyv lesz, illetve 
a volt Pokoltanyaiak első nagy 
találkozója.

6. A falu szeretné visszaigé-
nyelni a kis kastély épületét. 
Cserébe lakásokat kell az ott 
lakók egy részének biztosítani. 
Fogja-e a község vállalni ezt a 
kötelezettséget?

Igyekeztem utána járni ennek 

a témának, hogy megismerjem a 
lehetséges pozitívumait és negatí-
vumait. Pozitívum lehet a kis kas-
tély felhasználása a falu turiszti-
kai életében, állami beruházások 
a településen, ezáltal munkahely 
megtartás, illetve a gondozottak 
visszaintegrálása emberi vona-
lon. De ugyanakkor negatívumok 
is léteznek. Olvasmányaimból ki-
derült, hogy országosan az ilyen 
jellegű intézmények dolgozóinak 
többsége (mentálhigiénés szak-
emberekre és ápoló személyzetre 
gondolok) nem támogatja ezek-
nek a projekteknek a megvalósu-
lását. És az általam személyesen 
készített interjúk, amelyeket a 
helyi és környékbeli szakembe-
rekkel készítettem, ugyancsak 
ezt mutatják, teljes mértékben. 
Emellett léteznek települések, 
mint Szilvásvárad vagy Debre-
cen, ahol a lakosság tiltakozásá-
nak következményeként végül el-
álltak a lakóotthonok építésének 
projektjétől. Én úgy gondolom, 
hogy ebben számos kockázat 
rejlik, melynek nem ismerhetjük 
a következményeit, a lakosság 
megkérdezése mindenképpen 
fontos e téren. Én egyébként a 
konzervatív álláspontot képvise-
lem, nem tartom támogathatónak.  

7. Lebetegedett a körzeti 
megbízott. Hogyan folytatódik 
a rendőri munka a faluban?

Tápiógyörgye biztonsági 
problémái időről időre visszatér-
nek, és egy szerencsétlen helyzet 
az, hogy állandó körzeti megbí-
zott hosszú ideje nincs a faluban. 
Kirívó eset az elmúlt hetekben 
az általános iskolában történt, 
amikor egy felbőszült szülő fizi-
kálisan, tettlegesen bántalmazott 
elsős gyermekeket. Milyen jó lett 
volna, ha rendőr van a közelben, 
de nem volt. Úgyhogy ezt a prob-
lémát nagyon sürgősen orvosolni 
kellene, és egy stabil, határozott 
fellépésű kemény kiállású rend-
őrre van szüksége a falunak, de 
ebbe nem látok bele jobban. 

Nagyon fontos lehet a porta-
szolgálat munkája is, de ennél 
is fontosabb a megfelelő jogkö-
vetkezmények elérése. Remél-
hetőleg az iskola a sarkára áll, 
feljelentést tett, és végigharcolja 
ezt az ügyet és példát statuálnak, 
hogy ez még egyszer ne történ-
hessen  meg. 



8. Tápiógyörgye Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II. 01.) önkormányzati rendelete

Tápiógyörgye Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott erede-
ti jogalkotói hatáskörében, a 11. § tekintetében a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján; az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pont-
jában; a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbí-
zottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) 
pontjában; valamint a 9. § tekintetében Mötv. 41. § (9) bekezdésé-
ben meghatározott feladatkörében eljárva – az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 5. § (1) 
bekezdése alapján – a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya – (2) bekezdésben meghatározott 

kivétellel – kiterjed:
a) Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testületé-

re (a továbbiakban: Képviselő-testület);
b) Képviselő-testület bizottságaira (a továbbiakban: Bizott-

ság);
c) Tápiógyörgye Községi Önkormányzat költségvetési szer-

veire (a továbbiakban: költségvetési szerv);
d) a nem helyi önkormányzati szervek útján végeztetett kö-

zösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire;
e) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi szemé-

lyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(2) A rendelet 9. §-ának hatálya nem terjed ki a Tápiógyörgye 

Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) jelen 
rendeletétől elkülönülő, tárgy szerinti önálló önkormányzati ren-
deletekben meghatározott támogatásokra, különösen szociális el-
látásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli 
támogatásokra, az ösztöndíjakra, és a lakáscélú támogatásokra.

2. A költségvetés előirányzatai
2. § (1) A Képviselő-testület
a) a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét
 605576,- eFt költségvetési bevétellel
 605576,- eFt költségvetési kiadással
 0,-eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.
b) a költségvetési hiányt 0 eFt működési költségvetési több-

lettel és 0 eFt felhalmozási költségvetési hiánnyal állapítja meg.
c) a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét
 286080 ,-eFt finanszírozási bevétellel
 286080,-eFt finanszírozási kiadással
 0,-eFt finanszírozási többlettel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit a 1. sz. mel-

léklet szerinti részletezésben 605576,-eFt-ban határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányza-

tok mérlegszerű bemutatását részletezi.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő további 

három év költségvetésére készült prognózist
a) 2018. évre 589919,-eFt
b) 2019. évre 648911,- eFt
c) 2020. évre 713801,-eFt
bevételi és kiadási főösszeggel a 4. sz. melléklet szerint hagy-

ja jóvá.
(5) A Képviselő-testület döntéseiből származó többéves kiha-

tással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve 
a 14. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek 
előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor 
állapítja meg.

(6) Az Önkormányzat által európai uniós támogatással meg-
valósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 8. sz. melléklet 
tartalmazza.

3. § A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosí-

tása, az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelése, a 
pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a Képviselő-testület 
folyószámlahitel és munkabérhitel felvételéről külön határozattal 
dönthet. 

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését, be-
vételi és kiadási előirányzatát, valamint az irányított költségvetési 
szervek költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-
testületi döntéssel megváltoztathatja.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetési maradványát a 2017. évi költségvetés feladatai fi-
nanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó 
előírásaira is.

(2) Az intézményi költségvetési maradvány-elszámolás során 
az Önkormányzatot illeti meg

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, 

pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.
(3) A Képviselő-testület a 2016. évi gazdálkodás intézményi 

költségvetési maradványát, beleértve az intézményi alulfinanszí-
rozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – a költségve-
tési szervtől elvonhatja.

(4) A költségvetési szervek a 2016. évi bérmegtakarításuk 
50%-át év közben használhatják fel – a 12. § (12) bekezdésére 
figyelemmel –, a további 50%-ról – a 2016. évi költségvetési be-
számoló elfogadását követően – a Képviselő-testület dönt.

6. § (1) A Képviselő-testület az összes kiadáson belül a(z) 3. 
sz. melléklet szerint

a) személyi juttatásokat 253457,-eFt
b) munkaadókat terhelő járulékokat és SZOHO-t 54936,- eFt
c) dologi kiadásokat 205226,-eFt
d) ellátottak pénzbeli juttatásait 0,-eFt
e) egyéb működési célú kiadások 2600,- eFt
összegben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek működési 

költségvetését 570622,- eFt-ban határozza meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek 

működési költségvetését az 5. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a PH költségvetését 61219,-eFt be-

vételi-kiadási összegben a 6. sz. melléklet szerinti részletezésben 
hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését 
309558,-eFt bevételi-kiadási összegben a 5. sz. melléklet szerinti 
részletezésben hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetésén 
belül Tápiógyörgye Kastélykert Egységes Óvoda – Bölcsőde ki-
adásait 69228,-eFt összegben a 6/D. sz. melléklet szerinti részle-
tezésben hagyja jóvá.

7. § (1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az 
évközi többletigények, valamint az elmaradó bevételek pótlására 
az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható 
feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez. 

(2) A Képviselő-testület
a) az általános tartalék összegét 4000,-eFt-ban
b) a céltartalék összegét 1000,-eFt-ban
határozza meg.
8. § A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások összegét 

34954,-eFt-ban határozza meg a 3. sz. melléklet II. pontja szerinti 
bontásban.

3. Az államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére 
vonatkozó szabályok

9. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletében ha-
tározza meg az államháztartáson kívüli forrás átvételére, és át-
adására vonatkozó rendelkezéseket.



(2) A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési rendeletében 
határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére 
államháztartáson kívülre céljelleggel támogatást nyújt.

(3) Az államháztartáson kívülre adott támogatások odaítélésé-
ről a Képviselő-testület a meghatározott szerint dönt.

(4) Támogatásban részesülhet az,
a) akinek javára az Önkormányzat költségvetési rendeletének 

előirányzatában címzett támogatás került megállapításra, vagy
b) aki az Önkormányzathoz támogatás iránti írásos kérelmet 

nyújtott be, vagy
c) aki a Képviselő-testület és szervei által kiírt pályázati felhí-

vásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújtott be.
(5) A költségvetés végrehajtása során támogatás kizárólag 

bejegyzett szervezet részére, a közpénzekből nyújtott támogatá-
sok átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továb-
biakban: Knyt.) rendelkezései alapján nyújtható. A támogatások 
folyósítására legalább hatályos önkormányzati rendeletben meg-
határozottak szerinti tartalommal készült megállapodás alapján 
kerülhet sor. A megállapodásban rögzíteni kell:

a) a támogatás összegét,
b) a támogatás célját,
c) a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget,
d) az elszámolási kötelezettséget,
e) a támogató ellenőrzési jogosultságát,
f) a meghatározott nyilatkozattételi kötelezettséget
g) a szöveges beszámolási kötelezettséget,
h) beszámolási kötelezettség elmaradása és a nem cél sze-

rinti felhasználás következményét, 
i) amit jogszabály kötelező elemként előír.
(6) A támogatásban részesülő köteles a támogatás igénylésé-

vel egyidejűleg az önkormányzati alrendszeren belül az egyéb 
szervezetekhez benyújtott, és a részére megállapított egyéb támo-
gatásokról, a köztartozásairól – beleértve a helyi adót is –, vala-
mint Knyt. szerinti összeférhetetlenség, vagy érintettség fennállá-
sáról vagy hiányáról is nyilatkozni.

(7) A támogatással 2018. január 31-ig kell elszámolni. A tá-
mogató egyedi döntése alapján a főszabály szerinti elszámolási 
határidő helyett a támogatás céljának figyelembe vételével legfel-
jebb 2018. június 30-i elszámolási határidő állapítható meg.

(8) A támogatott Polgármesterhez címzett írásbeli kérelmére 
a Polgármester az elszámolási határidőt egy alkalommal, maxi-
mum 5 hónappal, legfeljebb 2018. június 30. napjáig meghosz-
szabbíthatja.

(9) Amennyiben a támogatás odaítélésére vagy folyósítására 
október 15-ét követően kerül sor, az elszámolási kötelezettség-
re vonatkozóan legkésőbb 2018. június 30-ai határidő állapítható 
meg. 

(10) A támogatási megállapodás elkészítéséről a Polgármeste-
ri Hivatal gondoskodik. 

(11) Az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának el-
lenőrzéséről, dokumentálásáról, a felhasználást igazoló bizony-
latmásolatok őrzéséről a PH gondoskodik. Az ellenőrzés kiterjed 
arra, hogy a támogatást az igényelt és jóváhagyott célra, a ren-
delkezésre bocsátott támogatás tárgyában megkötött támogatási 
megállapodásban foglaltakkal összhangban, határidőben használ-
ták fel.

(12) A PH az elszámolásokról a tárgyévet követően összesí-
tést készít, amit az elszámolási határidőt követő 30 napon belül a 
Képviselő-testület és a belső ellenőr részére átad.

(13) A jóváhagyott támogatások folyamatos és végleges fel-
használását a PH belső ellenőre célvizsgálat keretében ellenőrzi.

(14) Amennyiben a támogatott a támogatást nem célirányosan 
használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az Önkormány-
zat bankszámlájára visszautalni.

(15) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szervezetek 
részére újabb támogatás csak az elszámolást követően folyósít-
ható.

(16) Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
a) A kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szak-

mai beszámolót;

b) A támogatási elszámoló lapot;
c) A támogatás felhasználását igazoló számláknak, egyéb 

számviteli bizonylatoknak szabályszerűen hitelesített másolatait. 
Az eredeti számlán – a másolást megelőzően – fel kell tüntetni bé-
lyegzővel, vagy olvasható ráírással: „Elszámolva Tápiógyörgye 
Községi Önkormányzat ................ sz. döntése alapján …….….. 
Ft összegben.”;

d) A támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrende-
lések szabályszerűen hitelesített másolatát;

e) A kifizetésekről szóló bankkivonatok és/vagy kiadási pénz-
tárbizonylatok szabályszerűen hitelesített másolatát.

(17) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
jelen szakaszban meghatározott támogatások esetében az Önkor-
mányzat pénzügyi-gazdasági helyzetének ismeretében a támoga-
tásokat felülvizsgálja, és a pénzügyi egyensúly fenntartása érde-
kében a támogatások folyósítását felfüggessze. 

10. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvéte-
léről 

a) 500,-eFt-ig – az alapítványi forrás átvételének kivételével 
– az Önkormányzat esetében a Polgármester határozattal, az Ön-
kormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében hi-
vatalos feljegyzés készítése mellett a költségvetési szerv vezetője 
dönt;

b) 500,-eFt-ot meghaladó összeg, valamint alapítványi forrás 
átvétele esetén a Képviselő-testület határozattal dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatnak, hivatalos feljegy-
zésnek, valamint a Képviselő-testületi határozatnak legalább a 
következőket kell tartalmaznia: 

a) természetes személy esetén az átadó nevét és címét; jogi 
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
esetén az átadó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, törvényes 
képviselőjét;

b) az átvett forrás tárgyiasult formáját, mennyiségét, értékét;
c) az államháztartáson kívüli forrás átvételének célját;
d) az átvevő aláírását.
(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell 

az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen 
felmerülő kiadásokat, mint kötelezettségeket. 

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről az átadóval 
megállapodást kell kötni, amelyben a (2) bekezdés a) – c) pontja-
iról is rendelkezni kell. A megállapodást az (1) bekezdés a) pontja 
esetében a Polgármester, vagy a költségvetési szerv vezetője, az 
(1) bekezdés b) pontja esetében a Polgármester köti meg.

4. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 

az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő 
helyezésére. 

(2) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
68. § (4) bekezdés szerinti Polgármester általi forrásfelhasználást 
jelen rendelet 15. § (2) bekezdés értékhatárban határozza meg.

(3) A Polgármester a (2) bekezdésben meghatározott forrás-
felhasználásról a Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekkel egyidejűleg tájékoztatja a Képvi-
selő-testületet.

12. § (1) Az éves költségvetést
a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint 

az intézményi költségvetési alapító okiratban és a szervezeti és 
működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötele-
zettségek mellett;

b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendel-
tetésszerű használata következményeinek érvényesítésével;

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési 
előírások betartásával kell végrehajtani.

(2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatá-
lya alá tartozó szervek – az 1. § (1) bekezdés d), e) pontjában 
szereplők kivételével – az árubeszerzéseik, építési beruházásaik 
és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzé-
sekről szóló 2016. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), 
valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabály-

9.



10. zatainak előírásait alkalmazni.
(3) A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles 

elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele 
és költségvetési kiadása költségvetése részét képezi.

(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötele-
zettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő 
korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig 
– a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, 
és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelhetők el, kivéve a jog-
szabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajt-
ható bírósági, hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.

(5) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mérték-
ben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert 
feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű 
működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogsza-
bályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható 
bírósági, hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.

(6) A költségvetési szervnél a tervezett saját bevételek elma-
radása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növeke-
dését.

(7) A költségvetési szerv vezetője felelős: az alapító ok-
iratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott kö-
vetelményeknek megfelelő ellátásáért. A költségvetési szerv 
gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság kö-
vetelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, infor-
mációszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért 
és hitelességéért. A gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek 
összhangjáért, a költségvetési szerv számviteli rendjéért, a folya-
matba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a 
belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.

(8) A költségvetési szerv vezetőjét fegyelmi felelősség terheli 
a költségvetési szerv gazdálkodásáért. A rendelet mellékleteiben 
foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet 
szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést 
vonhat maga után.

(9) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szerveknél 
a PH belső ellenőre ellenőrizi az éves ellenőrzési munkatervben 
foglaltak szerint.

(10) A költségvetési szerv a létszám – álláshely – keretet a 
tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. A költségvetési 
szervnél nyugdíjas továbbfoglalkoztatás és üres állás betöltése 
csak a költségvetési szerv vezetőjének írásbeli előterjesztésére, a 
Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történ-
het.

(11) A költségvetési szerv az egyes foglalkoztatási formákra 
álláshelyenként tervezett előirányzatot túllépheti, mely nem ered-
ményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás 
kiemelt előirányzat túllépését.

(12) A költségvetési szervnél jutalom kifizetésére – a szemé-
lyi juttatás előirányzat maradvány (bérmegtakarítás) terhére – a 
tárgyév során 50%-os mértékig és csak abban az esetben kerülhet 
sor, ha annak fedezetét a költségvetési szerv önkormányzati tá-
mogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, és a költségvetési 
szervnél biztosított a foglalkoztatással összefüggő valamennyi 
jogszabályi kötelezettség kifizetésének fedezete.

(13) A költségvetési szervnél rendkívüli munkavégzés, ké-
szenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány al-
kalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem ke-
rülhet sor.

(14) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dol-
gozó vehető fel, akinek bérét a költségvetési szerv saját költség-
vetése terhére biztosítja.

(15) A költségvetési szerv az önkormányzati forrásból megva-
lósuló felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel össz-
hangban, írásbeli kérelem alapján hívhatja le.

(16) A költségvetési szerv a részére a rendeletben jóváhagyott 
költségvetési kiadási kiemelt előirányzatokat nem lépheti túl és 
saját hatáskörben is csak a jogszabályban meghatározott módon 
módosíthatja.

(17) A Képviselő-testület június 30-i, szeptember 30-i és dec-

ember 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét, mely 
tartalmazza a polgármesteri és bizottsági hatáskörbe átruházott 
döntéseket is.

(18) A költségvetési szerv – az államháztartásról szóló tör-
vény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) 43/A. §-ában foglalt rendelkezések alapján 
– a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást 
hajthat végre úgy, hogy az az egyes tételekhez kapcsolódó éves 
fizetési kötelezettségét nem veszélyeztetheti.

(19) A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24. § (4) 
bekezdésében meghatározott a bevételeket és kiadásokat bemu-
tató mérlegek és kimutatások tartalmát az e rendelethez tartozó 
mellékletekben az alábbiakban meghatározott tartalommal álla-
pítja meg:

a) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági 
tagolásban, előirányzat felhasználási tervét:

aa) Az Önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei-kiadá-
sai: 16. táblázat

ab) Az előirányzat felhasználási ütemterv: 16. táblázat
b) A 2017. évre tervezett közvetett támogatások (adómen-

tességek és kedvezmények) az Ávr. 28. §-ában foglalt részlete-
zettséggel: 13. melléklet.

c) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése: 
14. sz. melléklet.

d) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi 
előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb 
csoportokban: …. sz. melléklet.

(20) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésénél 
be kell mutatni

a) a feladat tárgyévi, valamint a következő évet vagy éve-
ket terhelő önkormányzati forrásigényét évenként és összesítve, 
és

b) a feladathoz kapcsolódó bevételeket, átvett pénzeszkö-
zöket, évenként és összesítve.

(21) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meg-
határozó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályo-
zás figyelembe vételével elkészíteni, vagy a szükséges módosítá-
sokat végrehajtani.

(22) A költségvetési szervek kötelesek a hozzájuk beérkezett 
számlákat a beérkezést követő legkésőbb 3 munkanapon belül a 
szakmai teljesítés igazolással ellátva a PH Pénzügyi Irodáján le-
adni. 

(23) A költségvetési szervek készpénzforgalmukat a PH há-
zipénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bo-
nyolítják. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében 
történik. 

(24) A költségvetési szervnél a kötelezettségvállalás a szak-
mai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvé-
nek figyelembevételével a költségvetési szerv vezetőjének ha-
táskörébe tartozik. A költségvetési szerv vezetője a jóváhagyott 
kiadási előirányzatok terhére kötelezettséget – az Ávr. 53. § (1) 
bekezdésében meghatározottak kivételével – kizárólag írásban, 
az Önkormányzat pénzügyi ellenjegyzésre jogosult vezetőjének 
ellenjegyzését követően vállalhat.

13. § (1) A költségvetési szerv köteles a PH Pénzügyi Irodáját 
értesíteni, amennyiben a költségvetési szerv által elismert tarto-
zásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási 
előirányzatának 5 %-át vagy a 3 millió Ft-ot eléri és a 30 napon 
túli tartozásállományát 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szo-
rítani. Ebben az esetben a Képviselő-testület az Áht. 71. §-ában 
kapott felhatalmazása alapján a költségvetési szervhez önkor-
mányzati biztost rendel ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízatására, jo-
gaira, feladataira az érintett költségvetési szerv vezetőjének köte-
lezettségeire, az önkormányzati biztos díjazására, az önkormány-
zati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadásra, az 
önkormányzati biztos megbízatásának megszüntetésére az Áht. 
és az Ávr. rendelkezései az irányadók.

14. § (1) Az önkormányzati bevételt képező és az intézmé-
nyi működéshez nyújtott önkormányzati támogatás részbeni 



11.forrását biztosító – az intézményi adatközlések alapján igényelt 
– állami támogatás összegét intézményenkénti bontásban az 1. 
sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az állami támogatásban részesülő költségvetési szervek a 
tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támoga-
tással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében a költségvetési 
szervek kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyér-
telműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

15. § (1) Az általános tartalék felhasználása – a (2) bekezdés-
ben foglaltak kivételével – a Képviselő-testület hatásköre.

(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a 
helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és 
a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást – az általános és a 
céltartalékra vonatkozóan is – esetenként 300,- eFt értékhatárig a 
Polgármester részére a költségvetési rendelet módosítása nélkül 
engedélyez, melyről a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-tes-
tületet, amely módosítja költségvetési rendeletét.

5. Finanszírozás
16. § (1) A költségvetési rendelet jóváhagyását követő 15 

napon belül a költségvetési szervek kötelesek elkészíteni elemi 
költségvetésüket, melyet költségvetési alapokmányban rögzíte-
nek és annak egy példányát megküldik a PH Pénzügyi Irodájá-
nak.

(2) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott költségve-
tési irányszámokra építve a következő hónapra likviditási tervet 
kötelesek készíteni, melyet a PH Pénzügyi Irodájára a tárgyhót 
megelőző hó 20-ig kell eljuttatni, első esetben február 20-áig.

(3) A likviditási tervvel összhangban a költségvetési szervek 
kötelesek a PH Pénzügyi Irodáját írásban tájékoztatni a kiegyen-
líteni kívánt számlák összegéről és jogcíméről.

6. Információ-szolgáltatás
17. § A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszá-

moló és a 2016. évi költségvetési maradvány jóváhagyáshoz 
kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a Képviselő-testü-
let 2017. március 5. napjában határozza meg.

18. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem 
tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi 
fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszíroztathatóak.

(2) A költségvetésben nem tervezett bevételek teljesülése 
esetén azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Döntése 
meghozatalakor elsőbbséget biztosít a hitelállomány csökkenté-
sének, a fejlesztések, felújítások folytatásának. A nem tervezett 
bevételek csak abban az esetben képezik a költségvetési elő-
irányzat módosítás alapját, ha a tervezett bevételek a feladatellá-
tással arányosan, vagy maradéktalanul teljesültek.

19. § Az Önkormányzat a vagyontárgyak elidegenítéséből, 
vagy hasznosításából származó fizetési eszközt csak pénzben 
vagy a döntésre jogosult jóváhagyásával csereingatlanban fo-
gadhat el.

20. § A költségvetésben szereplő fejlesztési, felújítási felada-
tok tekintetében a beruházó köteles a Kbt-ben és végrehajtási 
szabályaiban, valamint az Önkormányzat közbeszerzési és be-
szerzési szabályzatában foglaltak szerint eljárni.

21. § A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 70 fő-
ben, a közfoglalkoztatottak létszámát 71 főben hagyja jóvá a 4. 
sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően. 

22.§ (1) A Képviselő-testület a PH-ban dolgozó köztiszt-
viselők illetményalapját 2017-ben – a Magyarország 2017 évi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (6) bekezdés 
alapján - 38.650 Ft-ban állapítja meg.

(2) Cafetéria juttatás Bruttó 200.000.- Ft.
23. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott, nem normatív cél-

jellegű működési, fejlesztési támogatásokat, pénzeszközöket az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelke-
zései szerint kell közzétenni.

(2) A költségvetési szerv vezetője a közérdekű adatok közzé-
tételére vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében az Infotv-
ben meghatározott értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó értékű 

szerződések 1 eredeti példányát köteles a PH Pénzügyi Irodá-

jának a szerződés létrejöttét követően haladéktalanul megkül-
deni. A PH szakmailag illetékes irodája a jelentett adatokat az 
(1) bekezdésben meghatározott módon közzéteszi.

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles az írásban vállalt 
kötelezettségek alapdokumentumai – szerződés, megállapodás, 
megrendelés, a pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés 
(szerződés) aláírt dokumentuma, az Önkormányzat által nyúj-
tott támogatások, vagy az Önkormányzatot terhelő szállítói tar-
tozások terhére kért árbevétel engedményezésről (harmadik fél 
javára történő engedményezés) szóló okirat, egyéb – 1 eredeti 
példányát eljuttatni a PH Pénzügyi Irodája részére az alapdoku-
mentum aláírását követően haladéktalanul, előzetes kötelezett-
ségvállalás nyilvántartásba vétele céljából.

24. § (1) A 19. sz. melléklet szerinti előirányzat-felhasználási 
ütemterv aktualizálásáról a jegyző gondoskodik.

(2) A költségvetési szerv vezetője az Áht. 78. § (2) bekezdés 
szerinti likviditási tervet készít és havonta felülvizsgálja.

7. Készpénzben történő kifizetések
25. § (1) Az Önkormányzatnak és az általa irányított költ-

ségvetési szerveknek a bevételek beszedésekor, és a kiadások 
teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat 
kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és az általa irá-
nyított költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő 
kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvé-
delmi pénzbeli ellátás,

b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
d) személyi juttatás körében
da) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
db) fizetési előleg felvétele,
dc) alkalmazottak munkába járási költségtérítése,
e) készpénzelőleg felvétele,
f) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás, vagy 

kártérítés fizetése,
g) természetes személy részére ingatlan vételárának kifize-

tése,
h) alkalmazottak belföldi kiküldetése,
i) üzemanyag elszámolás rendezése,
j) jogcímtől függetlenül 100,- eFt bruttó összegig terjedő ki-

fizetés.
(2) A készpénzfizetések esetén az adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit figyelembe kell venni.
8. Leltározási rendelkezések
26. § (1) Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, 

a mérleg tételeinek alátámasztásához szükséges leltározást a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ban meghatáro-
zottak szerint kell végrehajtani az államháztartás számviteléről 
szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendeletben foglalt rendelkezések 
figyelembe vételével.

(2) Amennyiben a számviteli alapelveknek megfelelő folya-
matos mennyiségi nyilvántartás vezetése az önkormányzati költ-
ségvetési szervnél biztosított és ellenőrzött, akkor a leltározást 
az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabály-
zatában meghatározott időszakonként, de legalább hároméven-
te mennyiségi felvétellel, és a csak értékben kimutatott eszkö-
zöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen tárolt 
– letétbe helyezett, portfolió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő 
értékpapíroknál és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó – 
eszközöknél, továbbá a dematerializált értékpapíroknál minden 
költségvetési év mérlegforduló napjára vonatkozóan egyeztetés-
sel kell elvégezni.

9. Záró rendelkezések
27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, 

rendelkezéseit 2017. február 1-jétől kell alkalmazni. 
Kelt: Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testü-

letének 2017. január 31-én megtartott ülésén.
Varró István polgármester
Turóczi István Zoltánné jegyző



12. Kiss Lajos jegyző, egykori tűzoltó parancsnok és neje Kiss Lajosné 
Kovács Aranka tanítónő halálára

Ez a mostani, szokatlan hideg tél 
nagyon sok rokont, barátot, ismerőst 
vitt el tőlünk a mindenek útján, sok 
embertől kellett elbúcsúznunk, - sok-
szor váratlanul. Lajos és Aranka rekvi-
emjén, a gyász fájdalmas érzületében, 
hálát adhatunk a jó Istennek, hogy 
hozzájuk kegyes volt, hiszen az emberi 
élet oly hosszú lehetőségét teremtette 
számukra, hogy e földi létben kilenc-
venhat-kilencvenhat esztendőt éltek 
székesfehérvári kedves otthonukban. 
A Teremtő külön adománya volt szá-
mukra, hogy öreg napjaik nehézségeit 
nagyban könnyítette Ágnes lányuk és 
családja odafigyelése, segítsége, a min-
dennapok gondjaiban való osztozko-
dás, gondoskodás, türelem és szeretet.

Most, hogy egy hónap különbség-
gel: Lajos 2017. január 9-én, Aranka 
2017.február 9-én eltávoztak az élők 
sorából, - én az Ő haláluk kapcsán: 

Kovács Józsi bácsi családjától sze-
retnék búcsút venni, illetve arról írni, 
hogy ez a család volt Tápiógyörgye 
község legmeghatározóbb, áldásos, 
a falu progresszivitását elősegítő kis 
közösség, meleg családi fészek. En-
nek a családnak légköre, igényessége 
indította el Arankát a tanítónői pályán, 
András fiukat az orvostudományok 
felé és ebbe a családi közösségbe talált 
hű társra Kiss Lajos jegyző, akit 1943.
július 7-én nevezett ki Tápiógyörgyére 
Pest megye alispánja községi közigaz-
gatási jegyzőnek. Ennek kapcsán kapta 
azt a feladatot 1950. január 1-jei hatály-
lyal, hogy Tápiógyörgye. Tápiószele 
tanyavilágából alakítsa ki Újszilvás 
községet.

Felesége Aranka a tanítóképző el-
végzése után egy évi vidéki tanítósko-
dást követően szülőfalujában kezdte 
el tanítónői tevékenységét. Édesapja 
tapasztalata, jártassága, közéleti tekin-
télye nagyban segítette abban, hogy kis 
tanítványai megszerették. Nagy lelke-
sedéssel és eredményességgel végezte 
napi munkáját és mindenki nagy elis-
meréssel nyilatkozott hivatásszereteté-
ről, közvetlenségéről, arról a mély hu-
manizmusról, ami mindenkor, minden 
időben egyéniségéből áradt. Harminc, 
negyven, ötven esztendős találkozók 
alkalmával mindenkinek volt alkal-
ma megtapasztalni azt a nagy tisztele-
tet, szeretetet, ragaszkodást, amelyet 
tápiógyörgyei nevelői munkája generá-
ciókban keltett.

Nehezen lehetne összeszámlálni 
azon györgyei gyermekek számát, akik 
Dr. Kovács András szülész-nőgyó-

gyász, az orvostudományok doktorá-
nak segítségével látták meg a napvi-
lágot a pesti klinikán. Ennek is indító 
töltete ott keresendő az édesapai pél-
damutatásban, abban a sokoldalú te-
vékenységben, amelyet Kovács József 
igazgató-tanító végzett mindennapos 
nevelői munkáján túl. Tanítói munkája 
mellett irányította a Hitelszövetkezetet, 
a Hangyaszövetkezetet, részt vállalt a 
falu kulturális életének színesítésében. 
Sokrétű feladatvállalását és teljesítését 
köszönte meg a falu népe azzal, hogy 
1971.június 13-án ünnepélyes keretek 
között egy szép, rendezett utcát neve-
zett el róla. A községi ünnepségen kö-
szönet szólt a család összetartását biz-
tosító Annuska Néninek, aki minden 
helyzetben biztosította a család tagjai 
számára a kiegyensúlyozott, alkotói 
légkört, a kohéziója volt ennek az alko-
tó családnak.

Kiss Lajos közigazgatási tevékeny-
sége, tűzoltói szolgálata megörökítődik 
a centenáriumi tűzoltó könyv lapjain, 
Aranka tanítónő nevelői szolgálata 
sok, még élő györgyei ember emléke-
zetében, szeretetében, hálájában, Ág-
nes lányuk és az unokák, dédunokák 
ragaszkodásában.  András orvosi tevé-
kenysége sok ötvenes, hatvanas éveit 
élő györgyei polgár mindennapjaiban, 
lányának és fiú unokáinak tiszteleté-
ben, Józsi bácsi emléke meg az utcanév 
zománcos táblán, meg a borítékokra írt 
címzésen, amely a postai küldeménye-
ket tereli.

Legyen áldott emlékük! Nyugodja-
nak békében!

Bihari József

Rég elszállt évek emlékei gyűlnek körém, amikor Rá 
gondolok.

Kartársam, majd munkatársam volt, akivel a csendes 
tisztelet biztonságában dolgoztunk együtt.

Ma is érzem mélységes igyekezetét arra, hogy a szépet, 
az emberit, a szíveket gyámolítón a gyerekeknek, a környe-
zetének közvetítse.

Korai betegségének tudata és hatása sajnos kevés időt 
engedett erre.

Szorgalma legendássá nőtt előttünk, tudtuk, hogy mé-
lyen nagy lelki erő lakozik benne, s tudtuk, hogy minden 
korábbi tanulmányaiban eminens volt. 

A szépségek lelket gyógyító erejének bűvöletében élt, az 
igazi, finom értékek éltették, vigasztalták, s ezek megszerzé-
séért, ápolásáért oly sokat áldozott. 

Az utóbbi évtizedek otthoni magányában és családja 
körében ezeket dédelgette, tehetségét, a művészi kifejezé-
sek képességét és ezek továbbadásának szándékát lányára 
átszármaztatta.

Sorsában a csendes küzdelem, a kitartó akarat és alázat 

példáján is okulhatunk. 
Ősei, családja, a Konrádok, falunknak alkotó erőt képvi-

selő, új utakat kereső munkájukkal tiszteletet kivívott, meg-
becsült, értékes polgárai voltak. 

Férje, Tamás, mosolyos gondossággal és nagy szakma-
isággal gyógyította kerékpárjainkat, s a hétköznapokhoz 
mindig vigasz-üzeneteket adott. 

Emlékezni hív a halála rájuk is.
Évi lánya immár bizonyítottan birtokában van olyan mű-

vészi képességeknek, amellyel sok rémült lelket és nyilado-
zó gyermekszívet gyengéden és örömadománnyal bátorítani 
és vigasztalni tud.

De elég – e ma a szép szándék, a gyógyító igyekezet, az 
emberi gesztusok áradása, a tehetség ahhoz, hogy mindezt a 
saját -és a köz javára érvényesíthesse?

Falunk közösségének illene biztatón, óvón, finom figye-
lemmel és gyámolítón védőszárnyat borítani fölé.

Ezzel áldoznánk méltón Kun Tamásné, a györgyei ne-
velő testület valahai kedves és távoli, igaz emberi értékeket 
üzenő tagjának öröksége és emléke előtt.

Csendes pihenést kívánunk Évi!
Nagy Zoltán

Kun Tamásné Konrád Éva halálára



13. P. Frank Pál SDB szaléziánus szerzetes, esperes-plébános úr emlékezetére
Ebben a régen látott, érzett hidegben lelket 

melengető érzés volt a gyász hangulatában az 
a gondos, pontos gyászjelentés, amely sokunk 
tudtára adta  P. Ábrahám Béla SDB szaléziá-
nus tartományfőnök úr által jegyzett internetes 
jelentésben P. Frank Pál SDB esperes-plébános 
úr halálát, végtisztességének időpontjának, he-
lyének megjelölésével. Néhány egyháztörténeti-
leg is jelentős szerzetes, áldozó pap nekrológját 
olvasva, írva, - azt kell mondanom, hogy a sza-
léziánusok példát adtak emberségre, szeretetre, 
testvérük iránti kötelességükre, szerzetes társuk  
méltóképpeni búcsúztatására, egy szaléziánus 
szerzetes szolgálatának összefoglalására, meg-
örökítésére. Tartományfőnök úrtól engedélyt kér-
tem a gyászjelentés faluújsági megjelentetésére, 
a temetési fotók közlésére és a Tápiógyörgyén 
töltött tizennégy esztendőhöz kapcsolódó szol-
gálatának  legkiemelkedőbb eredményeinek cso-
korba kötésére. 

Frank Atya Tápiógyörgyén töltött tizennégy 
esztendejének legfőbb motívuma az a szerze-
tesi közvetlenség, egyszerűség, szeretet, nyájá-
nak egyben tartását szolgáló készség, megértés, 
áldozatvállalás, amely szolgálatának minden 
órájában érezhető volt. Egy nagyformátumú 
apát-plébános öreg napjait megkönnyíteni akaró 
szeretete, tisztelete, fizikai-szellemi segítségnyúj-
tása volt idekerülésének fő motívuma. Szolnoky 
János után nem volt könnyű helyzetben, mert 
elődjének népszerűsége, egy nagy formátumú 
pap hosszú szolgálata után nem kis energiájába 
került az egyházközség egyben tartása, a temp-
lom felújítása, környezetének szépítése, a temető 
fákkal, bokrokkal való gazdagítása. Frank Atya 
szerzetesi elkötelezettsége, istenféltése, emberi 
közvetlensége, szerénysége, a fiatalság többsé-
gének megnyerése, egyházi szolgálata még ma 
is felejthetetlen azok számára, akik a keresztség-
ben, bérmálásban, házassági ünnepségben vagy 
éppen a hozzátartozó temetési szertartását kérték 
tőle. Kedves volt, megértő, szerény, aki minden 
helyzetben Isten szolgájának kötelességeit telje-
sítette. Ezért volt iránta egy nagyfokú tisztelet, 
bizalom, szeretet. E falu népe ezért vállalt nagy-
fokú segítőkészséget mindabban, amit a györgyei 
katolikusság gazdagítására elképzelt. Saját maga 
ezt egy hozzám intézett levelében így fogalmazta 
meg: „…Templomunk külső megújítását a szük-
ség sürgette, hiszen közel 50 esztendő telt el az 
utolsó renoválás óta.A györgyeiekben nem csa-
lódtam, mert valóban elismerésre méltó módon 
vállalták a felújítással járó terheket. Elmondha-
tom azt is, hogy így volt ez az elmúlt 9 esztendő 
alatt. Mindig ha valamibe belefogtunk, de így 
volt ez az apát úr idejében is.”

A szokatlanul nagy hideg ellenére tisz-
teletből, hálából állták körül a györgyeiek a 
péliföldszentkereszti végtisztességét, szerzetesi 
búcsúztatását.

Bihari József

 

Jézusomnak szívén megnyugodni jó. 
 
  Mély fájdalommal, de elfogadva a Jóisten akaratát 

 a Don Bosco Szalézi Társasága és hozzátartozói nevében közlöm, hogy szeretett 

 
  P. Frank Pál SDB 
 

 2016. december 27-én, életének 89., 
 áldozópapságának 60. évében, 
 szentségekkel megerősítve 
 a budapesti Szent Margit Kórházban 
  visszaadta lelkét Teremtőjének. 
 
Frank Pál atya 1928. december 11-én született Újkígyóson, mélyen hívő katolikus hatgyerme-
kes családban. Nyolc elemi és négy polgári iskolai év után a helyi plébános támogatta a papság 
felé vezető úton. Így került két évre diákként és kollégistaként a gyulai szalézi intézetbe. Itt 
döntött a második évben úgy, hogy szalézi lesz. 1948-ban kezdte meg noviciátusát Tanakaj-
don. 1949. augusztus 16-án első fogadalommal kötelezte el magát, hogy Don Bosco követője 
akar lenni. Amikor 1950-ben a rendeket feloszlatták, a váci egyházmegyébe jelentkezett, ezért 
Egerben folytatta teológiai tanulmányait, ahol 1957. június 16-án pappá szentelték. 1958. au-
gusztus 25-én örökre elkötelezte magát a Szalézi Társasághoz. 1950 után megtapasztalta a 
szerzetesi élettel járó nehézségeket. Felszentelését követően, mint újmisés pap, négy helyen 
volt kápláni állásban összesen 11 évig: Szegváron, Isaszegen, Dunaharasztin és Farmoson. A 
későbbiekben három plébániát vezetett: Újszilváson 7 évig, Tápiógyörgyén 14 évig, majd ami-
kor 1990-ben a magyar tartomány újjáéledt, azonnal jelentkezett, hogy visszatérjen rendi szol-
gálatra, és így került Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepre, a Szent István király Plébániá-
ra, ahol 16 éven keresztül volt rendházigazgató és plébános. Tartományi tanácsos is volt 1990-
től 1996-ig és 1999-től 2003-ig. 2005-ben átkerült a budapesti Szent Alajos Szalézi Rendházba, 
ahol több éven keresztül volt a rendház vikáriusa, valamint a Budapest-Óbudai Szűz Mária, a 
Keresztények Segítsége Kápolnaigazgatóság kisegítő lelkésze, és a közel Szent Margit kórház 
kórházlelkésze. 2014-re sajnos ereje elfogyott, ezért véglegesen nyugállományba került. 2016. 
december 22-én bevitték a Szent Margit kórházba, ahol 2016. december 27-én, a hajnali órák-
ban az Úr magához szólította. Pál atya példamutató pap és szalézi szerzetes volt. Hatalmas 
lelkesedés sugárzott belőle. Mindig kész volt kisegíteni a környező plébániákat. 
Szeretett Pál atyánktól 2017. január 9-én, 11.00-kor Péliföldszentkereszten búcsúzunk. A 
kegytemplomban engesztelő áldozatot mutatunk be lelki üdvéért, majd a szentmise után 
rendünk sírkertjében helyezzük örök nyugalomra. Pál atyát gyászolja a Váci Egyházmegye, a 
Don Bosco Szalézi Társasága, rendtársai, rokonai, hozzátartozói és ismerősei. 
 

Budapest, 2017. január 2.  
 P. Ábrahám Béla SDB  
 Tartományfőnök 
 

DON BOSCO SZALÉZI TÁRSASÁGA 
H – 1032 Budapest, Bécsi út 173. Tel.: (36-1) 4532277; Fax: (36-1) 4532279; E-mail: szaleziak@gmail.com 

SZENT ALAJOS SZALÉZI RENDHÁZ  
H – 1032 Budapest, Bécsi út 175. Tel.: (36-1) 3686027; E-mail: ferencatya.sdb@gmail.com 

 



14. 

A részvét mélységes csendjében áll-
ta körül a februári égbolt már tavaszi re-
ményeket is üzenő hűvösében Vágány 
Antal hamvait a családtagok, munka-
társak, barátok és tisztelők gyülekezete. 

A korai búcsú kényszerében és fáj-
dalmában voltunk mellette, s idéztük 
meg csendesen alakját, barátin hozzánk 
közelítő mozdulatait, göcögő nevetését.

Olyan györgyei embertől búcsúz-
tunk, aki mindig a tettrekész szolgálat, a 
segítő szándék és a vidám életszemlélet 

által indíttatva volt vezetője, szakérte-
lemmel megáldott munkása, megoldást 
kereső ösztönzője és hasznos tervek 
kivitelezője egy olyan szervezetnek, 
munkacsoportnak, amely a község egy 
lehetőségeket kínáló időszakában alko-
tott, teremtett, javított és épített – esélyt 
adva falunk nyugodt és komfortosabb 
működésének. 

Mindezek eredményei napjainkban 
is szolgálnak, a helyi élet sok díszletét, 
intézmények kényelmét, időtálló feltét-
eleit jelentik. Mellettük élünk, és olykor 
megidézzük, átérezzük e munkafolya-
matok végzésének napi küzdelmeit és 
felelősségét.

Ebből sokat a vállára vett és be-
csülettel, küszködőn, sikerrel váltotta 
be sorsa rászabott feladatát, teljesítette 
küldetését. Mindezt mosolyosan, a ba-
rátságok megtartó erejében, mindig a 
segítőkész biztatások vigaszát üzenve 
tette. 

E munkás élet a természet tiszte-
letében, a termőföld áldásait megadó 
munka ősi ösztönökben gyökerező örök 
küzdelmében volt teljes. 

Mindig a rendteremtő tisztesség fel-
tétlen igényével a határban, de a kert-
ben, az udvaron, és a lakásban is.

És családja szív-meleg biztonságá-
ban, amelyet megteremtett, óvott, biz-
tatott és Margóval, kiváló gyermekeivel 
olyan otthonná tett, amely az utóbbi 
évek munkában kényszerűen visszafo-
gott viszonylagos nyugalmában is úgy 
szolgálta szeretteit, hogy annak fészek-
meleg kényelméből és hazahívó erejé-
től megújulva indulhattak hivatásuknak 
áldozni.  

Alázattal, a szakmaiság magasla-
tain, emberséggel és a közjó önzetlen 
szolgálatában.

Mert ilyen embereket neveltetek 
Margóval, örök ragaszkodó szeretet-
ben. 

Nagy értéket teremtettél Tóni, életed 
teljes, a Téged ismerőkben példaadó, 
gyermekeid által tovább élő. 

Mert ők voltak, lehettek általad 
olyan családfői-apai oltalomban, ahon-
nan az otthon ember-melege és rendje, 
az összetartozás szívbéli ereje és a tisz-
tesség a tágabb közösségre is mintaként 
kisugárzik.

Mindezen erényeid és teljes életutad 
előtt fejet hajtva őrizzük arcodat tovább, 
és hordozzuk a felettünk is ellengő Idő-
ben emlékedet.

Nagy Zoltán

Vágány Antal
1947-2017

Az Országgyűlés 2012-ben fogad-
ta el a magyar nemzeti értékekről és 
hungarikumokról szóló törvényt, mely-
nek célja a magyar nemzeti értékek és a 
hungarikumok körének meghatározása, 
azok felkutatása, dokumentálása, rend-
szerezése, népszerűsítése, a jelenlegi és 
a jövő nemzedékkel történő megismer-
tetése és ápolása. A törvény az alábbi 
módon fogalmazza meg a nemzeti ér-
tékek körét: „a magyar alkotótevékeny-
séghez, termelési kultúrához, tudáshoz, 
hagyományokhoz, tájhoz és élővilág-
hoz kapcsolódó, nemzetünk történel-
me, valamint a közelmúlt során felhal-
mozott és megőrzött minden szellemi 
és anyagi, természeti, közösségi érték, 
vagy termék, amely hazai szempontból 
meghatározó jelentőségű, így nemze-
tünk - de legalább egy meghatározott 
tájegység lakossága - a magyarságra 
jellemzőnek és közismertnek fogad el, 
jelentősen öregbíti hírnevünket, növel-
heti megbecsülésünket az Európai Uni-
óban és szerte a világon, hozzájárul új 
nemzedékek nemzeti hovatartozásának, 
magyarságtudatának kialakításához, 
megerősítéséhez.” A fenti célok meg-
valósítása egy többszörösen összetett, 
vertikálisan felfutó rendszerben, az un. 
Magyar Nemzeti Értékek Piramisában 
történik. A piramis alján a települési 
értéktárak helyezkednek el, amelyeket 
a települési önkormányzatok hozhat-
nak létre. Ezek feladata a településen 

fellelhető nemzeti értékek azonosításá-
nak szervezése, azok adatait tartalma-
zó gyűjtemény létrehozása, valamint a 
megyei értéktárba történő megküldése. 
Ugyanazon megye területén lévő több 
szomszédos település önkormányzata 
közös települési értéktár bizottságot is 
létrehozhat, amely elkészíti a tájegységi 
értéktárat. A piramis második lépcsőfo-
kát a Megyei Értéktárak jelentik, ame-
lyek a települések helyi jelentőséget 
meghaladó összegyűjtött étékeit tartal-
mazzák. Ehhez a szinthez tartozik még 
az Ágazati Értéktár, valamint a Külhoni 
Nemzetrész Értéktár. A működtetők ─ 
megyei önkormányzatok, ágazatokért 
felelős miniszterek, Magyar Állandó 
Értekezlet ─ mindhárom anyagát meg-
küldik a Hungarikum Bizottságnak, 
amely elkészíti a Magyar Értéktárat. Itt 
kerülnek összesítésre és gondozásra a 
települési, a tájegységi, a megyei és az 
ágazati értékek, a külhoni értékek ada-
tai, továbbá a törvény erejénél fogva 
ezen értéktárba tartozó nemzeti értékek 
adatai. Végül az értékpiramis csúcsán 
helyezkedik el a Hungarikumok Gyűj-
teménye. A Hungarikum Bizottság ál-
tal, a jogszabályokban meghatározott 
szempontok alapján kiválasztott, ide 
bekerülő nemzeti érték részesülhet a 
hungarikum tanúsító védjegyben. 

Tápiógyörgye Község Önkormány-
zatának képviselő-testülete 2016. dec-
ember 19-i ülésén foglalkozott elsőként 

a Települési Értéktár létrehozásával, 
melynek működtetéséhez helyi Értéktár 
Bizottságot alapított. A Bizottság elnöki 
teendőinek ellátásához Németh Csaba 
képviselőt kérte fel, tagoknak Szabó 
Tünde alpolgármestert és Molnár Zsolt 
külsős személyt javasolta, akik elfogad-
ták megbízatásukat. 

A fenti jogszabálynak megfelelően 
a településen élők közül bárki kezde-
ményezheti egy helyi érték felvételét 
a Települési Értéktárba. Javaslatát az 
Értéktár Bizottság tagjainál jelezheti 
személyesen, telefonon (0630/483-45-
97) vagy e-mailben (nemet--csaba@
freemail.hu), illetve a Polgármesteri 
Hivatal titkárságán, majd a rendelkezé-
sére bocsájtott szükséges formanyom-
tatványok kitöltése után hivatalosan 
benyújthatja azt. A javaslattétel ingye-
nes. A javaslatnak az ide vonatkozó 
Kormány rendelet alapján tartalmaznia 
kell: a javaslattevő adatait, az értéktárba 
felvételre javasolt nemzeti érték adatait, 
az értéktárba felvételre javasolt nemzeti 
érték fényképét vagy audiovizuális-do-
kumentációját, a nemzeti értéknek való 
megfelelést valószínűsítő dokumentu-
mokat, valamint szakértő, illetve szak-
mai vagy civil szervezet támogató vagy 
ajánló levelét. A javaslat Bizottság általi 
elbírálását követően bekerülhet a Tele-
pülési Értéktárba, amely Tápiógyörgye 
Község Önkormányzatának hivatalos 
honlapján lesz olvasható.

Németh Csaba

Települési Értéktár létrehozása
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2017. január 20.-án Szabó Tünde 
alpolgármester asszony és Benedek 
Tamás településüzemeltetésért fele-
lős csoportvezető helyszíni bejáráson 
vett részt a tápiógyörgye vasúti pálya 
felújításával kapcsolatban. 

Ez egy nagyon jó hír volt Önkor-
mányzatunk számára, hiszen a Szol-
nok - Budapest vasútvonal legrosz-
szabb szakaszának átépítése valamint 
egy szabályos peron kialakítása a cél. 

Mit jelent ez? A kis erdőtől, az 
újszászi úti vasúti átjáróig felújítják a 
síneket, 2 méter mélyen kicserélik az 
altalajt, és peront építenek. Megszű-
nik az 5. vágány helyére kerül a 4. vá-
gány és kerítés épül a 2. és a 3. vágány 
közé valamit korlát a parkolók felől a 
sínek irányába. 

A peron, ha szembe állunk a vasúti 
épülettel, akkor a baloldalától indul 
és 250 méteren tart Újszász irányá-

ba. Tehát ha valaki Pestről jön haza, 
akkor az utolsó kocsikba szálljon, ha 
Szolnokról, akkor az első kocsikba, 
mert akkor Györgyén kevesebbet kell 
gyalogolni. 

Ez idő alatt lesznek korlátozások 
és változhat a menetrend is.

Az átépítés 2017. március 4-én 
kezdődik és 2017. július 30-ig tart.

A vasúti pályát keresztezi 3121. 
számú Újszilvás- Tápiógyörgye-Já-
noshida összekötő út, tehát az újszil-
vás felé menő vasúti átjáró az alábbi 
időpontokban zárva lesz:

- 2017.03.25 00:00 - 04.13. 00:00 ál-
lomás-és útátjáró átépítés

- 2017.05.12. 12:00 - 05.16. 20:00 ál-
lomás-és útátjáró átépítés

- 2017.06.15. 12.00 - 06.20. 20:00 ál-

lomás-és útátjáró átépítés

- 2017.08.11-én éjszaka 20:00 - 
06:00 nagygépes utószabályozás

- 2017.09.01-jén éjszaka  20:00 - 
06:00 nagygépes utószabályozás

- 2017.09.16-án éjszaka 20:00 - 
06:00 nagygépes utószabályozás

Tehát a legfontosabb, Újszilvás 
felé közel 3 hétig zárva lesz a vasúti 
átjáró!

Amennyiben több információval 
rendelkezünk majd, a szokásos csa-
tornákon (Önkormányzati honlap, 
Önkormányzati Facebook) értesítjük 
a lakosságot.

Varró István polgármester

TÁJÉKOZTATÁS A VASÚTI ÉPÍTKEZÉSRŐL

Kastélykert Óvodában a 
kultúra napja

Minden évben a magyar kultúra napja 
január 22-én van, amit 1989 óta ünnepe-
lünk. A nemzeti himnuszra és alkotójára, 
Kölcsey Ferencre emlékezünk. Az óvodá-
ban a gyermekekkel mi is megünnepeltük a 
kultúra napját, nagyon fontosnak tartottuk, 
hogy a gyermekek megismerjék a Himnuszt 
és a Szózatot, ezt a gyermekekkel felállva, 
csendben meghallgattuk. 

A kultúra napját Kun Éva grafikus mű-
vész rajzainak kiállításával nyitottuk meg. 

Meghívtuk az óvodába Fekete Fanni ta-
nárnőt, aki iskolás és óvodás növendékeivel 
bemutatta a zene világát, megszólaltatták 
nekünk a klarinétot és a furulyát. Sok szép 
dalt játszottak el nekünk, a gyerekek boldo-
gok voltak, hisz amit tudtak el is énekelték. 

Betekintettünk a tánc világába is, Kuli 
Orsolya tanárnő segítségével, ő néptánc 
foglalkozást tart az óvodába, aki a kis tanít-
ványokkal gyönyörű néptáncot mutatott be, 
ami nagyon tetszett az óvodás gyermekek-
nek, hiszen a végén valamennyi gyermeket 
bevont a táncba. 

Ha már kultúra, akkor ne maradjon el a 
színház sem. Zárásként az Ákom-Bákom 
bábcsoport látogatott el az óvodába, ahol a 
„Moha és Páfrány” c. bábelőadást láthattuk, 
nagyon színvonalas előadás volt. Ami na-
gyon fontos, hogy a gyermekek nagyon jól 
érezték magukat. Szeretném megköszönni 
mindenkinek, aki részt vett benne, még ha 
csak egy kicsit is, hogy színesebbé tette a 
kultúra napját. Külön köszönet Fekete Fanni 
tanárnőnek, Kuli Orsolyának, Kun Éva gra-
fikus művésznek és az Ákom Bákom báb-
csoportnak. 

 Szarvasné Balogh Zsuzsanna
pedagógiai asszisztens

FELHÍVÁS ÓVODAI BEÍRATÁSRA
Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő- testületének határozata 

alapján értesítjük a Szülőket, hogy a 2017/2018. nevelési évre a Kastélykert Egy-
séges Óvoda és Bölcsődébe a beíratás:

2017. május 08.-május 12. 8.00-15.30 óráig
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosítót (születési anyakönyvi kivonata) és lakcímet igazoló hatósági igazol-
vány, 
- a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, valamint
- a gyermek Taj száma
- a gyermek oltási kiskönyve
- elvált vagy külön élő szülők esében a gyermek elhelyezését igazoló bírósági 
végzés, gyámhatósági megállapodásról készült jegyzőkönyv
- más óvodából történő átjelentkezés esetén pedagógiai vélemény, óvodai igazo-
lás, gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat (ha rendelkzésre áll)

Lehetőség szerint a szülő vigye magával beíratandó gyermekét. 
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 

1-jén hatályba lévő 8.§.(2). bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban 
az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 3. életévét betölti a nevelési év kezdő 
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvodai nevelésben ellátható gyermekek mellett bölcsődéskorú gyermeket 
is felveszünk, aki második életévét betöltötte. A bölcsődei csoportba a korláto-
zott helyre való tekintettel elsődlegesen azok a gyermekek kerülnek felvételre, 
akinek mindkét szülője dolgozik. Ezt követően a várólista alapján vesszük fel a 
gyermekeket. A gyermeket a szülő kérésére az óvodavezető és a védőnő egyetér-
tésével a lakóhely szerinti illetékes jegyző –a gyermek jogos érdekét szem előtt 
tartva az ötödik életév betöltéséig- felmentheti a kötelező óvodába járás alól. A 
kötelező óvodába járás alóli felmentés kérelmét 2017. május 8-ig kell benyújtani. 
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda 
körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). Az óvodai 
felvételről az óvoda a beíratást követő egyeztetés után, 2017. május 31-ig értesíti 
a szülőket.  Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül 
nyújtható be jogorvoslati kérelem az óvoda fenntartójához. A beíratással kapcso-
latos részletes és egyéb sajátos tudnivalókat, a beíratás általánostól eltérő idő-
pontját, valamint az óvoda nyitva tartási idejét az óvoda a helyszínen közzéteszi. 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek óvodai felvételével 
kapcsolatban érdeklődjön a választott óvodában.

Kérjük a Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napokon írassák be az 
óvodába, illetve kérjék az előjegyzésbe vételt. 

Beíratkozás helye: Kastélykert Egységes Óvoda Bölcsőde 2767 Tápiógyör-
gye Táncsics Mihály út 5. Turóczi István Zoltánné jegyző
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BÁLINT NIKOLETTA
Jelenleg hol folytatod a tanulmánya-

idat?
A Szolnoki Szolgáltatási Centrum 

Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakképző 
iskolában folytatom a tanulmányaimat, 
Pénzügy és számvitel szakon.

Milyen országos versenyen indultál 
és ott milyen eredményt értél el? Jelenleg 
részt veszel valamilyen versenyen?

Októberben jelentkeztünk a VIII. 
Keleti Károly Országos Közgazdaság-
tan versenyre, amelynek négyfordulós 
előfeladatai voltak, ezt követően az Óbu-
dai Egyetem Keleti Károly Gazdasági 
Kara megszervezte az első öt legjobb 
döntőversenyét. Ez 2016. december 17-
én volt, harmadik helyet értünk el és ez 
akkora lendületet, energiát adott, hogy 

még ebben a hónapban jelentkeztünk 
egy másik versenyre. A II. Rákóczi Fe-
renc Kalandozások a kétszintű bankrend-
szerben című verseny középdöntőjébe 
jutottunk, ahol az ország 25 legjobb ver-
senyzői ellen küzdöttünk. Bejutottunk a 
döntőbe, mely 2017. március 3-án lesz, 
most erre készülünk gőzerővel.

Miért ezt a szakot választottad?
Azért ezt választottam, mert szeret-

ném a családi vállalkozásunkat tovább 
folytatni. De mivel édesapám egyéni vál-
lalkozó, így úgy gondolom, szükségem 
van erre a szakra, hogy a lehető legtöbb 
információt megtanulhassam és megfele-
lően tudjam majd a jövőben üzemeltetni a 
Bálint Cukrászatot.

Milyen távlati terveid vannak? Ho-
gyan látod magad mondjuk öt év múlva?

Egyáltalán nem ezen a vonalon kép-
zeltem el a jövőmet, viszont az elért 
eredmények elgondolkodtattak. Szeret-
nék valamelyik gazdasági egyetemen to-
vábbtanulni, egy évem van még hátra a 
szolnoki iskola befejezéséig. Ez elég idő 
a továbbtanuláson gondolkodni.

Hogyan veszel részt Tápiógyörgye 
helyi életében? Szerinted hogyan lehet-
ne felpezsdíteni a helyi közösségi életet?

A helyi rendezvényeken szinte min-
dig megjelenek és érdeklődöm minden 
helyben tartott esemény iránt. Sajnos itt a 
faluban nincs sok lehetősége a fiataloknak 
a szórakozásra, így helyi közösségi élet 
szinte nincs is. Valami olyan hely kellene, 
ahová el tudnak menni beszélgetni, zenét 
hallgatni, bulizni. Erre hatalmas igény 
volna a községben. 

FARKAS NOÉMI KINGA
Jelenleg hol folytatod a tanulmánya-

idat?
A Budapesti Gazdasági Egyetem hall-

gatója vagyok és turizmus-vendéglátás 
képzésen veszek részt. Jelenleg harmad-
évesként a féléves gyakorlatomat töltöm a 
Mercure Korona Hotelben.

Sok országban jártál már, melyik volt 
a kedvenced és miért? Milyen helyi szo-
kás tetszett a legjobban?

Az ifjúsági zenekarnak, a középisko-
lai énekkarnak, de nem utolsó sorban a 
családomnak rengeteg utazási lehetőséget 
köszönhetek. Minden utazásnak megvolt a 
maga varázsa. A zenekaros nyaralásoknak 
a társaság, a családi üdüléseknek pedig a 
tenger közelsége miatt. Kedvenc országot 
nem tudok mondani, de az utolsó utazásom 

a Dominikai Köztársaságban volt, amely a 
karibi hangulat, az emberek közvetlensége 
és a csodálatos környezet miatt bűvölt el.

Hogyan jutottál hozzá a bécsi lehető-
séghez?

Amikor a szakmai gyakorlatomra 
kerestem helyet, kiszúrtam magamnak 
az Accor szállodacsoportot. Nem csak 
az ajánlataik voltak vonzóak, hanem az 
általuk hirdetett nyereményjáték is. Aki 
jelentkezett hozzájuk gyakornokként, az 
esélyessé vált részt venni egy 2 fős, 2 na-
pos üdülésen a bécsi Mercure Hotelben. 
Tudtam, hogy hiába is fenem rá a fogam; 
életemben nem nyertem még semmit. Az-
tán úgy néz ki, hogy eljött az ideje, hogy 
szerencsés nyertessé váljak.

Milyen távlati terveid, céljaid vannak? 
Hogyan látod magad öt év múlva?

Ez igazán nehéz kérdés, hiszen tanul-

mányaim mellett az unokatestvéremékkel 
méhészkedem. Mind a turizmus világa, 
mind a méhészet nagyon tetszik. Még az 
is előfordulhat, hogy összekombinálva a 
kettőt, a falusi turizmusban fogok dolgozni

Hogyan veszel részt Tápiógyörgye he-
lyi életében? Véleményed szerint hogyan 
lehetne kicsit felpezsdíteni itt az életet?

Azt gondolom, az ifjúsági fúvószene-
kar oszlopos tagjának mondhatom ma-
gam és igyekszem részese lenni minden 
helyi eseménynek. Véleményem szerint 
szükség lenne egy olyan helyre a telepü-
lésnek, ahol a fiatalságnak megfizethető 
áron lehetne fogyasztani italokat, esetleg 
egyszerűbb ételeket. Itt lehetne rendez-
ni különböző eseményeket, mint például 
karaoke verseny, csocsó bajnokság vagy 
activity-partyk.

GÁL BALÁZS
Jelenleg hol folytatod a tanulmá-

nyaidat?
Jelenleg a volt Kecskeméti Főiskola, 

most Pallasz Athéné Egyetem GAMF-
karának Járműmérnöki szakán tanulok.

Melyik országban volt alkalmad 
Erasmus-ösztöndíjasként tanulni?

Németország dél-nyugati részén, 
Albstadtban voltam egy szemesztert.

Véleményed szerint mik a főbb kü-
lönbségek a két ország felsőoktatását 
tekintve?

Szerintem jelentős különbség a tech-
nikai felszereltségben van, pedig a Pal-
lasz Athéné Egyetem technikai háttere 
sem mondható elmaradottnak. Kint csak 
egy alkalommal volt alkalmunk vizsgáz-
ni egy tárgyból, míg itthon három alka-
lommal mehetek. Volt szóbeli és írásbeli 
vizsgám is, valamint projektben is kellett 
együtt dolgoznunk.

Milyen helyi szokás tetszett a legjob-

ban? Milyenek a német emberek?
Minden évben ősszel megrendezésre 

kerülő Oktoberfesten jártam, ezen kí-
vül a január közepétől február közepéig 
is tartó télűző felvonulást néztem meg. 
Ilyenkor az emberek beöltöznek külön-
böző, ijesztő jelmezekbe, közben cukrot 
és konfettit szórnak a tömegbe. Hasonló, 
mint nálunk a busójárás. A német embe-
rek rengeteget túráznak, a környékünkön 
sok túrista útvonal van. A tömegközle-
kedés nem volt pontos, gyakran késtek 
a járművek , ők ezt azzal magyarázták, 
hogy mellékvonalon voltunk.

Mi hiányzott leginkább Magyaror-
szágról? Sikerült beilleszkedned?

Hiányoztak a családtagjaim, bará-
taim, a zenekari próbák. Kint próbál-
koztam magyar ételek elkészítésével, 
több-kevesebb sikerrel, bár a palacsin-
tám ízlett a németeknek. A kapcsolatte-
remtéssel, ismerkedéssel nem volt gond, 
a német emberek nagyon közvetlenek, 
barátságosak. A kollégiumban közös 

konyhánk volt, ott sokat beszélgettünk, 
jó társaság alakult ki. De igazán a német 
emberek bizalmába férkőzni nehéz.

Hogyan veszel részt Tápiógyörgye 
közösségi életében? Hogyan lehetne 
felpezsdíteni itt az életet?

A zenekarban tag vagyok, így sok 
községi rendezvényen szerepelek. So-
kat járunk fellépni más településekre is. 
A zenekarban kialakult egy jó közös-
ség, egy jó társaság. Klassznak tartom a 
nyári, strandos rendezvényeket, éjszakai 
fürdőzéseket, tetszett a Tűzoltó Főzőver-
seny is.. Július elsején megrendezésre 
kerül a II. Tápiómenti Fúvószenekari 
Fesztivál, amit már nagyon várok.

Mik a terveid? Hogyan látod magad 
pár év múlva?

Egyelőre közelebbi céljaim vannak, 
a diplomamunkám elkészítése, állam-
vizsga letétele. Ezek teljesítése után nem 
tartom kizártnak, hogy belevágok egy 
MSC-képzésbe is.

Fiataljaink jövője
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Jelenleg hol folytatod a tanulmá-

nyaidat?
A Pécsi Tudományegyetem Állam-

és Jogtudományi karán tanulok jogász 
szakon.

Melyik országban volt alkalmad 
Erasmus-ösztöndíjasként tanulni?

Hollandiában töltöttem egy sze-
mesztert a rotterdami Inholland Egye-
temen.

Véleményed szerint mik a főbb kü-
lönbségek a két ország felsőoktatását 
tekintve?

Hollandiában kicsit nagyobb hang-
súlyt fektetnek a gyakorlati oktatásra, 
az elméleti alapok kevésbé fontosak. 
Sok olyan feladatunk volt, melyet közö-
sen, a többiekkel együttműködve, mint 
egy projekt kellett megoldanunk. Év-
közben sok beadandó dolgozatot kellett 
készíteni. Nekem angol nyelven, csak 
írásban kellett vizsgáznom, illetve egy-
szer kellett előadást tartanom a NATO 

előnyeiről és hátrányairól.
Milyen helyi szokás tetszett a leg-

jobban? Milyenek a holland emberek?
Hollandiában a Mikulást, azaz a 

Sinterklaast már novemberben elkez-
dik ünnepelni. Spanyolországból indul 
egy ajándékokkal megrakott hajóval, 
és december ötödikén érkezik meg, 
az ún. Fekete Péterek társaságában. 
Ők Sinterklaas segédjei, olyasmik 
mint nálunk a krampuszok. A hajóról 
Sinterklaas aztán átül egy hintóba a 
Fekete Péterek kíséretében, akik köz-
ben édességet szórnak zsákjukból a 
tömegbe. A holland emberek nagyon 
kedvesek, segítőkészek, angolul szin-
te mindenki beszél. Főleg kerékpárral 
közlekednek, mindenhol van kiépített 
kerékpárút. Amszterdamban is jártam 
több alkalommal, nekem jobban tet-
szett, mint a modern Rotterdam.

Mi hiányzott leginkább Magyaror-
szágról? Sikerült beilleszkedned?

Természetesen a szeretteim, az itt-
honi ételek. Kint sok félkész, előre pa-

nírozott, pácolt ételt lehet kapni. Náluk 
a vacsorán van a hangsúly, akkor esz-
nek csak főételt.  Hiányzott a zenekar 
is. A tanóráink közösen voltak a holland 
diákokkal, tehát az Erasmus-os diákok 
velük közösen dolgoztak. Úgy érzem, 
sikerült közéjük beilleszkednem, nem 
lógtam ki a sorból.

Hogyan veszel részt Tápiógyörgye 
közösségi életében? Hogyan lehetne 
felpezsdíteni itt az életet?

Tagja vagyok az Ifjúsági Fúvósze-
nekarnak és így szinte minden községi 
rendezvényen, ünnepen részt veszek. 
Jó volna, ha minél több fiatal tag lenne 
minél több egyesületben, és az egye-
sületek együttműködve rendezvénye-
ket szervezhetnek. Így rendezhetnének 
több bált például.

Mik a terveid? Hogyan látod ma-
gad pár év múlva?

Az egyetem elvégzését követően 
szeretnék ügyvédjelölt lenni, majd ma-
gánjoggal foglalkozni.

M. J.

A beszéd fejlődése
 A beszéd fejlődése a születéssel 

kezdődik. Az  élet  első pillanataiban 
történő hangadás már a kommunikáció 
kezdeti elemeinek tekinthető.

A környezet ingereire válaszként 
érkező sírást az édesanyák hamar 
megértik: éhes, álmos, esetleg fáradt a 
baba. Nagyon fontos, hogy ezektől az 
első hangadásoktól kezdődjön a közös 
kommunikáció.  Az anyuka minden te-
vékenységét, amely a babára irányul, 
kísérje folyamatos beszéddel. Fordul-
jon vele szembe, normál, társalgási 
hangerővel beszéljen, derűs, mosolygós  
arccal.

Ezt tekinthetjük  a beszédfejlődés 
első szakaszának.

A második szakasz 3-4 hónapos kor-
tól figyelhető meg, ez  a gagyogás idő-
szaka. Nem tudatos hangadások még 
ezek  a  hangok, de kifejezi jó közér-
zetét. Próbálhatunk „beszélgetni”  vele, 
megismételve az általa adott hangokat.

Különböző hangzású csörgőkkel 
fejleszthetjük figyelmét, melyeket ki-
egészíthetünk színes ruhadarabok meg-
figyeltetésével is. Féléves kor körül 
hallhatjuk, ahogy utánozza önmagát. 
Figyel a gyakran hallott dajkaénekekre, 
versekre, mondókákra.

Az utánzás időszaka általában 9 
hónapos kor körül kezdődik, amikor a 
kisgyermek elkezdi ismételni környe-
zetének hangjait. Ilyenkor még inkább a 
ritmus, a dallam az elsődleges, az értés 
még nem.

A beszéd megértése egy-két éves 
kor táján kezdődik. Ekkor figyelhetjük 
meg az első szavak kialakulását is.

A beszéd önálló fejlődési szakasza 

az utolsó nagy időszak. A leglátványo-
sabb, hiszen a gyermekek többsége 
ebben az időszakban kezd el szavakat 
mondani. Szókincsük gyorsan  bővül. 
Tárgyakat, állatokat, eszközöket, test-
részeket neveznek, mutatnak meg, han-
gokat utánoznak. A szavak mondatok-
ká szerveződnek, eleinte csak néhány 
szóból állnak, később egyre hosszabb 
mondatok alkotására képesek. Már egy-
egy mondókát, verset is előadnak.

Ezek az időszakok és a hozzá ren-
delt beszédtevékenységek  a normál 
fejlődés lépései. Az ettől eltérő fejlődési 
szakaszok esetén kérhetjük szakember 
segítségét.

Ha nem fordul a hangforrás  irányá-
ba, ha nem követi tekintetével a mozdu-
latokat, ha indok nélkül sokat sír, feltét-
lenül forduljunk orvoshoz.

Leggyakoribb panasz a szülők ré-
széről, amikor késik a gyermek beszé-
de. Ha másfél éves koráig nem jelennek 
meg  az  első szavak, ha szándékát még 
kettő évesen is mutogatással jelzi, 3-4 
éves korában nem mond 3-4 szavas, 
mondatokat, akkor megkésett beszéd-
fejlődés valószínűsíthető.

Hogyan segítheti a szülő  gyermeke 
beszédfejlődését?

A beszédet két nagy területre oszt-
hatjuk: beszédmegértésre és beszéd-
produkcióra. A két terület  feltételezi és 
támogatja egymást. Mesékkel, mondó-
kákkal, dalokkal, mozgásos játékokkal 
nagyon hasznos fejlesztést végezhetnek 
a szülők. A mesélés legyen a mindenna-
pos tevékenység része.  

Győződjünk meg arról, hogy a gyer-
mek beszéd- légző-és hallószervei épek. 
Legyen a környezet ingergazdag.  Ne 
legyen folyamatos háttérzaj, ne szóljon 
állandóan  a tv, rádió.

Hurutos időszakban tanítsuk az orr-
fújásra, 3 éves kor után már ne cumiz-
zon, ne szopja az ujját.

Soha ne erőltessük  a  beszédet. Be-
széljen a szülő is tisztán, jól hallhatóan 
lassú tempóban, rövid mondatokkal. A 
beszélgetések során a gyermek érezze, 
ha mondani valója van, figyelnek rá.

Katona Gizella
logopédus-gyógypedagógus

Ügyesek voltatok!

Zeneiskolánk két tehetséges nö-
vendéke, Németh Gréta Vivien és 
Nyeste Balázs 2017 január 24-én 
részt vett a II. Regionális Blockflöte 
Versenyen, Tápiószentmártonban.  A 
jelentős eseményre hónapokkal ez-
előtt elkezdték a felkészülést. Nem 
sajnálták az időt a plusz órákra és 
az otthoni kitartó és rendszeres fel-
készülésre. Szorgalmuknak meg lett 
az eredménye, mindketten derekasan 
helyt álltak a nem mindennapi meg-
mérettetésen. Grétike BRONZ DIP-
LOMÁT, Balázska pedig EZÜST 
DIPLOMÁT kapott. 

Gratulálok mindkettőjüknek és 
egyúttal köszönöm a szülők támo-
gató munkáját! További sok sikert és 
örömet kívánok Nekik!

Fanni néni
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A katolikus egyházhoz tartozó he-
lyi karitászcsoport 2015.novemberé-
ben alakult és azóta a Váci Egyházme-
gyei Karitász bejegyzett csoportjaként 
folyamatosan működik. 

2016. június 13-án történt változás 
a helyi karitászcsoport vezetőségében, 
de ez a folyamatos működést nem 
akadályozta. A tápiógyörgyei karitász-
csoportot jelenleg Kozma Lászlóné 
pedagógus és lelkipásztori munkatárs 
vezeti. 10 bejegyzett taggal és 3 külső 
munkatárssal működik. Lelki vezetője 
Kovács Attila plébános. 

Milyen programokat szervezett a 
Karitászcsoport a 2016-os évben?

Élelmiszert 22 alkalommal osz-
tottunk, 11 hittanos vett részt egyházi 

támogatással a fonyódi Szent Erzsé-
bet táborban, az Embertől-emberig 
rajzpályázatra 22 db rajzot küldtünk, 
gyermekprogramokat szerveztünk 
helyi erőforrásból, a budapesti Szent 
Jobb –körmenet karitász részlegé-
hez csoportunkból 7 fő csatlakozott, 
Szent Erzsébet kalácsot csomagoltunk 
és osztottunk a szentmisék végén, az 
„Egymillió csillag a szegényekért” 
program keretében plébánosunk gyer-
tyát szentelt, amit folyamatosan árusí-
tunk  és az így befolyt adományt ka-
ritász célra használjuk. Szerveztünk 
a plébánián adventi koszorúkészítést 
és az alkalomnak megfelelően meg-
emlékeztünk Szent Miklósról. Ruhát 
háromszor, meleg ételt egyszer  osztot-
tunk. 10 györgyei család kapcsolódott 
a Vetőmag-programhoz és kapott jó 
minőségű vetőmag –csomagot.

Jó a kapcsolatunk a tápiógyörgyei 
Családsegítő Központtal. Három alka-
lommal tudtunk élelmiszerrel segíteni. 
Folyamatosan juttatunk élelmiszert a 
helyi Gyermekorvosi Rendelőnek, és 
mivel ugyanazon egyházközséghez 
tartozunk, az újszilvási Családsegítő 
Központnak és a tápiószőlősi Védőnői 
Szolgálatnak. 

Folyamatosan tesszük, amit tudunk 
és adjuk tovább amit kapunk, megkö-
szönve minden segítséget. Gyakran 
olvasunk felhívást távoli szegénység 
támogatásáról. Mi egyelőre itt helyben 
igyekezünk segíteni. Próbálunk időse-
ket is látogatni, odafigyelni a hajlékta-
lan emberekre. Gyakran egy-egy biz-
tató szó is elég ahhoz, hogy feléledjen 
a remény és az élet élhetőbb legyen. 
„Amit egynek a legkisebbek közül tet-
tetek, nekem tettétek!” - tanítja Jézus. 
Köszönjük a templom- és temető taka-
rításban segítők munkáját, az összefo-
gást, amit ilyenkor tapasztalunk.

A karitászcsoport elérhetősége 
minden szentmise előtt a sekrestyében 
lehetséges. Adományukat, támogatá-
sukat a plébánosnak, Unyi Józsefnének 
ill.  Kozma Lászlónénak juttathatják 
el. Helyi erőforrásból 2016-ban egy 
hűtőszekrény, ágy és 50 000 Ft értékű 
matrac  került átadásra ingyenesen. Az 
ilyen jellegű tárgyi felajánlást is tudjuk 
közvetíteni.

A megszólalás lehetőségét és az 
együttműködést megköszönve, szere-
tettel:        

Szent Anna Karitászcsoport 

Beszámoló a tápiógyörgyei Szent Anna Karitászcsoport 
éves munkájáról

A Tápió Völgye Közhasznú Ala-
pítvány (TVKA) és az általa patronált 
„Spuritusz” Futóklub 2016 évben a 
következő programok megszervezé-
sét és lebonyolítását vállalja önálló-
an, vagy közreműködőként vesz részt 
bennük.

2017. március 18 – V. Országfutás 
tápiógyörgyei futama Tápiógyörgye-
Újszilvás között. Indulás 9.00 órakor 
a Vasútállomásról ( részvétel: ingye-
nes)

2017. május 1. Községi Majá-
lis keretében - Mezei futóverseny 
a tápiógyörgyei Általános iskola és 
Óvoda osztályainak, csoportjainak. 
A rendezvényen a győztes osztály és 
csoport készpénztámogatást kap, az 
adott osztály és csoport éves program-
jának megvalósításához. (ingyenes)

Továbbá a majálison ügyességi já-
tékok biztosítása. (ingyenes)

2017. június 24. „Szentiványiéji 
Villámcsődület” (flashmob) fussunk 
és éjszakázzunk a leghosszabb éjsza-
kán a Falumúzeumban, kívánságmé-
csesek vízrebocsátása a Tápió hídjá-
nál (részvétel ingyenes)

2017. július 22 vagy 29. VI. Gu-
lyaterelő Futóverseny A hatodik fu-
tóverseny megszervezése és lebo-

nyolítása a falunapi rendezvények 
programrészeként. Kezdés 8.00 óra. 
(nevezési díjak a helyszínen)

2017. augusztus 4 vagy 11. Alapít-
ványi éves közgyűlés, az alapítvány 
támogatóinak, segítőinek, közremű-
ködőinek meghívásával. Helyszín: 
Falumúzeum. (ingyenes)

2017. augusztus vége, vagy szept-
ember eleje Civil Szervezetek (Egye-
sületek) Napja a strandkertben! Kö-
zös ünneplés és kötetlen összejövetel 
minden tápiógyörgyei Egyesület, Ci-
vil Szervezet részvételével! (ingye-
nes)

2017. december 9. Községi Kará-
csonyi Vásár Ünnepi vásár az Óvoda, 
Általános Iskola, Egyesületek, civil 
szervezetek, helyi vállalkozók részvé-
telével, az adventi időszakban. Hely-
szín: Faluház

IV. Mikulás-futás a Karácsonyi 
vásár keretében (ingyenes)

III. Pálinkaverseny szintén a Vásár 
ideje alatt (ingyenes)

2017. december 4-17. „Édes, Bol-
dog Karácsont minden gyermeknek” 
adománygyűjtő akció tápiógyörgyei 
lakosok és az Alapítvány szervezésé-
ben.

A „Spuritusz” Futóklub edzéseit 

– a nyári 1 hónapos szünet kivételé-
vel - minden csütörtökön 18 órától, 
vasárnap 17 órától tartja évszaknak 
megfelelően a tornateremben és a 
községi sportpályán (a részvétel in-
gyenes).

Ezen kívül csoportos utazásokat 
szervez az áprilisi budapesti Vivicitta, 
szeptemberi félmaraton, októberi 
maraton versenyekre. júliusban a Ti-
sza-tóra, illetve április május, szept-
ember hónapokban a Tápió-vidék te-
lepüléseinek futóversenyeire.

A TVKA itt szeretné megköszön-
ni mindazok felajánlását, akik adójuk 
1%-val 2016-ben támogatták Alapít-
ványunkat. A felajánlásokból  ,- fo-
rinttal gazdálkodhattunk.

Ezúton kérjük minden kedves tá-
mogatónkat, hogy az idei évben is, 
amennyiben módjukban áll, úgy szí-
veskedjenek adójuk 1%-át az Alapít-
vány részére felajánlani.

Alapítványunk pontos neve és 
adószáma:

TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú 
Alapítvány

Adószám: 18222810-1-13

Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány 2017 évi programterve
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A verseny céljai:
Az Alapítvány nevelő és oktató, 

képességfejlesztő feladatkörén belül 
és a Községi Majális programele-
meként közös testmozgásra invitálja 
községünk nevelő intézményeinek ta-
nulóit, gyermekeit.

Az esemény fő célja, hogy a 
györgyei iskolás és óvodás gyerme-
kek, fiatalok alkalmat kapjanak és 
szervezett keretek között részt vehes-
senek egy futórendezvényen.

És egyben az egészséges életmód-
ra nevelés versenyzési lehetőséggel 
összekapcsolt alkalom biztosítása a 
helyi iskolai osztályok és óvodai cso-
portok részére.

Az Alapítvány versenyt hirdet 
azon általános iskolai osztályok és 
óvodai csoportok részére, akik a osz-
tályuknak/csoportjuknak eredeti lét-
számhoz arányosított legnagyobb lét-
számmal indulnak és teljesítik a távot. 

Az osztályok/csoportok közötti 
rangsort az arányosított létszám hatá-
rozza meg. Egyezőség esetén az egyé-
ni helyezési eredmények összesített 
értéke adja meg. 

A verseny időpontja:
2017. május 1. (hétfő) 13:00 óra
Rendező: TÁPIÓ VÖLGYE Köz-

hasznú Alapítvány
Szervezőbizottság Elnöke: Molnár 

Zoltán
Koordinátor: Tóthné Vágó Helga
Versenyfelelős: Molnár Zsolt
Információ: tapiovolgye.

alapitvany@gmail.com 

Versenyközpont, nevezés, rajt, be-
futó: Tápiógyörgye - Strandkert, 2767 
Tápiógyörgye, Katona József utca

Versenyszám:
Táv: 900 méter
Korcsoportok, nevezési díjak:
Versenyszám:
- óvodai csoportok
- általános iskolai osztályok
2017. április 25-ig van lehető-

ség előnevezésre a tapiovolgye.
alapitvany@gmail.com e-mail címre 
elküldött részvételi szándékot jelző 
levéllel!

A nevezési díj: a részvétel: IN-
GYENES!!! 

Díjazás, kategóriák, távok:
A versenyen intézményenként ke-

rül megállapításra a díjazás.
Óvoda: 1 db első díj 10.000,- Ft 

készpénzben
Általános iskola: 1db első díj 

10.000,- Ft készpénzben
1db második díj 7.500,- Ft kész-

pénzben
1db harmadik díj 5.000,- Ft kész-

pénzben
Az eredményhirdetésre a versenyt 

követően kerül sor. 
IDŐREND
13:00 – 13:30 Helyszíni nevezés 
13:00. - Rajt
14:30 EREDMÉNYHIRDETÉS
Részvételi feltételek
- Részvételre azok jogosultak, akik 

érvényesen neveztek, a versenyki-
írásba foglalt feltételeket elfogadják, 
illetve egészségi állapotuk lehetővé 
teszi a versenyen való indulást.

- A verseny közben ügyeletet biz-
tosítunk, a részvétel mindenki saját 

felelősségű döntése.
- A befutók sorrendje határozza 

meg a helyezést.
Tudnivalók-szabályok.
1. A rendezvény útvonalának biz-

tosítását a helyi polgárőrség, valamint 
a rendezők segítik. A verseny döntően 
lezárt útvonalon halad, ugyanakkor a 
résztvevőknek fokozott figyelemmel, 
körültekintéssel és a KRESZ szabá-
lyainak betartásával kell közlekedni-
ük!

2. A verseny során, a közutakon a 
versenyzők csak a menetirány szerinti 
jobb oldali útpályát, használhatják. 

3. A futókat kerékpáros rendező 
vezeti fel és kíséri.

4. A rajtszámot a versenyzők köte-
lesek a mellrészen, jól látható módon 
viselni. A rajtszám elvesztése a helye-
zés elvesztését is maga után vonja.

5. A nevezéssel minden verseny-
ző felelősséggel kijelenti, hogy az 
eseményre felkészült, egészségesen 
áll rajthoz, tudomásul veszi, hogy 
a szervezőt nem terheli felelősség a 
rossz állapotból, nem megfelelő fel-
készültségből, rejtett betegségekből 
adódó sérülésekért, egészségügyi 
problémákért. Továbbá a nevezési lap 
aláírásával kijelenti, hogy egészség-
ügyi állapotával tisztában van és csak 
egészségesen vesz részt a rendezvé-
nyen.

6. Kizárásra kerül az a versenyző, 
aki nem teljesíti a távot, rajtszámát 
nem az előírtak szerint viseli, vagy 
külső segítséget vesz igénybe.

     
TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú

Alapítvány Kuratóriuma

Versenykiírás

„Édes, Boldog Karácsont minden gyermeknek”
(Adománygyűjtő akció)

„Édes, Boldog Karácsont minden 
gyermeknek” adománygyűjtő akció 
2016-ban immár második alkalom-
mal biztosította a Tápiógyörgyén élő 
halmozottan hátrányos gyermekek 
karácsonyi örömét. Számukra a gyűj-
tők által összekészített 84 db csomag a 
karácsonyi várakozás élményét, a gon-
doskodás és az ajándékozás örömét 
adta. Így szerezve boldogságot és az 
elégedettség érzését a tápiógyörgyei 
lakosoknak és a Tápió Völgye Köz-
hasznú Alapítvány támogatóinak. Az 
adventi időszakban igen rövid idő alatt 
sok adományt sikerült összegyűjteni.

A csomagok gyümölcsöt, szalon-
cukrot, csokoládét, édes, sós süte-
ményt és üdítőt tartalmaztak. Ezen 
„hozzávalókat” az alábbi lakosoknak 
köszönhetjük: 

Elsőként Balogh Jázmin Manna és 
Kátai Kornél nevét kell megemlíte-

nünk, akik maguk is gyermekként 
az adományozók között voltak és 

fontosnak tartották, hogy adhassanak 
másoknak! 

Mellettük köszönet jár Varró Lász-
ló, Ifj. Balogh Sándorné és családja, 
Jónás Szabina és családja, Vogl Anikó, 
Vidra Zsuzsanna, Csieklinszki Béla 
és családja, Petró Ferencné és Petró 
Katalin, Fehér Orsolya, Boros Edina 
és Csányi Zsuzsanna, Varga Attiláné 
és családja, Perjésiné Dudás Andrea 
és családja, Rékasi Tiborné, Molnár 
György, Szabó Tünde, Székely Ferenc 
és családja, Vágány Éva, Bálint Attila, 
Bálintné Balázs Ágnes, Molnár Zol-
tán, Tóth Lászlóné, Szabó Györgyné, 
Szabó Zoltánné részére. 

Adományaikat hálával fogadtuk 
és bízunk benne, hogy az ez évi ado-
mánygyűjtő akcióban is számíthatunk 
rájuk és reményeink szerint 2017 kará-
csonya előtt még többen csatlakoznak 
majd a kezdeményezéshez. 

TVKA Kuratórium

Hivatalok elérhetőségei:

Nagykátai Járási Hivatal:
- (29) 641-130
- 2760 Nagykáta, Dózsa 
György út 2.

Nagykátai Körzeti Földhiva-
tal:
- (29) 440 048
- 2760 Nagykáta, Dózsa 
György út 9.

Nagykátai Okmányiroda:
- (29) 440 035
- 2760 Nagykáta, Dózsa 
György út 3.
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V. Gulyaterelő futóverseny

2016-ban a falunapi rendezvény-
sorozat keretében immár ötödik al-
kalommal álltak rajthoz községünk 
és a Tápiómente futói a Gulyaterelő 
futóversenyen. Az időjárás ezúttal az 
eddigi versenyek közül a legelvisel-
hetőbb volt. Lovas József törzsfutónk 
által elkészített szalma szürkemarha 
kabalafigura és már lovasa is fogadta 
az indulókat.

A verseny futamaira most is kö-
zel 90 nevezett futó érkezett. Öröm 
volt ismét, hogy sok versenyzőt im-
már törzsfutónak tekinthetünk, hi-
szen évről-évre ellátogatnak hozzánk. 
törzsversenyzők döntően itt voltak, 
ahogyan ismét sok új arcot is köszönt-
hettünk. A verseny megszervezése ez 
évben is sok energiát, időt és anyagi 
erőforrást igényelt. Alapítványunk 
a versenyt sikeresnek minősítette. A 
rendezés lebonyolításában elévül-
hetetlen érdeme volt községünk Ön-
kormányzatának, és önkéntes segítő-
inknek. Természetesen a színvonalat 
nem tudtuk volna biztosítani az Ala-
pítványt segítő támogatók adományai 
és ajándékai nélkül.

A futóverseny négy távon, hét kor-
osztályban és ezen belül nemenként 
került meghirdetésre és lebonyolí-
tásra. A Falumúzeum udvara immár 
5. alkalommal telt meg futni vágyó 
sportolókkal. Az előkészületek egy 
egész hétig tartottak. Alapítványi se-
gítőink már 7 órára úgy előkészítették 
a helyszínt, hogy fél nyolctól már fo-
gadhattuk az első nevezőket. Majd a 
bemelegítést követően már 9-kor raj-
tolt is a legnépszerűbb távunk, az 1,4 
km-es Kocogó-kör. A Spuritusz Futó-
klub „harcosai” számos érmet itthon 
tartottak Tápiógyörgyén. A Kocogó-
kör távja rövid volt, így fél tízkor már 
rajtoltak a hosszabb távok a Gát 1.0 
és 2.0 versenyszámok futói. Minden 
teljesítőt a közönség ovációja és a 
Fúvószenekar csapatának dobolása 
várta. Miután minden futó épségben 
teljesítette a vállalt távot, az Alapít-
vány megvendégelt minden résztve-
vőt, közreműködőt és segítőt egy tál 
babgulyásra, valamint egy-egy szelet 
finom süteményre. 

A verseny töretlen népszerűségnek 
örvend. 2016-ban már jelentős szám-
ban jelentek meg a környező városok-
ból származó sportolók. A kapott visz-
szajelzések megerősítettek bennünket 
abban, hogy a versenyszervezők 
2017-ben is biztosítsák a helyszínt, a 
terepet, a körülményeket és a lehető-
séget. A többi már majd csak a részt-
vevőkön múlik.

Civil szervezetek napja

2016. szeptember 17-én a 2015-
ben sok éves hagyományt újjáélesztő 
Civil Szervezetek napjának első éves 
évfordulóját ünnepeltük. Ismételten 
megrendezésre került a tápiógyörgyei 
egyesületek és egyéb társadalmi szer-
vezetek közös találkozója. 

A második alkalommal megrende-
zett esemény napján az időjárás nem 
volt a résztvevőkhöz a legkegyesebb. 
A rendezvény reggel 6-kor vette kez-
detét a Horgászegyesület horgász-
versenyével. Ezt követően 8 órától 
gyülekeztek a résztvevő Egyesületek 
a Strandkertben. 9 óra után ünnepi 
megnyitóval kezdetét vette az előző 
évről már jól ismert verseny, amely 
idén bár kevesebb résztvevővel, de 
ugyanolyan meghitt, jó hangulatban 
telt, mint előzőleg.

Most is volt olyan egyesület, aki 
a játékban nem vett részt, de jelenlé-
tével is jelezte, a nap fontosságát. A 
csapatok állomásról, állomásra járva 
vidám és izgalmas perceket éltek át, 
egy-egy feladvány megoldása során. 
Szokás szerint minden egyes egyesü-
let pontozta a versenyző csapatokat, 
úgy, hogy a különítmények, a saját 
egyesületüknél nem versenyeztek. Ez 
a délelőtt, a váltakozó időjárás mellett 
is üdítőleg hatott a résztvevőkre. A 
csapatok és a feladványt adó egyesü-
letek tagjai az állomásokon megállva 
beszélgettek, az ilyenkor megszokott 
üdvözlések mellett, játékos évődések 
és igazi tétnélküli versengő hangulat 
alakult ki.

Délre a verseny véget is ért, így 
kezdetét vette az időközben megfőtt 
ebéd közös elfogyasztása.

A jelképes ajándékátadást köve-
tően az egyesületek egymás tagjait 
asztalukhoz invitálták. Ismét mód 
adódott az egymás által készített sü-
temények, pálinkák, ételek-italok 
kóstolására, közvetlen baráti beszél-
getésre. A délután ebben a hangulat-
ban telt. Bár idén már az időjárás nem 
adott módot egy évadzáró fürdőzésre, 
a nap kellemesen telt. A távozó sze-
mekben ott csillogott az a különleges 
büszkeség, amely reményt és okot ad 
arra, hogy a kezdeményezés - dacolva 
az időjárással, a hétköznapi elfoglalt-
ságok és megpróbáltatások fásultsá-
gával - minden évben helyet kapjon 
a rendezvény-naptárban. Így hirdesse 
a györgyei szervezetek fontosságát, 
tagjainak megbecsülését és lehetősé-
get adjon ennek megünneplésére. Hi-
szen van mit, s mi ez tudjuk, ismerjük 
és becsüljük!

Karácsonyi vásár 2016

A Tápió Völgye Közhasznú Ala-
pítvány (TVKA) az Önkormányzat 
felkérésére és támogatásával 2016. 
december 10-én szombaton rendez-
te meg a III. Községi Karácsonyi 
vásárt. 

A vásár most is azzal a céllal 
szerveződött, hogy a falu egyesüle-
tei, az iskola és az óvoda a termé-
keiknek elkészítésével és árusítá-
sával adományokat gyűjthessenek 
és anyagi bevételhez juthassanak, 
amelyet a saját működésükre és 
céljaik elérésére tudnak fordítani.

A vásár 13 órakor kezdődött. A 
köszöntők után a III. Mikulás-futás 
rajtolt el. A futás a Mikulás hintóját 
követte, rajta a Télapóval és kram-
puszaival. A kocogástól kimelege-
dett futókat csokival és forró teával 
várták és díjazták a rendezők.

A futás után a Télapó megérke-
zett a vásárba, majd az iskola és az 
óvoda gyerkőcei, valamint a Csipet 
csapat fúvósai által előadott műsort 
tekintette meg. A civil szerveze-
teken és az oktatási intézmények 
csoportjain kívül, még helyi, vagy 
helyi kötődésű vállalkozók is gya-
rapították a vásári árusok körét. A 
standokon a saját készítésű, gyár-
tású termékek vásárlása mellett, 
lehetőség nyílt a kóstolásra és a 
fogyasztásra, valamint kézműves 
foglalkozásokra is. A könyvtárban 
pedig mesekuckó volt, ahol a gye-
rekek mesék felolvasását hallgat-
ták. 

Most is vendégünk volt minden-
ki egy pohár forró teára, illetve a 
jól bevált büfé is működött - friss 
sült kolbásszal, zsíros kenyérrel és 
forralt borral!

A vásár végén úgy összegezhet-
tünk, hogy a résztvevők egy kelle-
mes és meghitt decemberi délutánt 
tölthettek el. Jó volt látni a jelenlé-
vők önfeledt beszélgetéseit, az elé-
gedett arcokat. Felbecsülhetetlen 
kincs a mai rohanó világban azon 
tény, hogy vagyunk páran, akik szí-
vesen áldozzák erejüket, tudásukat, 
tehetségüket és anyagi forrásaikat 
egy jó és nemes ügy érdekében. 
Alapítványunk a Községi Önkor-
mányzattal együttműködve tovább-
ra is elkötelezett, hogy 2017 ádven-
ti várakozásában részt vegyen és a 
vásár idén is megnyithassa kapuit.

    
TVKA Kuratórium

M. Zsolt alelnök

A Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány 2016 második 
félévének beszámolója
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VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZŐ
EBOLTÁS

Ára ebenként: 3500.- Ft.
Féreghajtó tabletta: 200.- Ft/db

Mikro chip beültetés rendelőben: 3500.- Ft./eb
Háznál: 4000.- Ft/eb

Elveszett, illetve új oltási könyv kiállítása: 600.- Ft/db

rendelő:
Dr. Sztankovics Gyula

Tápiógyörgye, Táncsics M. ú. 9.

HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYEK!
Telefon: 06-70-212-7370, vagy 383-664

EBOLTÁS!
Tisztelt Lakosság!

Veszettség oltás miatt 
2017. március 4-től április 1-ig

meghosszabbított nyitva tartással 
állunk rendelkezésükre.

 A rendelő 2017. március 11-én
és március 25-én ZÁRVA tart.

Az oltás ára: 3500 Ft/ eb

www.tapioambulancia.hu

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

Rendel:
Dr. Crespo Carlos Enrique állatorvos

ÁLLÁSHIRDETÉS
Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át Tápiógyörgye községben 

működő civil szervezeteknek! 
Tápiógyörgyei Asztalitenisz Sport Klub:

18677375-1-13
Tápiógyörgyei Faluvédő Egyesület:

18664397-1-13
Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület:

18690572-1-13
Tápiógyörgyei Községi Sport Kör:

18682702-1-13
Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók Egyesülete:

18675737-1-13
Torockó Baráti Társaság:

18678053-1-13
Tápiógyörgye-Wünnewil-Flamatt Baráti

Társaság Egyesület:
18669110-1-13

A TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú Alapítvány:
 18222810-1-13

Tápiógyörgyei Horgász Egyesület:
18667235-1-13

Tápiógyörgyei Diákokért Egyesület:
18224843-1-13

Alapítvány a Tápiógyörgyei Pszichiátriai Be-
tegek Otthona Lakóiért:

18674798-1-13
Don Bosco Gyermek- és Ifjúságvédelmi Egyesület:

18281899-1-13

Rendelkezzen Ön is adója 1%-ról
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Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondok köszönetet 
egész családunk nevében azoknak, 

akik 
Hugyik Jánosné

Ladányi Erzsébet
(1956 - 2016)

utolsó útjára elkísérték, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, fájdal-

munkban osztoztak és
vígasztaltak.

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk azoknak, 

akik 

Visnyei Béláné
Bene Anna

temetésén megjelentek, sírjára 
virágot, koszorút helyeztek.

A gyászoló család.

Faluújság hirdetési 
árak és megjelenési  

időpontok!
A hirdetési áraink a 

következők:
1/1 oldal: 10.000 Ft
1/2 oldal: 7.000 Ft
1/4 oldal: 4.000 Ft
1/8 oldal: 2.500 Ft

1/16 oldal: 1.500 Ft

Megjelenési időpontok:
március 15-ére, nemzeti

ünnepünkre,

május utolsó vasárnapjára, 
Hősök napjára,

július utolsó szombatjára,
Falunapra,

október 23-ára,
megemlékezésünkre,

december végére,
Karácsonyi hangversenyre
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TANKÓ-WALTER ÉS TÁRSA KEGYELETI KFT. 
Központi  i roda:  2700 Cegléd,  Rákóczi  út  30-32.  
Tel :  06-53/317-225,  06-20/9-311-711  

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS
TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL  

Helyi  képviselőnk: 

TÓTH ÁRPÁD 
2767 Tápiógyörgye,  Gesztenyesor u.  23.

06-20/375-90-23  

Anyakönyvi  ügyintézés 
Özvegyi  nyugdí j  ügyintézés 

Temetőgondnokság  

ELHUNYTSZÁLLÍTÁSI ÜGYELET
ÉJJEL-NAPPAL

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk a rokonoknak, barátoknak, 
ismerősöknek, volt munkatársaknak és minda-

zoknak, akik 
VÁGÁNY ANTAL

(1947 - 2017)
temetésén részt vettek, sírjánál koszorút, virágot 
helyeztek el. Köszönjük Varga Viktorék munkáját!

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak, 

akik Édesanyámat, Nagymamánkat 
Lesták Jánosné

Ladányi Julianna
(1946 - 2017)

utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak és vígasz-

taltak.
A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok köszönetet egész

családunk nevében azoknak, akik anyukámat 
Tóth Gáborné
Kőszegi Mária
(1937 - 2017)

utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak és vígasz-

taltak.
A gyászoló család.
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Faluújság
A tápiógyörgyei önkormányzat közéleti lapja. Cím: 2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc utca 2-4.

E-mail: faluujsag@freemail.hu, Nysz. 2.2.4/1251/2002. ISSN 2062-5324.
Kiadó: Községi Önkormányzat. Főszerkesztő: Polyák József. Tervezte: Polyák József, Móricz József

Nyomdai munkák: Katona Nyomda, Tápiószele (20) 982-1180. Készült 1500 példányban.
A cikkek tartalmáért és közölhetőségéért a szerző a felelős.

Egész évben rendelhető Cseh diószén 5100Ft/mázsa, 
Száraz és földnedves beton, homlokzati hungarocell 1-15 cm-ig

Fa tetőanyag, tetőfólia, beton és kerámia cserép, hálós élvédő, áthidalók, téglák
Tavaszi árak! zsalukő 300Ft, kerti szegély 600Ft. Térkő 2200Ft.

Borovi lambéria: 2200Ft, Cserép 160Ft, Kúpcserép 800Ft.
Zsákos előre bekevert anyagok nagy választékban, 6-30-as gipszes vakolat 1800Ft,

helyszínen kevert nemes vakolat 6000Ft/vödör, kül-és beltéri festékek széles választéka.
Rendelhet személyesen vagy telefonon.

Tápiógyörgye, Táncsics M. út 62.        Tel: 0620/6132093   
 Nálunk mindent megtalál, ami egy lakásfelújításhoz kell!

Torockói falunapi meghívó

Jelentkezzen már most erre a nyári nagyszerű programra. Kirándulunk Torockó lankáin, sütünk 
kenyeret, eszünk finom helyi sajtokat és ételeket, beszélgetünk barátságos erdélyi magyar em-

berekkel, megnézzük madártávlatból Torockót, estébe nyúlva viccet mesélünk a Gondűző borait 
kortyolgatva, csápolunk a koncerten. Beleolvadunk ebbe a nagyszerű magyar kis község hétvégi 

életébe. 
A kirándulás ára 17eFt/fő, mely tartalmazza az utazást, 2 éjszaka szállást és az étkezést is.

Az időpont: 2017. augusztus 4-5-6. 
Érdeklődni és jelentkezni hétfőtől péntekig, 8-16 óráig a 0620/6132093-as telefonszámon lehet.


