JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testületének 2008. március 17-én
megtartott munkaterv szerinti üléséről.

Jelen vannak: A Polgármester, a Jegyző, a települési képviselők a mellékelt jelenléti ív
szerint, valamint az Ügyvédi Iroda képviselői és a meghívott vendégek.
Horinka László polgármester: Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület megjelent
tagjait. Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, azt megnyitom. A
mobiltelefonokat kérem kikapcsolni, illetve néma üzembe helyezni. Jegyzőkönyvvezetőnek
felkérem Kissné Géringer Mártát és Mondok Istvánnét.
Javaslatot teszek a jegyzőkönyv-hitelesítőre dr. Papp Ágostonné személyében.
A Képviselő-testület tagjai 1 tartózkodással 12 igen szavazati aránnyal dr. Papp Ágostonné
képviselő-asszonyt jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztották.
Horinka László polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokra szeretnék
javaslatot tenni, annyi kiegészítéssel, hogy a végén legutolsóként szeretnék a zöldhulladék
kezelésére helyszínt kijelölni, illetve a hulladékgazdálkodásról szóló rendeletnek van egy
melléklete, amelyben a nem bevont utcák jegyzékét kell kijelölni.
Más javaslat van-e? Ha nincs, akkor fogadjuk el a napirendet. Annyit szeretnék még mondani,
hogy a nyilvános ülés után lesz még egy rövid zárt ülésünk is.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontok
tárgyalásáról döntöttek:
Az ülés napirendje :
1./

Wass Albert Közművelődési Központ és Könyvtár működéséről beszámoló
Előadó:
Katus Norbert mb. igazgató

2./

A település általános szociálpolitikai helyzetéről beszámoló
Előadó:
Ráczné Fekete Orsolya, Béres Csilla szociálpolitikai előadók

3./

Egyebek:
a./
Költségvetési rendelet módosítása
Előadó:
Horinka László polgármester
b./

Civil szervezetek önkormányzati támogatása
Előadó:
Lukács István, az OMSB elnöke
Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke

c./

Településfejlesztési koncepció elfogadása
Előadó:
Horinka László polgármester
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d./

Szennyvíztisztító telep területének művelésből történő kivonásával kapcsolatos
költség megfizetése.
Előadó:
Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke

e./

Süliné Kovács Erzsébet birtokvédelmi ügye
Előadó:
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

f./

OMSB előterjesztései
Előadó:

Lukács István, az OMSB elnöke

h./

Bölcsőde építésére kiírt pályázat előkészítése (terület kijelölése + forrás
biztosítása)
Előadó:
Horinka László polgármester
Kecser István, a TFKB elnöke

i./

Szőlősi kastélykertben játszótér és egy kisebb parkoló létesítése iránti kérelem
Előadó:
Kecser István, a TFKB elnöke

j./

Kérelem a sápi temető környékén lévő szeméthalmaz megszüntetésére.
Előadó:
Horinka László polgármester

k./

Településközpontra benyújtandó pályázattal kapcsolatban hozott 311/2007.
(XII.17.) számú határozat módosítása.
- 56-os emlékmű kialakítása
- Polgármesteri Hivatal tető- és homlokzat felújítása
Előadó:
Horinka László polgármester

l./

Állattartási rendelet elfogadása
Előadó:
Horinka László polgármester

m./

2007 tavaszán létesített fasorok (platán, hárs) hiányzó facsemetéinek pótlása
Előadó:
Horinka László polgármester

n./

Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása
Előadó:

o./

Horinka László polgármester

Zöldhulladék-kezelés - helyszín kijelölése
Előadó:

Horinka László polgármester

1./ NAPIRENDI PONT:
Wass Albert Közművelődési Központ és Könyvtár működéséről
beszámoló
Katus Norbert: A beszámolómat az OMSB tárgyalta, az észrevételek megfogalmazásra
kerültek, mást nem kívánok hozzáfűzni.
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Lukács István, az OMSB elnöke: Több kérdés és több vélemény is elhangzott a
beszámolóval kapcsolatban a tagok részéről. A Katus Norbert által vezetett terület nem egy
könnyű, nem egy látványos, ott tartós, kitartó munkára van szükség, nem könnyű ma kultúrát
ápolni, gondozni. Örömmel látjuk, hogy a Katus Norbert jól látja el feladatát, látjuk azt is,
hogy rengeteg téren tenni kellene, például a múzeum élére is kellene egy ember, stb.
Köszönetünket fejeztük ki a Művelődési Házban dolgozóknak, és elfogadásra ajánljuk a
beszámolót.
Horinka László polgármester: Tegnap kaptam egy e-mailt a Katus Norberttől, amiben
ismertette a kézműves foglalkozáson résztvevők számát, ahol az utolsó foglalkozáson már 60
gyermek vett részt. Ez is egy szívderítő dolog. Én is elfogadásra javasolom a beszámolót.
Kecser István: A Művelődési Központ árbevétele az utóbbi években a háromszorosára nőtt.
Tetszik egy másik szám is, hogy az előző évi fűtésszámla 70 %-ából tudta megoldani a fűtést,
a harmadik, hogy a könyvvásárlási keretet 50 %-os akcióban a duplájára sikerült emelni. Ezek
fontos dolgok.
A Képviselő-testület tagjai 12 igen, 1 tartózkodási szavazati aránnyal az alábbi határozatot
hozták:
49/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Wass Albert
Művelődési Központ és Könyvtár működéséről szóló beszámolót, és azt elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2008. március 18.
Katus Norbert mb. igazgató

2./ NAPIRENDI PONT:
A település általános szociálpolitikai helyzetéről beszámoló
Kiss Tamás települési képviselő az ülésre megérkezett !
Dr. Papp Ágostonné, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A legkisebb öregségi
nyugdíj 28.500.- Ft, ami kimaradt a beszámolóból. Elfogadásra javasolja a Bizottság a
beszámolókat.
Farkas Gáborné: A tankönyvtámogatásra fordított összeg a Móra Ferenc Általános Iskola és
a Szent István Általános Iskola között 1 mFt-os tételnél durván 50 eFt-os eltérés van, ez miből
adódik.
Ráczné Fekete Orsolya gyámügyi előadó: Az adatokat a tankönyvfelelősök elszámolásából
gyűjtöttem ki.
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Farkas Gáborné: Szerepel a beszámolóban, hogy a családgondozók létszáma elmaradt a
jogszabályban előírtaktól.
Ráczné Fekete Orsolya gyámügyi előadó: Ez a 2007. évi beszámoló, ma már 100 %-osan be
van töltve az álláshely.
Farkas Gáborné: A nyári gyermekétkeztetés is érdekelt volna, ez hogy fér bele az óvodákon
kívül, élelmiszercsomag beszerzésre korlátozódik?
Ráczné Fekete Orsolya: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek bizonyos %-a, akiket ez érint. Itt hideg étkezési csomagot kaptak a szülők, amit
átvettek a Családsegítő Szolgálatnál.
Farkas Gáborné: A hatósági feladatok első bekezdésével kapcsolatban december 31-ig 19
esetben rendeződött teljes körű apai elismerő nyilatkozat a gyermek megszületése előtt, ez azt
jelenti, hogy ennyi volt egy évben?
Ráczné Fekete Orsolya gyámügyi előadó: A nem házasságban fogant a gyermek esetében a
Törvény lehetőséget ad arra, hogy az apa elismerje a gyermeket. Ehhez együttesen kell
megjelenni a szülőknek. Ezzel rendeződik a gyermek családi jogállása.
Horinka László polgármester: Javaslom, hogy először a gyámügyi beszámolóról
szavazzunk, majd az időskorúak ellátásáról, szociális ellátásokról.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
50/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Átfogó
értékelést az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2007.
évben” c. előterjesztést, melyet elfogad.
Határidő:
Felelős:

2008. március 17.
Ráczné Fekete Orsolya gyámügyi előadó

A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
51/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló az
időskorúak ellátásáról, szociális ellátásokról” c. előterjesztést, melyet elfogad.
Határidő:
Felelős:

2008. március 17.
Béres Csilla, szociálpolitikai előadó
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3/a NAPIRENDI PONT:
Költségvetési rendelet módosítása
Horinka László polgármester: Erre a módosításra azért van szükség, mert amikor a
költségvetési rendeletünket elfogadtuk, a 2007-es normatíva túligénylés is megjelent, és
beletettük a szennyvíztelep művelési ág alól kivett költséget, valamint a tűzoltóság
támogatását is, mert erről megfeledkeztünk. Összességében ez azt jelenti, hogy az általános
tartalék összege 62.341 eFt-ra nőtt.
Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Bizottság tagjainak különösebb állásfoglalása
nem volt, tudomásul vettük , hogy pontosításra került a pénzmaradvány összege, a többi pedig
folyamatosan jött. A művelési ág alóli kivonás a saját érdekünk, illetve a tűzoltóság 200 eFt+
ÁFÁ-ja abból adódott, hogy a tűzoltóság úgy döntött, hogy részt kívánnak venni a monori,
illetve a nagykátai tűzoltóság munkájában, és ehhez szükséges az anyagi támogatás is. Tavaly
nyertek 600 eFt-ot szertárépítésre, amihez az Önkormányzat is vállalt ugyanannyi részt.
Horinka László polgármester: A tűzoltósággal kapcsolatban a hivatásos tűzoltóság
megállapodást kínál az önkéntes tűzoltó-egyesületeknek, azoknak, akik hagyományőrző
jelleggel működnek, azokat pályázatok útján is kevésbé fogják támogatni, akik nem vesznek
részt a munkában. Attól függően, hogy van-e erre eszköz- és emberállomány, vonulniuk kell.
Arról van szó, hogy többen elvégezték a 40 órás tanfolyamot, ami alapot ad arra, hogy ebben
a munkában részt vegyenek, viszont ez pénz kérdése is. Ha a szertár építése beindul, akkor
találkozunk még támogatási kérelemmel.
Lukács István, az OMSB elnöke: A 10,2 mFt-os túligénylés mozgatja a fantáziámat,
felkérem a Polgármestert, hogy nézessen utána, hogy miből jön ez össze, mert ez mégis csak
10 mFt-os „elnézés”.
Horinka László polgármester: Nem mondok most erre semmit, de visszatérünk rá a
későbbiekben.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi rendelet módosításáról
döntöttek:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának
5/2008. (III.17.) sz. rendelete a
2008. évi költségvetéséről szóló
2/2008.(II.18.) sz. rendelet módosításáról
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.
évi XXXVIII. Törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló
2007. évi CLXIX. Törvény alapján 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletét alkotja
meg:
1. §. (1) Sülysáp Nagyközség Önkormányzata költségvetését 957.530 eFt eredeti bevételi
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957.530 eFt eredeti kiadási előirányzattal állapította meg.

(2) a bevételekben 34.841 eFt pénzmaradvány szerepel.
(3) az általános tartalék összege 73.488 eFt.
2.§. Az általános tartalék terhére módosul a költségvetés kiadási oldala az önkéntes tűzoltó
egyesület részére nyújtandó dologi kiadásokra adott 240 eFt + ÁFA (288 eFt) összeggel.
3.§. Az általános tartalék összege csökken továbbá a szennyvíztisztító elhelyezésére
szolgáló 0406/21 hrsz. alatti 2,1427 ha területű erdő művelési ágú földrészlet művelésből
történő kivonása kapcsán felmerülő újraerdősítési költség címén megfizetendő 659 eFt
összeggel.
4.§. Az általános tartalék összege csökken a 2007. évi normatíva túligénylés 10.200 eFt-os
összegével.
5.§. Az általános tartalék összege a fenti módosításokkal 62.341 eFt.
6.§.
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény és a 306/2002. (XII.27.) Korm. rendelet,
valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX.
Törvény rendelkezései az irányadók.
(2) A rendeletet a helyben szokásos módon kell kihirdetni. Kihirdetéséről a Jegyző
gondoskodik.
Sülysáp, 2008. március 17.
Horinka László s.k.
polgármester

Gulyásné dr. Gál Ilona s.k.
jegyző

3/b NAPIRENDI PONT:
Civil szervezetek önkormányzati támogatása
Horinka László polgármester: Az előző ülésen meghatároztuk a 11 mFt-os keretösszeget,
erre összességében 14.295 eFt összegű támogatási kérelem érkezett. A bizottságok célja az
volt, hogy a 11 mFt ne legyen azonnal elköltve, hanem képezzünk egy tartalékot is.
A Képviselő-testület tagjai 1 tartózkodási, 12 igen szavazati aránnyal az alábbi határozatot
hozták:
52/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2008. évben a
civil szervezetek támogatására 10 mFt kerüljön felosztásra és 1 mFt tartalék kerüljön
meghatározásra.
Felkérik a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
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Határidő:
Felelős:

2008. december 31.
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport Vezetője

Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke : Létrejött egy olyan megállapodás, hogy akik
nem számoltak el az előző évről, azoknak csak a meghatározott összeg felét fizetjük ki.
Lukács István, az OMSB elnöke: Az OMSB is azt jelezte, hogy amennyiben a mai napig
elszámolnak, csak akkor adjuk a támogatást.
Barátság Nyugdíjas Klub:
Farkas Gáborné : Tavaly is első körben 300 eFt-ot kaptak. Elhangzott a bizottsági ülésen,
hogy amennyiben az idén is extra programmal lépnek elő, akkor még pályázhatnak +
támogatásra. Én azt javasolom, hogy 300 eFt első körben és később a tartalékból még
támogatjuk.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
53/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Barátság
Nyugdíjas Klub részére - 2008. évben a civil szervezetek támogatására kiírt pályázatra - 300
eFt támogatást biztosít.
Felkérik a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. március 31., illetve 2008. december 31.
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport vezetője

Bogdán Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
Horinka László polgármester: 265 eFt-ot kértek, ebben volt egy olyan igény is, hogy
láncfűrészt szeretnének vásárolni, de véleményem szerint a Polgármesteri Hivatalnál
meglévőt használhatják ők is, és így a 200 eFt-tal úgy gondolom, hogy minden elképzelésüket
meg tudják valósítani, kivéve a fűrészt.
Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke : Az Egyesület nem adott le számlákat, és emiatt
amíg nem számolnak el csak a fele támogatás adható. Ha bemutatják a számlákat, akkor
megkaphatják a teljes támogatást.
Farkas Gáborné: Eddig is az volt a gyakorlat, hogy ha nincs elszámolás, akkor max a felét
kapják, nem pedig az, hogy majd megkapják. Én azt mondanám, hogy ne tegyünk ilyet, hogy
majd megkapják. Továbbra is fenntartom, hogy ha nincs elszámolás, akkor csak a felét kapják
meg a támogatási összegnek.
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Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Azzal, hogy a Nyugdíjas Klub a mai napon
leadta az elszámolását, ugyanúgy kifutottak a pályázatból. Szerintem ne variáljunk ezen. A
pályázattal együtt kellett volna benyújtani.
Kecser István, a TFKB elnöke: Én úgy gondolom, hogy előbb utóbb biztos el tudnak
számolni, ez csak egy ösztönzés, hogy később kapják meg.
Horinka László polgármester : Javasolom, hogy fogadjuk ez azt a javaslatot, hogy el, hogy
200 eFt támogatást adunk, és amíg nem számolnak el, addig csak a 100 eFt-ot fizetjük ki.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
54/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bogdán
Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére - 2008. évben a civil szervezetek támogatására
kiírt pályázatra - 200 eFt támogatást biztosít, amennyiben az Egyesület a tavalyi támogatásról
számlákkal elszámol.
Felkérik a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. március 31., illetve 2008. december 31.
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport vezetője

EBADTÁK Sápi Amatőr Színjátszó Kör:
Horinka László polgármester: 100 eFt-ot igényeltek, 100 eFt-ot kapnának, támogatom és
javasolom.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
55/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
EBADTÁK Sápi Amatőr Színjátszó Kör részére - 2008. évben a civil szervezetek
támogatására kiírt pályázatra - 100 eFt támogatást biztosít.
Felkérik a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. március 31., illetve 2008. december 31.
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport vezetője

Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítvány:
Horinka László polgármester : Számlákkal elszámoltak, a javasolt összeg 400 eFt. Én
egyetértek az OMSB által leírtakkal.
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A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
56/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítvány részére - 2008. évben a civil szervezetek
támogatására kiírt pályázatra - 400 eFt támogatást biztosít.
Felkérik a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. március 31., illetve 2008. december 31.
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport vezetője

Evangélium Pünkösdi Közösség Sülysápi Gyülekezete:
Horinka László polgármester: Számlákkal elszámoltak, most 900 eFt-ot kértek. Egy
tetőfelújítási munkába kezdenek, ezért kértek nagyobb összeget, azonban ezt most nem tudjuk
figyelembe venni, a javaslat 360 eFt.
Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottsági ülésén felmerült, hogy
több oldalról tudnánk elvenni azt a bizonyos 100 eFt-ot, ebben benne van a Sportkör is.
Ennyit szeretnénk a Közalapítványnak összeszedni, vagy a Közösség és a Pálinkás Dávid,
vagy a két 50 eFt-os, vagy a Sportkörtől veszünk el 100 eFt-ot.
László Ferenc: Még mielőbb bárkit is kellemetlen helyzetbe hoznánk azzal, hogy még oda
sem adtuk a támogatást és már elvesszük, javasolom, hogy a tartalékból ejtsük meg a plusz
100 eFt-ot a Közalapítvány részére.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
57/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
Evangéliumi Pünkösdi Közösség Sülysápi Gyülekezete részére - 2008. évben a civil
szervezetek támogatására kiírt pályázatra - 360 eFt támogatást biztosít.
Felkérik a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. március 31., illetve 2008. december 31.
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport vezetője

Falu Érdekvédelmi Közösség :
Horinka László polgármester: Most kaptuk meg a számlákat, még át kell nézni, hogy
megfelelő-e. A javasolt támogatási összeg 300 eFt.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
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58/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Falu
Érdekvédelmi Közösség részére - 2008. évben a civil szervezetek támogatására kiírt
pályázatra - 300 eFt támogatást biztosít.
Felkérik a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. március 31., illetve 2008. december 31.
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport vezetője

Gyermekszív Nagycsaládosok Sülysápi Egyesülete:
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
59/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Gyermekszív Nagycsaládosok Sülysápi Egyesülete részére - 2008. évben a civil szervezetek
támogatására kiírt pályázatra - 100 eFt támogatást biztosít.
Felkérik a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. március 31., illetve 2008. december 31.
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport vezetője

Községi sportkör :
Horinka László polgármester: A javaslat szerint összesen 4 mFt-ot kapnának, hármas
felbontásban.
Katus Norbert: Ha jól emlékszem 400 eFt-ot kértek előre az idei költségvetési év terhére, és
úgy tudom, hogy ez már le van vonva a támogatásukból.
Farkas Gáborné: Támogatnám a Pénzügyi Bizottság javaslatát, hogy a teekwondo
támogatását 100 eFt-tal csökkenteni kellene.
Horinka László polgármester: Pár évvel ezelőtt egy pályázat kapcsán merült fel ugyanez a
probléma, akkor a kókai kézilabda csapat kért támogatást, mert hogy odajárnak a sülysápi
gyermekek is, akkor mi nem támogattuk a kérést.
Elsőként az OMSB javaslatát teszem fel szavazásra a 3,1 mFt + 500 eFt + 400 eFt-os
sportköri támogatást.
A Képviselő-testület tagjai 6 igen, 6 nem, 1 tartózkodási szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozták:
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60/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Községi
Sportkör részére - 2008. évben a civil szervezetek támogatására kiírt pályázatra – az OMSB
javaslata szerinti 4 mFt-os (3,1 mFt + 500 eFt + 400 eFt) támogatást nem fogadja el
Határidő:
Felelős:

2008. március 17.
Horinka László polgármester

Horinka László polgármester: Szavazásra bocsátom a Pénzügyi Bizottság javaslatát,
miszerint a Községi Sportkör részére 3,1 mFt + 400 eFt + 400 eFt támogatást biztosítsunk.
A Képviselő-testület tagjai 9 igen, 3 nem, 1 tartózkodási szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozták:
61/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Községi
Sportkör részére - 2008. évben a civil szervezetek támogatására kiírt pályázatra – a Pénzügyi
Bizottság javaslata alapján 3,9 mFt-ot ( 3,1 mFt + 400 eFt + 400 eFt) biztosít.
Felkérik a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. március 31., illetve 2008. december 31.
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport vezetője

Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke: László Ferenctől szeretném megkérdezni, mivel
elég sokat beszéltünk a bizottsági ülésen is erről, hogy vannak olyan sportköri tagok, akik
fizetnek tagdíjat, illetve fizetnek szerelésért és egyébért, és vannak, akik nem. Mi a különbség
a kettő között. A kisgyerekek esetében keményem fizetnek a szülők, míg a felnőttek nem
fizetnek semmit.
László Ferenc: Így látja az, aki nem ismeri ezt az életet. Nem vártam Tőled, hogy ezt ne tudd
elmondani és megvilágítani. A csapatnak vannak támogatói, akik szerelést vásárolnak nekik,
mert megnyertek egy kupát. Ugyanez már nem áll fenn a gyermekeknél. A számlák 80 %-a a
gyerekek szerelésére megy el. A serdülőkorban, amikor látjuk, hogy az egyesület profitálni
fog olyan szinten, hogy később is fog játszani, illetve közönséget vonzani, akkor igenis
támogatjuk a vásárlást. Ez a serdülőkortól a felnőtt korig megy. Azok a szülők, akik
támogatják, hogy a saját gyerekük sportoljon, jó helyen legyen, ők is a bekerülési összeg kb.
10-20 %-át fizetik. Nagyon sok a költség. A gyerekek szerelésére nincs pénz, a felnőtt
szerelését megvásárolják a támogatók. 22 csapatunk van, bármelyiknek meg lehet vásárolni
támogatóként a szerelést. A gyerekek szerelései nincsenek benne a költségvetésben. Ha
egyszer ráérsz és ráérnek a testületi tagok, én kibérelem a buszt és elmegyünk pld.
Újlengyelbe, ami egy 1800 lakosú település, és körül lehet nézni, és lehet szégyenkezni, mert
ott villanyvilágításos centerpálya és edzőpálya van, és megfelelő szerelések, ott a
Polgármester Úr is kint van a pályán, én azt mondom, hogy körül kell nézni. Én nem keveslek
semmit, és tudom, hogy nem ebben éltek, de meg kellene nézni.
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Kecser István, a TFKB elnöke: Én méltánytalannak érzem, hogy aki felnőttként sportol,
lehet hogy kevesebbet fordít rá a saját zsebéből, mint az a szülő, akinek a gyermeke ott
sportol.
Horinka László polgármester : Biztos, hogy a Sportegyesületnek bármennyi támogatást
adunk, azon vita lesz, nagyon nehéz ebben igazságot tenni. Lépjünk tovább, a döntés már
megvolt.
Pálinkás Dávid:
Horinka László polgármester: Korábban még nem kapott támogatást, most 400 eFt-ot kért,
a javaslat 40 eFt. Én úgy gondolom, hogy 400 eFt-ot egy önkormányzatnak egy egyéni
sportoló támogatására nincs módja kifizetni.
A Képviselő-testület tagjai 7 igen, 5 nem, 1 tartózkodási szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozták:
62/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Pálinkás
Dávid részére - 2008. évben a civil szervezetek támogatására kiírt pályázatra – 40 eFt
támogatást biztosít.
Felkérik a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. március 31., illetve 2008. december 31.
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport vezetője

Sülysáp I. Római Katolikus Plébánia (Tápiósüly) és Sülysáp II. Római Katolikus
Plébánia (Tápiósáp):
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
63/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sülysáp I.
római Katolikus Plébánia (Tápiósüly) és Sülysáp II. Római Katolikus Plébánia (Tápiósáp)
részére - 2008. évben a civil szervezetek támogatására kiírt pályázatra – 800 eFt - 800 eFt
támogatást biztosít.
Felkérik a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. március 31., illetve 2008. december 31.
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport vezetője
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Sülysápért Közalapítvány:
Horinka László polgármester: 450 eFt-ot kértek, a javaslat 300 eFt, de a teekwondotól a
100 eFt ide kerülhet átcsoportosításra, így 400 eFt a javaslat:
Farkas Gáborné: Én ezt csak úgy fogom elfogadni, ha a 100 eFt címezve lesz a
testvériskolának. Ha nem így lesz, akkor inkább maradjon a tartalékalapban.
Horinka László polgármester : A tartalékalap pont azért lett létrehozva, hogy az évközben
felmerülő események támogatására biztosítsunk pénzt.
Farkas Gáborné: Tavaly 10 %-ot tartalékoltunk.
Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Közalapítványnak bevételi lehetősége az 1 %ból befolyt összeg, amit a gyerekek utaztatására használ.. Sajnos egyre kevesebb pénz
osztódik erre az alapra.
Farkas Gáborné: Én így viszont nem támogatom, hogy növeljük a keretösszegét.
A Képviselő-testület tagjai 7 igen, 6 nem szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
64/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sülysápért
Közalapítvány részére - 2008. évben a civil szervezetek támogatására kiírt pályázatra – 300
eFt támogatást biztosít.
Felkérik a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. március 31., illetve 2008. december 31.
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport vezetője

Sülysápi Amatőr Csillagász Egyesület:
Csanádi Gábor: Én 300 eFt-ot javasolok a 250 eFt-tal szemben. Hamarosan a rádió amatőr
szakosztályt is beindítják, amivel Európában ők lesznek a másodikak. A csillagvizsgálót az
idén építik fel, lesz költségük bőven.
A Képviselő-testület tagjai 11 igen, 2 nem szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
65/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sülysápi
Amatőr Csillagász Egyesület részére - 2008. évben a civil szervezetek támogatására kiírt
pályázatra – 250 eFt támogatást biztosít.
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Felkérik a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. március 31., illetve 2008. december 31.
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport vezetője

Nyugdíjas Hagyománőrző Népdalkör:
Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke : Tavaly megegyeztünk abban, hogy jusson közös
nevezőre a Sülyi és a Sápi nyugdíjasklub. Miért nem együtt pályáznak egy összegre?
Katus Norbert : Kettő hivatalosan bejegyzett szervezetről van szó, a tevékenységi körük is
kicsit más. A Művelődési Házban összeköltöztek, egy helyiségben vannak, megbékéltek a
rendezvények kapcsán is, hogy ki mit szervez.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
66/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sülysápi
Nyugdíjas Hagyományőrző Népdalkör részére - 2008. évben a civil szervezetek támogatására
kiírt pályázatra – 150 eFt támogatást biztosít.
Felkérik a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. március 31., illetve 2008. december 31.
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport vezetője

Sülysápi Polgárőrség :
Jandó Attila, a Polgárőrség vezetője : 1000 db csekk volt, amit kiosztottam, sajnos a bank
140 Ft-ot kér a kinyomtatott csekkért, ha segítetek ebben, akkor azt megköszönöm.
Megköszönöm a befizetéseket. 20 fővel büszkélkedünk, ami nem egy nagy szám, segítséget
várunk a tagtoborzásban is.
Horinka László polgármester: Célzott támogatással lehetne ezt a polgárőrség javára
támogatni, ami az adóból is leírható. Talán még az alapítványos megoldás lenne a legjobb.
Jandó Attila : 2008. évben eddig 77 eFt-os támogatást kaptunk. Tavaly egész évben volt kb.
50 eFt.
A térfigyelő pályázat egyik feltétele az volt, hogy 5 évig működtetem a rendszert, de ezt nem
tudtam bevállalni. Ugyanitt tartok az autóval is. 840 eFt-ról adtam le számlát, és még legalább
120 eFt-ról van számlám. Nekem is vannak határaim.
Nagyon sok mindent össze lehetne hozni, de nem merem aláírni, mert nem tudjuk, hogy mi
lesz a jövő évben. Egy pályázatnál nagyon oda kell figyelni, el kell számolni kamatostól.
Megköszönöm, bármennyi támogatást is kapok. A Shell-kártyát is kiváltottam a fiúknak, csak
itt tudnak tankolni, rendszám alapján.
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A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
67/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sülysápi
Polgárőrség részére - 2008. évben a civil szervezetek támogatására kiírt pályázatra – 850 eFt
támogatást biztosít.
Felkérik a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. március 31., illetve 2008. december 31.
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport vezetője

Szent István Általános Iskoláért Alapítvány:
Katus Norbert :Tavaly 350 eFt-ot költött az Alapítvány a gyerekekre (egészségnap,
színházlátogatás, stb)
Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke : Ez volt a másik amiről szóltam, hogy a két 50
eFt-os támogatást megszüntetném, és így a 200 eFt-ot a Farkas Gáborné által említett
testvériskolának tegyük félre.
A Képviselő-testület tagjai 7 igen, 6 nem szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
68/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szent István
Általános Iskoláért Alapítvány részére - 2008. évben a civil szervezetek támogatására kiírt
pályázatra – 50 eFt támogatást biztosít.
Felkérik a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. március 31., illetve 2008. december 31.
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport vezetője

Sülysápi Vöröskereszt :
Horinka László polgármester: Nem jelöltek meg a támogatási kérelmükben összeget, a
javaslat részükre 100 eFt, tavaly is éppen ennyit kaptak, amiről el is számoltak.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
69/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sülysápi
Vöröskereszt részére - 2008. évben a civil szervezetek támogatására kiírt pályázatra – 100 eFt
támogatást biztosít.
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Felkérik a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. március 31., illetve 2008. december 31.
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport vezetője

Szabadidő SE :
Horinka László polgármester: Tavaly nem kaptak támogatást, összeget nem jelöltek meg, a
javaslat 50 eFt, az OMSB részéről:
A Képviselő-testület tagjai 10 igen, 3 nem szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
70/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szabadidő
SE. részére - 2008. évben a civil szervezetek támogatására kiírt pályázatra – 50 eFt
támogatást biztosít.
Felkérik a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. március 31., illetve 2008. december 31.
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport vezetője

Szőlőstelepi Önszerveződő Kör:
Horinka László polgármester: Tavaly nem kaptak támogatást, az idén igényeltek 200 eFt-ot,
az OMSB javaslata 150 eFt. Ez a társaság működteti a játszóházat, még táncházat is. Lesz
még róluk szó a mai napon :
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
71/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szőlőstelepi
Önszerveződő Kör részére - 2008. évben a civil szervezetek támogatására kiírt pályázatra –
150 eFt támogatást biztosít.
Felkérik a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. március 31., illetve 2008. december 31.
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport vezetője

Tápiómente Ökölvívó Egyesület:
Horinka László polgármester: Tavaly 300 eFt-ot kaptak, számlájuk nincs. 400 eFt-ot kértek,
200 eFt-os javaslat van előttünk,
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Javasolom, hogy most fogadjuk el a 200 eFt-ot, de csak 100 eFt-ot fizetünk ki, amíg nem
számolnak el.
A Képviselő-testület tagjai 10 igen, 2 nem, 1 tartózkodási szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozták:
72/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tápiómente
Ökölvívó Egyesület részére - 2008. évben a civil szervezetek támogatására kiírt pályázatra –
200 eFt támogatást biztosít, amennyiben az előző évi támogatásról számlákkal elszámol. Ha
nem történik meg az elszámolás, akkor csak a támogatás 50 %-ára jogosult.
Felkérik a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. március 31., illetve 2008. december 31.
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport vezetője

Farkas Gáborné: Tavaly volt olyan pályázó, aki azért nem kapta meg a teljes összeget, mert
nem számolt el.
Horinka László polgármester: akkor ne csak itt alkalmazzuk, hanem menjünk vissza
mindenkihez. Szerintem fogadjuk el, még akkor is, ha március végéig behozzák. Ha nem,
akkor onnan kezdve nem kapják meg a másik felét.
Tápiómenti Kisbárka Egyesület :
Horinka László polgármester: A támogatási kérelemben összeget nem jelöltek meg, a
javaslat 350 eFt.
Farkas Gáborné: Az elszámolásuk, a működésük és a tervezésük is példaértékű.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták.
73/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tápiómenti
Kisbárka Egyesület részére - 2008. évben a civil szervezetek támogatására kiírt pályázatra –
350 eFt támogatást biztosít.
Felkérik a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. március 31., illetve 2008. december 31.
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport vezetője
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Tápiómenti Tömegsport Alapítvány (futónap):
Horinka László polgármester: A Közalapítványon keresztül tavaly is támogattuk őket.
200 eFt-ot kértek, a javaslat 150 eFt :
A Képviselő-testület tagjai 12 igen, 1 tartózkodási szavazati aránnyal az alábbi határozatot
hozták
74/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tápiómenti
Tömegsport Alapítvány (futónap) részére - 2008. évben a civil szervezetek támogatására kiírt
pályázatra – 150 eFt támogatást biztosít.
Felkérik a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. március 31., illetve 2008. december 31.
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport vezetője

Horinka László polgármester : Maradt 100 eFt, kérdezem, hogy ezt a tartalékalapba
helyezzük-e vagy felhasználjuk.
A Képviselő-testület tagjai 11 igen, 1 nem, 1 tartózkodási szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozták :
75/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2008. évben a
civil szervezetek támogatására 10 mFt kerüljön felosztásra és 1,1 mFt tartalék kerüljön
meghatározásra.
Felkérik a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. december 31.
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport Vezetője

3/c. NAPIRENDI PONT:
Településfejlesztési koncepció elfogadása
Horinka László polgármester : Ebben az anyagban rajtam és a Katus Norberten kívül nem
sokan dolgoztak a testületből. Az oktatás-nevelés témaköre egy az egyben az alapján van,
amit a képviselő-testület már elfogadott.
Farkas Gáborné : Az esélyegyenlőségi tervvel nincs egy szintben.
Horinka László polgármester: Ez a középtávú közoktatási intézkedési terv, mert van egy
ilyenünk is. Én ezt még mindig nem zárom ki, mint lehetőség, ez az anyag 5-10 évre szól.
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Farkas Gáborné : Van egy olyan mondat, hogy alacsonyabb óraszámon oktató pedagógusok
teljes munkaidőben való alkalmazása. Tudtommal minden pedagógus teljes munkaidőben van
alkalmazva.
Horinka László polgármester : Ma lesz olyan döntésünk, is amelyben pont egy pedagógus
állását emeljük fel.
Én konkrétan egy Szent István Iskolán belüli javaslatot emlegetek, ahol van egy félállású
pedagógus, akit egész állású pedagógussá kellene tenni.
Farkas Gáborné : A szegregációt vegyük már ki belőle, mert ez ellentmond ezzel a bizonyos
elfogadott irományunkkal, miszerint nincsen szegregáció.
Horinka László polgármester : Az esélyegyenlőségi tervben volt egy ilyen mondat, hogy a
Móra Ferenc Általános Iskolában olyan nagy a különbség a nyolcadikosoknál, hogy ez
alkalmat adhat a szegregációra.
Farkas Gáborné: Viszont a lap alján azt mondtuk, hogy nincs szegregáció, vastagon is van
szedve.
Kecser István, a TFKB elnöke : Én azt javasolom, hogy fogadjuk el ezt az anyagot így,
ahogy van, mert szükségünk van rá a pályázatainknál.
Farkas Gáborné : Én ezt a szakmára nézve nagyon sértőnek tartom.
Cseri Péter alpolgármester: Ez az anyag egy elég laza keretekkel bíró anyag. A
lehetőségeket hagyjuk meg. Én a magam részéről, különösen a folyamatban lévő pályázatok
szükségessége céljából, így ahogy van, megszavaznám, megjegyzem, nekem is vannak
kifogásaim, amiket most nem fogok elmondani.
Lukács István, az OMSB elnöke : Ha jól értettem, fél éven belül újra napirendre kerül ez az
anyag, módosításként. Én majd akkor fogom elmondani a véleményemet.
A Képviselő-testület tagjai 12 igen, 1 tartózkodási szavazati aránnyal az alábbi határozatot
hozták:
76/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának
településfejlesztési stratégiáját elfogadja.

Képviselő-testülete

Sülysáp

Nagyközség

Felkérik a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horinka László polgármester

A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
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77/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Sülysáp
Nagyközség településfejlesztési stratégiáját augusztus hónapban újratárgyalja, az esetleges
módosítások megtétele végett.
Felkérik a Polgármestert és a TFKB Elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. augusztus 10.
Horinka László polgármester
Kecser István, a TFKB elnöke

3/d. NAPIRENDI PONT:
Szennyvíztisztító telep területének művelésből történő kivonásával kapcsolatos költség
megfizetése.
Horinka László polgármester: A költségvetési rendelet módosítását már elfogadtuk, így már
ez a napirendi pont rendben van, külön szavazást nem igényel.
3/e. NAPIRENDI PONT:
Süliné Kovács Erzsébet birtokvédelmi ügye:
Horinka László polgármester: Igen, birtokvédelmi ügyként indult ez a dolog. Két csatolt
anyag is van ehhez, az egyik a Közigazgatási Hivatal levele, amivel megkerestek bennünket,
valamint egy előterjesztés, amelyben az előzmények ismertetése történik. Azzal együtt, hogy
a Közigazgatási Hivatal azt írta le levelében, hogy a település lakott területén az
önkormányzatnak kötelessége az egészséges ivóvíz biztosítása, ezzel együtt több kérdés is
felmerül, hogy a dűlő lakott területnek számít-e, mit értünk az alatt, hogy egészséges ivóvíz
biztosítás. Nagyon sokféleképpen lehet ezt értelmezni, egy biztos, az Önkormányzatnak erre
lehetősége a közeljövőben nem lesz. A vízközmű-hálózat megszervezése szükséges ezen a
területen is, ezt el kell indítani. A Bizottság javaslata az volt, hogy a szükséges tulajdoni
lapokat az Önkormányzat a TAKARNET-rendszerből biztosítani tudja, ezt át is adjuk annak,
aki a szervezést magára vállalja.
Süliné Kovács Erzsébet : Rólam szól ez az egész, de elfelejtettek értesíteni. Mindenki előtt
ott van az előterjesztés. Úgy kezdődik, hogy ez az én birtokháborítási ügyem. Ha valaki nem
ismeri az ügyet, egyszerűen nem értik, hogy ez miért birtokháborítás?
Horinka László polgármester : Minden képviselőnél kint van a Közigazgatási Hivatal által
küldött levél.
Süliné Kovács Erzsébet: Bele kellett volna fogalmazni, hogy én az egész ügyet miért
indítottam el. A Polgármester Úr azt mondja, hogy nem lakott terület. Hiába mondják hogy
külterület vagyunk, akkor is az lakott terület. Ha adót, vagy bármit be kell fizetni, akkor mi is
befizetjük, ugyanazokat a terheket viseljük mi is, mint a faluban élők.
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Cseri Péter alpolgármester : A belterületen lakók megalakították a vízközmű-társulatot.
Süliné Kovács Erzsébet: Én ezt nem tudom megcsinálni, el sem tudom képzelni, hogy
hogyan gondolták, hogy én ezt meg tudom csinálni.
Biztos annak idején is adott a Hivatal valamilyen szintű segítséget a szervezéshez. Én nem azt
szeretném, hogy egy hónap múlva ott víz legyen. Lehet ez záros határidőn belül, akár egy év
is. Én csak azt szeretném, és a Polgármester Úr le is írta, hogy a jó egészség biztosításának
egyik fő tényezője az emberek megbízható és jó ellátása az embereket kielégítő javakból,
ennek fő része az egészséges és biztos ivóvízellátás. Azt nem értem, hogy miért fajult el idáig
ez a dolog? Én írtam egy levelet a Jegyzőnek, hogy orvosi vizsgálat után kiderült, hogy
fertőzésünk van. Én szépen kértem, és akkor sem azt, hogy rövid időn belül legyen ivóvizünk.
Ehelyett most a Monori Bíróságon van az ügy, mert a Jegyző továbbküldte oda. Én
elmondtam a falugyűlésen is, hogy nem akarok a bíróságra járni. Én nem akartam elmenni
nagyon sok helyre, de kénytelen vagyok. Ha már a bíróságra kell menni, igenis az igazamat
be fogom bizonyítani és harcolok érte.
Horinka László polgármester: Azt, hogy mi minősül lakott területnek, azt a TRT
tartalmazza, a dűlők mezőgazdasági területek. Hogy valaki ott mégis olyan épületet épített fel,
ahol életvitelszerűen ott él és lakik, ez egy dolog. Mindenkinek szabad választása, hogy hol
próbál élni. Önök úgy döntöttek, ismerve annak a területnek minden hátrányát, hogy mégis
odaköltöztek.
Süliné Kovács Erzsébet: Nem ismertük a terület hátrányait. Mi minden konzekvenciát, amit
a falusiak vállalnak, ugyanúgy vállaljuk. A vízvezetékhez a hozzájárulást természetesen
mindenki vállalja.
Horinka László polgármester: A közmeghallgatáson is azt mondtam, hogy reménytelen
vállalkozásokba nem szeretek belefolyni. Ezeknek a parcelláknak a 67 %-át egyirányba
terelni képtelenség. Talán 50-en vannak bejelentkezve. A többiek csak hétvégén jönnek, én
nem hiszem, hogy a 67 % ebbe bekapcsolódik.
A múltkor még arról beszéltünk, hogy Önnek támogatást adjunk a tulajdoni lapokkal, és
elkezdi a szervezést.
Kecser István, a TFKB elnöke: Elsősorban néhány fogalmi kérdést kell tisztázni, a
Kormányrendelet meghatározza, hogy mely terület minősül lakott területnek. Ez nem
beépítésre szánt terület, alapvetően mezőgazdasági terület, ahol lehet létesíteni gazdasági
épületet, azt hogy ezt nem arra használják az ott élők, mindenkinek a saját felelőssége, ha a
hatóság ezt ellenőrzi, akkor bírságolhat érte. Az egészséges ivóvízellátásra lakott területen van
kötelezettsége az önkormányzatnak.
Süliné Kovács Erzsébet: Akkor miért kell nekünk is ugyanazt fizetni (pld. építményadó),
mint a falusiaknak ?
Kecser István, a TFKB elnöke: Bevallásos rendszerben lett az adó kivetve, aki bevallotta, az
fizet.
Ez nem beépítésre szánt terület, de régóta foglalkozunk azzal a gondolattal, hogy hogyan
lehetne felzárkóztatni. Annak idején a Lukács István képviselőtársunk az egyik küldöttje volt
a Sülysápi Társulatnak. Nagyjából az akkori tanácstagok kezdték el mozgatni az egészet, de
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ez valójában egy lakossági kezdeményezés volt. Nincs az Önkormányzatnak kapacitása az
egyeztetésre, és arra, hogy legalább felét vagy kétharmadát a tulajdonosoknak beszervezze
ehhez az ügyhöz.
Süliné Kovács Erzsébet: Én ebben természetesen részt veszek, de azt, hogy én szervezzem
meg, és én alapítsam meg a társulatot, hogy gondolják, hogy én mindenféle segítség nélkül ez
fel tudom vállalni.
Kecser István, a TFKB elnöke: Erre volt az a javaslat, hogy a tulajdoni lapokat odaadjuk.
Süliné Kovács Erzsébet: A Polgármester Úr december közepén volt kint, hogy az utat meg
kell csinálni a dűlőben. Megbeszéltük, hogy ledózerolják az utat, és a kerítéseket
tisztességesen egyvonalba fogjuk hozni. Március 17. van senki nem jött ki, senki nem tett
semmit.
Kecser István, a TFKB elnöke: A bizottsági ülésen átbeszéltük ezt is, hogy a közterület
tengelyét kitűzetjük, amit egy földmérő fog elvégezni. De rögtön jönnek, akiknek benne van a
pénze abban a közterület sávban, és kérik, hogy fizessük meg nekik. Az ott lakók kerítettek
úgy,ahogy jónak látták. Nem véletlenül olyanok ott a kerítések, hogy nem lehet átlátni.
Süliné Kovács Erzsébet: A területrendezést én kezdeményezhetem, de ahhoz nekem egy
hivatal kell! Hangsúlyozom, hogy nem bírósági ügyet akartam, megbeszélést akartam, de
szeretnénk mi is tisztességes ivóvizet venni.
Nem tudom, hogy gondolják annak a megoldását, hogy tisztességes, megfelelő ivóvizet kell
nyújtani. Ezt hogy kívánják megoldani?
Kecser István, a TFKB elnöke: Ezt lakott területen kell megoldani. A tervezés is igen nagy
összegbe kerül. Most egy üres lakótelek a belterületen 4,5 – 6 mFt, az Önök területén ugyanez
1 mFt. Tessék ezt úgy értékelni, mint az Önkormányzat jóindulatát, szeretnénk segíteni, de
nincs erre több 10 mFt-unk.
Horinka László polgármester : A birtokvédelmi ügyre kiadott határozattal szemben
benyújtott kifogást nem lehet máshová küldeni, mint a bíróságra.
Süliné Kovács Erzsébet: Én azt vártam, hogy felveszik a telefont, vagy legalább kijöttek
volna, de semmi, hétfőn voltam fogadóórán és akkor közölte a Jegyző Asszony , hogy el lesz
utasítva a beadványom, én nem ezt vártam. Egyszerűen azzal jött, hogy fizessek be 5 eFt-ot és
továbbítja a Monori Bíróságra.
Horinka László polgármester : 2-2,5 órán keresztül beszélgettünk a fogadóórámon, de
elbeszéltünk egymás mellett.
Szücsi Csaba: Én most arra gondoltam, hogy bizonyos fertőzések a talaj bizonyos rétegén
keresztül lelhetők fel, megoldás lenne-e egy mélyebben fúrt kút?
Horinka László polgármester : Ez még nem tény, csak egy feltételezés.
Süliné Kovács Erzsébet : A vízhálózat kiépítéséhez biztos, hogy mindenki hozzá fog járulni.
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Farkas Gáborné: Amikor volt a közmeghallgatás utána találkoztam az interneten azzal, hogy
léteznek olyan berendezések, amik a baktériumokat is kiszűrik, több ilyen ajánlat is létezik.
Süliné Kovács Erzsébet: El tetszik tudni képzelni, hogy az az idős házaspár, vagy a
négygyermekes család vajon meg tudja ezeket vásárolni ?
Horinka László polgármester: A határozati javaslat annyival egészülne ki, hogy a
TAKARNET-rendszerből a tulajdoni lapokat a Polgármesteri Hivatal biztosítja a vízközmű
társulat létrehozásához. Akár az igényeknek megfelelő helyiséget is az összejövetel
megszervezéséhez biztosítjuk, valamint az általam ismert információkat nagyon szívesen
megosztom ezzel kapcsolatban, és ilyen szinten segítünk.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
78/2008.(III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Süliné Kovács
Erzsébet által a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi
Ellenőrzési Felügyeleti Főosztálya felé benyújtott panaszát, melyet a vezetékes
ivóvízellátásuk megoldása érdekében nyújtott be.
A Képviselő-testület a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján
felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy Süliné Kovács Erzsébetet tájékoztassa arról, hogy a vezetékes
ivóvízhálózat kiépítésére területükön az Önkormányzatnak jelenleg nincs lehetősége, és ilyen
jellegű beruházás csak lakossági költségtérítés mellett valósulhat meg.
A vízközmű társulat megalakulását a közterület nyomvonalának az előírások szerinti végleges
kialakítása után lehet kezdeményezni.
Továbbá a Polgármesteri Hivatal biztosítja a vízközmű társulat létrehozásához a TAKARNETrendszerből a tulajdoni lapokat, valamint az összejövetelek megtartásához a megfelelő
helyiséget.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

3/f. NAPIRENDI PONT:
OMSB előterjesztései
Lukács István, az OMSB elnöke: A harmadik pont a Szent István Általános Iskola kérelme,
de időközben még a Móra Ferenc Általános Iskolától is érkezett egy kérelem.
Arról van szó, hogy szeptembertől egy tanulócsoporttal kevesebb lesz a felső tagozatban, mint
a mostani tanévben, ezért a hagyományoknak megfelelően a fenntartó dönt az intézményben a
létszámokról, ezért javasolja az Igazgató Úr, hogy egy fővel csökkentsük az Iskola létszámát.
A költségvetésben benne van az illető pedagógusnak a kötelezően adandó pénzt, tehát plusz
pénz nem kell hozzá.
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A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
79/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2008.
augusztus 31. napjával a Szent István Általános Iskola pedagóguslétszámából 1 álláskeretet
elvon a bekövetkezett tanulócsoport-csökkenés miatt.
Felkérik a Jegyző Asszonyt és a Szent István Általános Iskola Igazgatóját a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. augusztus 31.
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
Kecser György, a Szent István Általános Iskola igazgatója

Lukács István, az OMSB elnöke: Az Igazgató Úrnak van egy másik kérelme is, miszerint
tavaly ősszel az Oktatási Törvény változása miatt megnőtt náluk is a túlórák száma, s ez azzal
a veszéllyel is járhat, hogy túllépik egy másik törvény által engedélyezett túlórák számát. Ezt
viszont nem szeretnék. Jelenleg van náluk egy 12/22-es (valamivel több, mint fél) állású
pedagógus státusz. Az alsó tagozat jelentős túlóráiból 10 órát szeretnének elvonni, s ezeket az
előző mondatban említett álláshoz igazítva, egész állást szerveznének. Semmilyen plusz pénzt
nem kér az iskolavezetés az elképzelés megvalósításához, hiszen nem kerül több pénzbe ez az
elgondolás.
Horinka László polgármester : Ehhez a jövő évben sem kérnek pénzt, mert a túlóra száma
csökkenne.
Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke : Nem olyan biztos, attól függ, hogy miben
határozzuk meg a kötelező és nem kötelező óraszámot.
László Ferenc: Szó volt arról, hogy leülünk egy külön testületi ülésen, amikor csak ezzel
foglalkozunk, ez már megtörtént?
Horinka László polgármester : Március 31-re szeretnék javaslatot tenni egy rendkívüli
testületi ülés megtartására.
Mivel ez a kérdés még várhat addig, javasolom, hogy napoljuk el a rendkívüli testületi ülésre,
amelyen az intézményi működés lenne a fő téma.
A Képviselő-testület tagjai 12 igen, 1 tartózkodási szavazati aránnyal az alábbi határozatot
hozták:
80/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szent István
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Általános Iskola Igazgatójának kérelmét, mely a jelenlegi 12/22-nyi állást 10 meglévő túlóra
felhasználásával teljes pedagógus állássá alakítaná 2008. szeptember 1-től, elnapolja a
várhatóan 2008. március 31. napján megtartandó rendkívüli testületi ülésre.
Határidő:
Felelős:

2008. március 31.
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

Lukács István, az OMSB elnöke : A Móra Ferenc Általános Iskola Igazgatójától érkezett
egy kérelem arra vonatkozóan, hogy előreláthatólag a 2008/2009. tanévre a 6. osztályosok
létszáma 68-a csökken. Jelenleg 3 csoportban tanulnak. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a
hatodik évfolyam végén néhány tanuló el szokott menni 6 osztályos gimnáziumba. Az
Oktatási Törvény szerint 30 fő a max. osztálylétszám ezen az évfolyamon. Tavaly vagy tavaly
előtt megkértük az engedélyt a 20 %-os túllépésre. A 68 tanulóból kettő magántanítvány. Az
Igazgatónő azt kérte, hogy támogassuk, hogy 2008 szeptember 1-től az évfolyamon kettő
osztály indulna. Véleményem szerint is célszerűbb most összevonni, és azért is lenne sürgős,
mert az illető kollégának egy-két napon belül a kezébe kellene adni a vele egyeztetett módon
a felmentését. Az illető pedagógussal is beszéltem, azt mondta, hogy ő is szeretné.
Horinka László polgármester: Én ezzel egyetértek, de elhangzott az is, hogy a kötelező
óraszámon felül van 8-10 túlóra. Most már két tanulócsoportról van szó a Móra Ferenc
Általános Iskolában. Bennem felmerül, hogy van még egy harmadik is, jelenleg három 8.
osztály van az iskolában
Most arról határozzunk, amit az Igazgatónő felvetett, hogy a három ötödikből kettő induljon
2008/2009-es tanévben, minden másról 31-én döntünk.
A Képviselő-testület tagjai 12 igen, 1 tartózkodási szavazati aránnyal az alábbi határozatot
hozták:
81/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Móra
Ferenc Általános Iskolában a 2008/2009. tanévben - mivel a 6. osztályosok létszáma 68-ra
csökken - a pedagóguslétszámból 1 álláskeretet elvon a bekövetkezett tanulócsoportcsökkenés miatt.
Felkérik a Jegyző Asszonyt és a Móra Ferenc Általános Iskola Igazgatóját a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. augusztus 31.
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
Horváth Attiláné, a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója

3/h. NAPIRENDI PONT:
Bölcsőde építésére kiírt pályázat előkészítése (terület kijelölése + forrás biztosítása)
Horinka László polgármester: Tárgyalta a TFKB és a Pénzügyi Bizottság is az
előterjesztést, négy terület merült fel, mint lehetséges helyszín. A pályázatban a területvásárlás
költsége elszámolható maximum 20 % erejéig. Miután ez zárt ülést kívánna, inkább ott
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mondanám el az ezzel kapcsolatos tájékoztatómat.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
82/2008.(III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete bölcsőde építésére kiírt pályázat
előkészítéséhez területet kíván vásárolni.
Felkérik a Polgármestert, hogy az alábbi ingatlanok tulajdonosaival folytasson tárgyalásokat:
Határidő:
Felelős:

Sülysáp, Vasút u. 23.
Sülysáp, Vasút u. 31.
Sülysáp, Vasút u. 52.
Sülysáp, Szilvafasor 1.
2008. április 15.
Horinka László polgármester

László Ferenc települési képviselő az ülésről távozott !
3/i. NAPIRENDI PONT:
Szőlősi kastélykertben játszótér és egy kisebb parkoló létesítése iránti kérelem
Kecser István, a TFKB elnöke: Alapos mérlegelés után a TFKB elvileg támogatta is a
kérelmet, az a javaslat született, hogy a Műszaki Csoportvezető Asszony készítsen egy
javaslatot a játszótér és a parkoló kialakítására vonatkozóan. A parkolót a kastélykert utcára
néző határa mellé kérték, ez mindenképpen támogatható is.
Farkas Gáborné: Egy évvel ezelőtt a közintézmények rendezéséről hoztunk egy elképzelést.
Szeretnék tájékoztatást kapni, hogy ez jelenleg hogy áll, illetve melyik pontok akadt el ?
Horinka László polgármester: Az elképzelés megvalósításához elsősorban pénzre lenne
szükség, de önerőben is meg lehet csinálni azt a fajta murvás parkolót, ehhez a
Községgazdálkodási Csoport segítségére lenne szükség, de ők most nagyon le vannak
foglalva, rengeteg a munkájuk, és nincs elég kapacitásuk.
Farkas Gáborné: Véleményem szerint a közintézmények környékén a parkoló kialakítása és
a járdák kialakítása lehet, hogy előbbrevalóbb, mint a kastélyban a parkoló kialakítása.
Úgy tudom, hogy valamilyen szinten ez a szervezet intézte az Iskola utcai járdaépítést is, ez
most hányadán áll?
Horinka László polgármester : A Hunyadi utcáig a szegélykő lerakásra került, és a durva kő
be van téve az alap helyére, a folytatásra várnak. Ők sem nagyon találnak alkalmas és
vállalkozó embereket, hogy építsék azt a járdát. Én biztos vagyok abban, hogy meg fogják
csinálni. Jónéhány ember önfeláldozó munkájáról szól ott a történet.
Farkas Gáborné: Azt javasolom, hogy ha megépítették a járdát, akkor térjünk vissza a
játszótér és parkoló finanszírozására.
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Lányi György: Vasárnap a Kisbeton-féle csapat nekifogott és megcsinálta, amennyiben
lehetett a nyárfákig betermelték.
A Képviselő-testület tagjai 12 igen, 1 nem szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
83/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Viola Erzsébet
kérelmét, melyben játszótér és parkoló kialakítását kérte a Szőlősi Kastélykertben.
A Képviselő-testület a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján
felkéri a Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoportjának Vezetőjét, Farkasné Pásztor Katalint,
hogy készítsen javaslatot a játszótér és parkoló kialakítására vonatkozóan.
Határidő:
Felelős:

2008. április 15.
Farkasné Pásztor Katalin, a műszaki csoport vezetője

3/j. NAPIRENDI PONT:
Kérelem a sápi temető környékén lévő szeméthalmaz megszüntetésére.
Horinka László polgármester: Az észrevétel teljesen jogos és igaz, hogy ott rengeteg szemét
gyűlt össze, akár 40-50 m3-nyi szemét is van. Ennek a megszüntetésére tettek egy javaslatot,
hogy legyen egy ilyen felhívás, amit felolvasnék (FÉK felhívása). Aki behozta a kérelmet,
neki is elmondtam, hogy tudunk róla, de évtizedek óta ott van a szemét, ami nem most
keletkezett, ha lenne kapacitás, megszüntetném, de most éppen a másik temetővel vagyunk
elfoglalva. A civil kezdeményezést fel kellene vállalni, ehhez viszont gépek is kellenek.
Lukács István, az OMSB elnöke : Nem volna segítség, ha lefednénk.
Horinka László polgármester: Annak a szemétnek a zöme komposztálható anyag, viszont a
drótok és a mécsestartók nem.
Farkas Ferenc : A Sülyi oldal felől van egy bejáró, ahol minimális földmunkával el lehet
menni a géppel, és valamennyire be lehet állni. Véleményem szerint is rá kellene földelni. Ha
a FÉK akar segíteni, akkor a temető körüli bozótosban lévő szemetet is össze kellene gyűjteni.
Ha van egy felajánlás, és akarnak jönni néhányan, jöhetnek. Sok értelmét nem látom, egyszer
már csináltunk ilyet. A jószándékot mindig szívesen vesszük.
Horinka László polgármester: Javasolom, hogy a nem komposztálható részeket szedjük le
géppel, a többit pedig földdel takarjuk, a FÉK felajánlását viszont szívesen vesszük. A
szórólapokat szét fogjuk küldeni a településen.
Farkas Gáborné : Túlzásnak tartom az 500 szórólap kihordását.
Horinka László polgármester : Kérem, hogy április 5-én, aki tud jöjjön, addig pedig a gépi
munkát elvégezzük.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
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84/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Sápi temető
környékén lévő szeméthalmaz megszüntetésére érkezett beadványt, és úgy határoz, hogy a
komposztálható részeket géppel le kell szedni, a többi részt pedig földdel kell betakarni. Az
ott lévő egyéb szemét – a FÉK felajánlásának keretén belül 2008. április 5-én – összeszedésre
kerül.
Felkérik a Községgazdálkodási Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. április 05.
Cseri Tamás, a Községgazdálkodási Csoport vezetője

Antali Gábor : Köszönjük a segítséget, de ne gyártsák le a szórólapokat, mert majd én
legyártatom. A postásokat már felkértük, és kizárólag csak a Sápi területen, saját tagjainkkal
fogjuk kihordani. Szeretettel várjuk Farkas Gáborné képviselő asszonyt is április 5-én.
3/k. NAPIRENDI PONT:
Településközpontra benyújtandó pályázattal kapcsolatban hozott 311/2007. (XII.17.)
számú határozat módosítása.
- 56-os emlékmű kialakítása
- Polgármesteri Hivatal tető- és homlokzat felújítása
(KMOP-2007-5.2.1/A Pest Megyei Településközpontok fejlesztése – kisléptékű megyei
fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat)
Horinka László polgármester: Amit a decemberi határozatban megfogalmaztunk, az úgy
nem jó, mert kell egy elsődleges cél, ez így nem támogatható. Ezért javasolta a pályázatíró
cég, hogy vagy egy épület-felújítás, vagy egy közpark kialakítás szerepeljen, de szerencsés
esetben mindkettő legyen benne. Most az egészre elkészültek a tervek, így talán nyerni is tud,
mert ez egy eléggé egységes és komplex anyag, most az önerő 50.655.628 Ft mFt az a
korábbi
A korábban megfogalmazott célok kiegészítésre kerültek a parkkal és a Hivatal homlokzat
felújításával. Ennyivel egészülne ki a pályázati anyag.
A Képviselő-testület tagjai 10 igen, 1 nem, 2 tartózkodási szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozták:
85/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata ezennel elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a KMOP2007-5.2.1/A Pest Megyei településközpontok fejlesztése támogatásra, melyhez szükséges
önerőt, azaz 50.655.628 Ft-ot Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának költségvetéséből
finanszírozni fog.
Felkérik a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:

2008. március 31.
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Felelős:

Horinka László polgármester
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

3/l. NAPIRENDI PONT:
Állattartási rendelet elfogadása
Horinka László polgármester: A rendelet hosszas vajúdás után, de végre megszületett.
Valamikor tavaly nyáron tárgyalta az Ügyrendi Bizottság, és akkor utána elkezdtünk
egyeztetni az állattartókkal, javarészt a tervezet a csirkéseknek nem volt kedvező. Most a két
éves türelmi idő helyett ötéves lenne beépítve, a lényeg, hogy újabb állattartó telepek nem
létesülhetnek, a most meglévők megtűrtek lennének még 5 évig. Ha a szomszédok
hozzájárulnak, akkor el lehet térni a rendelettől. Ha az állattartó betart minden szabályt és
nem zavarja a környezetét, akkor hozzájárulhatnak a szomszédok és folytathatja a
tevékenységet.
Ez alapján a rendelet alapján, ha nem tartják be a trágyakezelés és egyéb szabályokat, akkor
azonnal meg lehet szüntetni.
Kecser István, a TFKB elnöke : Eddig is meg lehetett volna szüntetni, de nem vállalta fel
senki.
Farkas Gáborné : A rendelet 2. oldalán a 4. § j./ pontja szerint haszonállatnak minősül az
állattartó épület is. Ezt javítani kell.
A 3. fejezet 10. § 4. pont második soránál nem kellene egy kitételt tenni a csirkékre
vonatkozóan is?
Csanádi Gábor : Felesleges vitatkozni, mert ugyanazon fejezet 11. szakaszában egész
pontosan meghatároztuk szőrszál-hasogatóan.
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző: A 12-es szakasz 4./ bekezdés a., b., c., pontja kimarad.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal (módosításokkal együtt) az alábbi
rendelet megalkotásáról döntöttek:

Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6 / 2008.(III.17.) rendelete
az állattartás helyi szabályairól
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület)
az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdése biztosított jogkörében eljárva - figyelembe véve az
állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI törvény (továbbiakban: Állategészségügyi
törvény) és végrehajtási rendeletei, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
31.§. (2) bekezdésében, valamint az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal
készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI.
27.) FVM rendeletben foglaltakat, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.
évi XXVIII. törvényben meghatározottakat - az állattartás helyi szabályaira vonatkozóan az
alábbi rendeletet alkotja.
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I. fejezet
Általános rendelkezések
1. § E rendelet célja azon szabályok meghatározása, amelyek elősegítik az állattartók, valamint az állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését, s biztosítják, hogy az állattartás
mások nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse, mások értékeit ne károsítsa,
és mindenkor feleljen meg a vonatkozó állategészségügyi, állatvédelmi, építésügyi és környezetvédelmi előírásoknak.
2. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben megállapított kivétellel – az önkormányzat
közigazgatási területén folytatott (bel és külterületen egyaránt) állattartásra terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az egészségügyi és állategészségügyi kutató és oktató
valamint a rendészeti szerveknél folytatott állattartásra, valamint az egészségügyi okból rászoruló által tartott vezető- és jelzőkutyákra, továbbá az alkalmi, cirkuszi rendezvényekre és állatkiállításokra.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed az 1.§-ban meghatározott állatok tulajdonosaira,
függetlenül attól, hogy az természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező társaság, szervezet.
3. § (1) A rendelet célja, hogy szabályozza
- az állattartás rendjét,
- a haszonállat tartására vonatkozó előírásokat,
- a kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozó szabályokat,
- a közterületre vonatkozó állattartási szabályokat.
(2) Az állat tulajdonosa az állatok elhelyezéséről, táplálásáról és egészségvédelméről köteles úgy gondoskodni, hogy az állatok tartása a környezetet ne károsítsa, az emberek, továbbá
az állatok egészségét ne veszélyeztesse. Olyan tartástechnológiát kell alkalmazni, amely az állatok fertőzésmentes, egészséges környezetben való tartását teszi lehetővé és biztosítja, hogy
az állati termék közvetlenül emberi fogyasztásra vagy élelmiszer előállításra alkalmas legyen.
4. § E rendelet alkalmazásában
a. állattartás: olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredetű termék előállítására (pl. hús, tej, tojás, gyapjú), munkavégzésre, sportcélok elérésére, kedvtelésre
irányul. Nem minősül állattartásnak a családi szükségletek kielégítése vagy feldolgozás céljából vásárolt vagy beszállított állatok legfeljebb egy hétig történő, átmeneti tartása.
b. állattartó épület: közvetlenül az állatok elhelyezésére, védelmére szolgáló létesítmény
c. állattartó telep: egy háztartás állattartásból származó élelemigényét meghaladó
mennyiségű állat tartására szolgáló, építési engedéllyel megvalósított létesítmény
d. nagylétszámú állattartó telep: az állategészségügyi szabályzat kiadásáról szóló
41/1997 (V.28.) FM rendelet 1. sz. függelékében meghatározott legkevesebb 30 ló,
vagy 50 szarvasmarha, vagy 200 juh, kecske, vagy 100 sertés, vagy 2000 növendék
baromfi, vagy 500 kifejlett baromfi (tyúkfélék, vizi szárnyasok, pulyka, stb.), vagy
50 strucc, vagy 50 anyanyúl és szaporulata elhelyezésére szolgál.
e. nagyállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér, futómadarak (strucc, emu).
f.
kisállat: sertés, juh, kecske.
g. egyéb kisállat: baromfifélék, galamb, házinyúl.
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h.
i. prémes állat: nutria, róka, pézsma, nyérc, nyest, görény.
j.
haszonállat: a továbbiakban a e)–g) pont alattiak - valamint a méhek.
k.
kedvtelésből tartott állat: eb, macska, díszállat, minden olyan állatfaj egyede,
amelynek tartása nem kifejezetten jövedelemszerzés céljából történik, valamint
amelynek húsa étkezési célokat (az európai étkezési szokások figyelembevételével)
nem szolgál.
l.
egyéb állatok: minden más, e rendeletben fel nem sorolt, valamint Magyarországon nem honos állatok.
m. állattartó: az állat tulajdonosa ill. aki az állatot vagy állatállományt gondozza, felügyeli, értve ez alatt a közös háztartásban élőket is.
n.
jó gazda gondossága: az, az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat
számára olyan életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak,
egészségügyi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti, (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet).
o. veszélyes állat: a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999.(VIII.13.) KÖM-FVM-KNÖM-BM együttes rendelet 1.sz. melléklete szerinti állat, továbbá azoknak az állatfajoknak az egyedei, melyet a hatáskörrel rendelkező hatóság veszélyes állattá nyilvánított.
p. állati hulladék: az állathulla, az állati eredetű melléktermék és a hasznosítatlan állati
eredetű anyag.
q. állati hulladék ártalmatlanná tétele: olyan eljárás, amelynek eredményeként az állati hulladék betegség terjesztésére alkalmatlanná válik, valamint a hulladék okozta
környezetterhelés csökken, a környezetet veszélyeztető, károsító hatását megszünteti, illetve nagymértékben csökkenti.
r. állati hulladék tulajdonosa: állattartó, vadászatot, halászatot, horgászatot, állattenyésztést, állatszaporítást végző, vágóhidat, élelmiszer-előállító, valamint állati eredetű terméket feldolgozó- illetőleg forgalmazó helyet üzemeltető személy, vagy vállalkozás.
II. fejezet
Az állattartás rendje
Az állattartás általános szabályai
5. § (1) Sülysáp település közigazgatási területén állatot – a közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi valamint építésügyi és környezetvédelmi szabályok betartása mellett is –
csak e rendeletben foglalt szabályok szerint lehet tartani.
(2) Az állatok tartására szolgáló építmények és az ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmények
kialakítása építési engedély alapján történhet a közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával. Az építmények megvalósítása során alkalmazandó védőtávolságokat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
6. § (1) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvező életfeltételeinek biztosításáról,
a létesítmények tisztántartásáról és folyamatos fertőtlenítéséről, a káros rovarok és rágcsálók
rendszeres irtásáról.
31

(2) Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelő tartásáról, takarmányozásáról és
gondozásáról. Állatok védelme és egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről gondoskodni.
(3) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni.
(4) Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot szabadon engedni, elhagyni, elűzni, ellátás nélkül magára hagyni, kínozni, éheztetni, bántalmazni, annak
szükségtelen szenvedést vagy fájdalmat okozni.
7. § Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozhasson, mások jogai és jogos érdekei ne sérüljenek. Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy a közterületet, a lakóépületek közös használatú helyiségét, a lakások erkélyét, teraszát, loggiáját,
ablakpárkányát ne szennyezze. Az esetleges szennyeződést a tulajdonos illetőleg az állat felügyeletével megbízott személy köteles haladéktalanul eltávolítani.
8. § (1) Az állattartó az állati hullák kezelése során köteles betartani különösen az állati
hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának
állategészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI.27.) FVM rendeletben, valamint az
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS a nem emberi fogyasztásra szánt állati
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló 1774/2002/EK
(2002. október 3.) rendeletében foglaltakat.
(2) Az elhullott állatok tetemének, valamint az emberi fogyasztás céljából levágott állatok
emberi fogyasztásra alkalmatlan részeinek és az egyéb állati eredetű hulladékoknak az állati
hulladék birtokosa köteles a fenti, valamint a mindenkor érvényes jogszabályok előírásainak
megfelelő megsemmisítéséről gondoskodni. Az állatok tetemének, valamint az állati eredetű
hulladékok elföldelése tilos.

III. fejezet
Az állatok tartása és elhelyezése
9. § (1) Az állatok tartására szolgáló állattartó hely és állattartó telep és az ezekhez tartozó
kiszolgáló létesítmények, műtárgyak kialakítása csak a közegészségügyi, állategészségügyi,
környezetvédelmi és építésügyi szakhatóságok előírásainak figyelembevételével kiadott
építési engedély alapján történhet. Az állattartó építmények engedélyezésekor e rendelet 1. sz.
mellékletében meghatározott védőtávolságokat és a 2. sz. mellékletben meghatározott
lakóövezeti besorolást, valamint az állattartáshoz szükséges terület meghatározást is
alkalmazni kell.
(2) Ahol a meghatározott feltételek nem biztosíthatók, ott építési engedély nem adható ki.
Lakóterületen közterület határától számított 15 méteren belül állattartó hely nem helyezhető
el.
(3) E rendelet hatálybalépése előtt építési engedéllyel, vagy építési engedély nélkül épült és
jóhiszeműen működő állattartó épületek (ólak, istállók, karámok) és állattartó telepek csak
akkor tarthatók továbbra is fenn, ha jelen rendelet 1.§-ában meghatározott érdekeket az
állattartás nem sérti. Amennyiben az állattartással érintett személyeknek az 1 §-ban
meghatározott érdekei nem érvényesíthetők, az ügyben illetékes szakhatóságok bevonásával
az állattartást korlátozni kell, vagy az adott helyen meg kell tiltani.
(4) E rendelet az állattartó létesítmények szerinti kialakítására, átalakítására a nagy- és
32

kislétszámú állattartó telepek, illetve az állattartó helyek esetében 2008. január 1-től
kezdődően 5 év átmeneti időt biztosít. Az átmeneti idő elteltével Sülysáp közigazgatási
területén csak az e rendelet előírásainak megfelelő állattartó hely és állattartó telep működhet.
10. § (1) A tartható állatok fajainak, a fajonként tartható állatok számának, valamint a
tartáshoz fűzött esetleges kötöttségeknek a meghatározása, a település sajátosságaihoz
igazodó – az 1. számú melléklet szerinti – településrész kategóriák szerint történhet.
(2) Az állattartás szabályozása szempontjából a település az alábbi állattartási övezetekre
tagolódik:
a) I. számú településrész kategóriába kell sorolni: az Önkormányzat közigazgatási területének azon útjait, útszakaszait, utcáit, tereit stb. melyekre jellemző, hogy közvetlenül a településközpontban találhatóak.
b) II. számú településrész kategóriába kell sorolni az Önkormányzat közigazgatási területeinek azokat a részeit, melyek a településközpontba már nem tartoznak.
c) III. számú településrész kategóriába azok az Önkormányzati területek tartoznak, melyek
a belterületi közigazgatási terület határán fekszenek.
d) IV. számú településrész kategóriába sorolandók az Önkormányzat külterületi és kertes
mezőgazdasági (zártkert) területeket.
(3) Az egyes településrész kategóriákba sorolt területeken tartható fajokat és a fajonként
tartható állatok számát a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az állatok számát illetően nagy haszonállatoknál csak az 1 éves kornál idősebb állatot,
kis haszonállatok esetében csak a 3 hónaposnál idősebb, baromfiak esetében állatot kell figyelembe venni.
11. § A 2. számú mellékletben meghatározottaktól eltérően nem lehet nagyállatot tartani nevelési-, oktatási-, egészségügyi létesítmény, egyéb közintézmény, gyógyszertár, temető, élelmiszeripari üzem s vendéglátó egység területén és annak 50 méteres körzetén belül, valamint
tilos haszonállatot tartani társasházi lakóépületekben és azok telkén, függetlenül attól, hogy az
intézmény, illetve az ingatlan a 10. § értelmében melyik állattartási övezetbe tartozik.
12. § (1) Az I. számú állattartási övezetben legfeljebb 3 db sertés, legfeljebb 2 db kecske,
vagy juh és azok éves szaporulata az elválasztásig, baromfi féléből legfeljebb 30 db tartható. Az övezetben prémes állat nem tartható.
(2) A II. számú állattartási övezetben maximum 2 db ló és annak éves szaporulata legfeljebb
2 éves korig; 5 db szarvasmarha és annak éves szaporulata legfeljebb 9 hónapos korig;
legfeljebb 6 db sertés, ezen belül 1 anyakoca és annak éves szaporulata legfeljebb 50
kilogramm testtömegig tartható. Egyéb kisállat csak kedvtelésből, és a háztartási igények
kielégítésére maximum összesen 30 db baromfi, házinyúl vagy galamb tartható. Az
övezetben prémes állat nem tartható.
(3) A III. számú állattartási övezetben legfeljebb 4 db ló és annak éves szaporulata legfeljebb
2 éves korig; 10 db szarvasmarha és annak szaporulata legfeljebb 9 hónapos korig; 8 db
sertés összesen, ezen belül 3 anyakoca és éves szaporulata max. 50 kilogrammos testtömegig;
kecske, juh max. 12 db és azok éves szaporulata legfeljebb 5 hónapos korig tartható. Egyéb
kisállat csak kedvtelésből a háztartási igények kielégítésére maximum összesen 100 db
baromfi, házinyúl vagy galamb tartható. Az övezetben prémes állat nem tartható.
(4) A IV. számú állattartási övezetben az állattartás lehetősége az ingatlan (földrészlet)
nagyságától függően változik:
a) 1500m2 -ig terjedő ingatlanon a II. övezetnek megfelelő számú állat tartható.
b) 1501m2 –3000m2-ig terjedő ingatlanon a III. övezetnek megfelelő számú állat tartható.
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c) 3000m2 feletti ingatlanon összesen maximum 20 db nagy állat, és összesen maximum
200 db kis állat, egyéb kis állatból maximum 300 db tartható
d)- 3000m2 feletti ingatlanon a c) pontban meghatározott maximált állatlétszámnál több állat - az állategészségügyi és az építésügyi hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulása, alapján – valamint az önkormányzat képviselő-testületének hozzájáruló határozata alapján
tartható. Összesen maximum 40 db nagy állat, és összesen maximum 400 db kis állat,
egyéb kis állatból maximum 600 db tartható.
Az állattartás szabályai
13. § Az állattartók kötelesek a haszonállataik tartása során figyelembe venni:
- az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény
- az állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997.(IV.28.) FM rendelet,
- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,
- a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló
32/1999.(III.31.) FVM rendelet,
- az állattenyésztésről szóló 1993 évi CXIV törvény,
- az állattenyésztésről szóló törvény hatálya alá tartozó kisállatfajok körének meghatározásáról szóló 38/1994.(VI.28.) FM rendelet,
- valamint a vonatkozó Európai Unio és a hazai állategészségügyi, állatjóléti rendelkezések előírásait
14. § (1) Az állattartó - különösen a haszonállatok esetében – köteles:
- az adott állatfaj illetve fajta élettani, viselkedési és szociális igényeit figyelembe venni;
- az állatot jóléte érdekében szakszerűen gondozni;
- megfelelő takarmánnyal és ivóvízzel ellátni
- elkerülni azt, hogy az állatot szükségtelen fájdalom, sérülés illetve szenvedés érje.
(2) Az állattartó feladata, hogy:
- az etető és itató-berendezés úgy kerüljön kialakításra, összeállításra, elhelyezésre, üzemeltetésre és karbantartásra, hogy az megfeleljen a vonatkozó jogszabályban meghatározottaknak
és az állatok biológiai igényeinek.
- az állatnak – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában csak olyan takarmányt adjon,
amely a tudomány jelenlegi állása szerint nem befolyásolja kedvezőtlenül az állat jólétét.
- biztosítsa azt, hogy az állatok férőhelye megfeleljen a jogszabályi előírásoknak mind a lekötött mind pedig a szabad tartás esetén.
(3) Állatokat tartani – amennyiben külön jogszabály másként nem rendelkezik – az OÉSZ
előírásainak megfelelő helyen és építményben, valamint külön jogszabályban foglaltak alapján szabad.
(4) Az állatok tartása az emberek, az állatok egészségét nem veszélyeztetheti, a környezetet
nem károsíthatja.
(5) Haszonállatokat lakóépületben tartani nem szabad.
15. § (1) Az állattartó köteles a (2) bekezdésében meghatározott haszonállat tartási tevékenység megkezdését illetve megszüntetését az állatállományt ellátó állatorvosnál és a települési önkormányzat jegyzőjénél bejelenteni.
(2) Tájékoztatási kötelezettség terheli az állattartót akkor, ha az alábbi haszonállatok bármelyikét legalább az itt feltüntetett darabszámban tartja: 1 db ló; 1 db szamár; 1 db öszvér; 1
db szarvasmarha; 1 db juh; 1 db kecske; 1 db sertés; 1 db méhcsalád; illetve 100 egyedet meghaladó baromfi; 100 egyedet meghaladó nyúl.
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16. § (1) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiséget könnyen tisztítható, hézag-és szivárgásmentes, megfelelő lejtésű, csúszásmentes szilárd padozattal valamint hézagmentesen fedett
és zárt trágyagyűjtővel kell ellátni.
(2) Az állattartásra szolgáló helyet el kell keríteni, s amennyiben 20 kisállatnál vagy 5 nagy
állatnál több haszonállatot tart a tulajdonos, gazdasági udvart kell kialakítani. Az állattartás
céljára lekerített gazdasági udvar nem csatlakozhat közvetlenül a szomszédos ingatlanhoz, a
kerítéstől számítva legalább egy méteres sávot szabadon kell hagyni, amit sövénnyel kell beültetni.
(3) Az istállót, ólat, ketrecet rendszeresen takarítani kell, s szükség szerint, de évente
legalább két alkalommal fertőtlenítő meszelést kell végezni.
(4) Az alkalmazott tartási rendszernek biztosítania kell az állatok megfigyelhetőségének lehetőségét, valamint az etető- és itató berendezésekhez való akadálytalan hozzáférhetőséget.
(5) A beteg vagy sérült állat szükség szerinti elkülönítése, gyógykezelése céljára külön
helyet kell biztosítani.
17. § (1) Az állattartásra szolgáló építmények szellőzőnyílásait a saját udvar felé kell kiképezni. Szomszédos ingatlanra szellőzés csak a szomszédos ingatlan tulajdonosának, használójának írásos támogató nyilatkozata alapján alkalmazható.
(2) A keletkező bűzös gázok áramlását természetes vagy mesterséges szellőzéssel a magasba kell terelni.
18. § (1) Belterületen a trágya-és trágyalétárolót résmentes fedéllel kell ellátni, oldalát és
aljzatát pedig vízzáró módon kell kiképezni. Az ólakban és a trágyatárolókban az ammóniaképződés csökkentésére szagtalanító anyagokat kell használni.
(2) A hígtrágyát zárt csöveken kell az aknába elvezetni. A szilárd trágyát szalmával keverve
kell tárolni.
(3) Külterületen a trágya tárolása lakóépülettől, ideiglenes tartózkodásra használt gazdasági
épülettől legalább 50 méter távolságra történhet. A trágyát földdel, szalmával, fóliával lefedve
kell tárolni.
(4) A trágya-és trágyalégyűjtő kiürítéséről szükség szerint kell gondoskodni. A tárolóból a
trágyalé kifolyását illetőleg a csapadékvíz oda való befolyását meg kell akadályozni.
(5) A trágya termőföldre történő kijuttatását a vonatkozó környezetvédelmi előírások figyelembe vételével kell elvégezni.
(6) A haszonállatok alom nélküli, hígtrágyás tartása tilos.
IV. fejezet
Az ebtartás szabályai
19. § (1) Belterületen lakóingatlanonként három eb tartható (kivéve a szaporítás céljára
szolgáló alomból kikerülő egyedek 3 hónapos korukig).
(2)1 Az eb tartója (eb tulajdonosa) köteles a 3 hónapos kort elért ebet saját költségén 30
napon belül elektronikus megjelöléssel ellátni (microchip) és az elektronikus megjelölés
azonosító számát 15 napon belül bejelenteni a helyi jegyzőnek.
(3)2 Az eb tartója - a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetésvégrehajtási, a vám- és pénzügyőri szervek, a határőrség kivételével - köteles az eb tartási
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helye szerint illetékes jegyzőnek vagy a területileg illetékes állatorvosnak bejelenteni, ha az
állata
a) a három hónapos kort elérte,
b) elhullott vagy elveszett,
c) tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott, vagy
d) új tulajdonoshoz került.
(4)3 A jegyzőnek a bejelentett ebekről nyilvántartást kell vezetnie, amelyben az ebtartó
adatain kívül (név, lakcím), az eb azonosítási adatait (fajtáját, születési évét, nemét, színét,
nevét és elektronikus jelölési számát) és a veszettség elleni legutolsó védőoltás időpontját is
fel kell tüntetni.
20. § (1) Az eb-tartó köteles az állatot úgy tartani, hogy a társasházban lakó, illetve a falszomszéd, továbbá a közös lakáshasználók, valamint a telekszomszéd nyugalmát tartósan
vagy rendszeresen ne zavarja, szabad mozgásukat ne gátolja.
(2) Az érintett lakó(k) az (1) bekezdésben foglaltak be nem tartása esetén az eb-tartás korlátozását vagy megszüntetését kérheti(k). Az érdekeltek nyilatkozatai és a szakhatóságok véleménye alapján a jegyző az eb-tartást korlátozhatja vagy megtilthatja.
21. § Az ebet közterületen illetve a lakóház közös használatú helyiségeiben s annak udvarán
biztonságos – vezetésre alkalmas – pórázon kell tartani. Harapós vagy támadó természetű ebet
a harapás ellen szájkosárral kell ellátni.
22. § (1) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az eb tulajdonosa köteles gondosodni arról, hogy az eb tartási helyét ne hagyhassa el. Amennyiben ez nem biztosítható, úgy
az eb tartását a jegyző korlátozhatja vagy megtilthatja.
(2) Amennyiben az állattartó az ebet kennelben tartja, annak minimális nagysága 2x2 méter.
A kennel közvetlenül a szomszéd kerítésére csak akkor építhető, ha a szomszéd írásban hozzájárul.
(3) Amennyiben a kertben kennel nem létesíthető, a mozgástér biztosítása érdekében minimum 2 méteres lánccal lehet – megfelelő mozgástér biztosítása mellett - az ebet kikötni.
(4) Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell kialakítani, hogy
az eb közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanokra történő bejutását valamint a kerítés
résein történő kiharapását megakadályozza.
(5) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartása esetén az ingatlan vagy a
ház bejáratán szembetűnő módon erre utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
(6) A szabadon tartott eb számára minden esetben a méretének megfelelő, az időjárás viszontagságaitól védő fedett építményt (ólat) kell építeni.
23. § Tilos ebet beengedni, bevinni, illetve tartani a vakvezető kutya valamint az intézmény
őrzését szolgáló eb kivételével:
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helységbe,
b) üzletbe, vagy piac területére, vágóhídra, élelmiszer-feldolgozó üzembe,
c) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére,
d) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe,
e) a temető területére,
f) a játszótér területére.
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24. § (1) A közterületen tartózkodó gazdátlan vagy kóbor ebet az önkormányzat által megbízott gyepmester, vagy mezőőr köteles és jogosult befogni és elszállítani az önkormányzattal
szerződésben lévő állategészségügyi telepre, vagy menhelyre.
(2) A gyepmester, vagy mezőőr köteles a befogott eb nyilvántartási számát haladéktalanul a
jegyzőnek jelenteni, melynek alapján a jegyző 8 napon belül értesíti az eb tulajdonosát a befogásról.
(3) Az eb tulajdonosa az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül kiválthatja az ebet
a tartási, ápolási költségek megtérítése után.
(4) A (3) bekezdésben megjelölt kiváltási határidő letelte után az eb további sorsáról az állategészségügyi telep, vagy menhely szabadon rendelkezik a vonatkozó állatvédelmi jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel.
25. § Az ebeket a vonatkozó állategészségügyi jogszabályok előírásainak megfelelően a 3
hónapos kor betöltését követően, majd évente ismétlődően veszettség elleni védőoltásban kell
részesíteni.
Méhtartásra vonatkozó szabályok
26. § (1) A méhtartás során be kell tartani a méhészetről szóló 15/1969. (XI.6.) MÉM
rendelet, a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek
megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet előírásait.
(2) A méhészkedést – a vonatkozó külön jogszabályok megtartásával – erre alkalmas területen
mindenki szabadon gyakorolhatja.
(3) Háztömbök területén méhészetet létesíteni és fenntartani nem szabad.
(4) A többlakásos lakóházak udvarán és közös használatú kertjében méhészetet létesíteni csak
az összes lakás bérlőjének, tulajdonosának hozzájárulásával az (5) bekezdésben foglaltak
megtartása mellett szabad.
(5) Méhészetet közös használatú épülettől és a szomszéd ingatlanoktól 4 méterre, a
használatban lévő utaktól (közúttól, saját használatú úttól) pedig az út melletti vízelvezető
árok külső szélétől számított 10 méter távolságon túl – figyelmeztető tábla kihelyezése mellett
- szabad elhelyezni.
(6) huzamosabb emberi tartózkodásra szolgáló helyiség falától:
- 10 m távolságon belül méh nem tartható,
- 15 m védőtávolságon belül maximum 20 méhcsalád,
- 25 m védőtávolságon belül maximum 50 méhcsalád tartható.

Prémes állatokra vonatkozó tartási szabályok
27. § (1) Prémes állatok tartása során figyelembe kell venni a 12.§-ban meghatározott
jogszabályok azon rendelkezéseit, melyek a prémes állatokra is vonatkoznak.
(2) A prémes állatok esetében is be kell tartani a haszonállatoknál meghatározott előírásokat –
kivéve a méhekre vonatkozó szabályokat.
Kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályai
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28. § (1) A kedvtelésből tartott állatok esetében az állattartó köteles betartani az állatvédelmi
és állategészségügyi előírásokat.
(2) Kedvtelésből tartott állat tartható lakóépületben is.
Veszélyes állatok tartására vonatkozó szabályok
29. § (1) A veszélyes állatok tartása vonatkozásában be kell tartani az állatvédelmi és
állategészségügyi előírásokat.
(2) Veszélyes állat – a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól
szóló 8/1999.(VIII.13.) KÖM-FVM-KNÖM-BM együttes rendeletben foglaltak szerint –
szakhatósági hozzájárulás alapján a jegyző engedélyével az abban meghatározottak feltételek
mellett tartható.
(3) Veszélyes állat csak úgy tartható, hogy emberi életet, testi épséget és egészséget ne
veszélyeztessen, az állat a tartási helyéről kiszabadulni ne tudjon.
Állattartás közterületen
30. § (1) Közterületen haszonállat csak ideiglenesen és csak úgy tartózkodhat, hogy az
emberre és más – e rendelet hatálya alá tartozó állatra veszélyt ne jelentsen.
(2) Nagy haszonállat a település I. település kategóriájú közterületein csak kivételesen
és átmeneti ideig tartózkodhat pl, rendezvények, szüreti felvonulás.
Vegyes rendelkezések
31. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott és az engedélyezett darabszámot meghaladó
mértékű állattartáshoz - a Kerületi Főállatorvosi Hivatal, az ÁNTSZ Területi Intézete és a
környezetvédelmi hatóság véleménye alapján a jegyző adhat engedélyt. Bármely szakhatóság
elutasító véleménye esetén az engedély nem adható meg.
(2) A rendeletben megállapított mértéken felül engedély a közvetlen telektulajdonosok írásbeli
hozzájárulásával adható meghatározott időre, de legfeljebb öt évre.
(3) Az állattartás megtiltásáról a kerületi főállatorvos és az illetékes szakhatóságok
véleményét figyelembe véve a jegyző dönt.
(3) Az elhullott állatok tetemének a hullamegsemmisítő helyre történő elszállításáról saját
költségén a tulajdonos köteles gondoskodni.
V. fejezet
Eljárási szabályok
32. § (1) E rendelet szabályainak megsértése esetén – amennyiben az intézkedésre jogszabály
nem a jegyzőt vagy más szervet jogosítja fel – a polgármester az állattartót megfelelő tartásra
kötelezi, illetve az állattartást korlátozza vagy megtiltja. A jegyző eljárására a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben megállapított kivételekkel az
államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1981. évi I. törvényt kell alkalmazni.
(2) Eb és macskatenyészetek működését – előzetes állategészségügyi hozzájárulás alapján – a
képviselő-testület jóváhagyása mellett a jegyző engedélyezi.
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33. § (1) Szabálysértést követ el, és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki
ezen rendelet a 4. §(1.) bekezdésében, az 5. §(1),(4), bekezdésében, a 8. §-ban, a 9. §(1), (2),
(3), (4), (5),(6) bekezdésében, a 11. §(1)-(2) bekezdésben, a 12. § (1)-(5) bekezdésében, a 13.
§ (1), (2) bekezdésében, a 15. §-ban, a 16.§ (1)-(4) bekezdésében, és a 17. §- ban foglalt
rendelkezéseket megsérti, vagy az 1. számú melléklettel megállapított védőtávolságokat nem
tartja be.
(2) A szabálysértés tetten ért elkövetőjét ötszáztól tízezer forintig terjedő helyszíni bírsággal
sújthatja a Polgármesteri Hivatal erre felhatalmazott dolgozója valamint a közterületfelügyelő.
VI. fejezet
Záró rendelkezések
34. § (1) E rendelet a kihirdetését követően 2008. április 01-én lép hatályba.
(2) Amennyiben a rendelet kihirdetésekor az állattartó az állattartást e rendelet szerinti tiltott
helyen vagy meg nem engedett módon, illetve mértékben folytatja, köteles e rendelet hatályba
lépésétől számított öt éven belül az állattartást megszüntetni, illetve az előírt mértékre csökkenteni.
Kelt: Sülysáp, 2008. márciusfebruár 17-én
Horinka László sk.
polgármester

Gulyásné Dr. Gál Ilona sk.
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület elfogadta 2008. .márciusfebruár 17.-i ülésén.

A rendelet kihirdetve:
Sülysáp, 2008.március 24.-én
Gulyásné Dr. Gál Ilona jegyző sk.
3/m. NAPIRENDI PONT:
2007 tavaszán létesített fasorok (platán, hárs) hiányzó facsemetéinek pótlása
Horinka László polgármester: a fasorokkal az a baj, hogy egyrészt rengeteg ki van törve, a
Szív utcában gyakorlatilag eltűnt a fasor. Azt mondják a kertészek, hogy a meglévő fák 90 %a is kiszárad.
Lányi György : Lukács István képviselő-társamnak volt egy olyan javaslata, hogy ebben az
időben ne ültessünk fákat.
Horinka László polgármester: Én is javasolom, hogy halasszuk őszre a faültetést, és majd
meglátjuk, hogy mennyi marad, és akkor pótoljunk.
A somnak, amit kaptunk, találjunk helyet és ültessük el, vagy pedig meghirdetjük, hogy
vigyen, aki szeretne, és ültesse el közterületre.
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A Képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
86/2008. (III.17.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2007. év
tavaszán létesített fasorok (platán, hárs) hiányzó facsemetéinek pótlása 2008. év őszén fog
megtörténni.
Felkérik a Településüzemeltetési Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. október 30.
Cseri Tamás, a Településüzemeltetési Csoport vezetője

3/n. NAPIRENDI PONT:
Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása
Horinka László polgármester : A hulladékgazdálkodási rendelet módosítására azért van
szükség, mert van néhány olyan közterület, aminek az ellátása nem gazdaságos.
A három részt javasolom, hogy tegyük bele a 3. sz. mellékletbe.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi rendelet-módosítást
fogadták el :
A 16/2007. (XII.17.) sz. ök. rendelet
3. sz. melléklete
A rendszeres hulladékszállításba nem bevont utcák jegyzéke
-

Jókai Mór út
Cirokvölgy
Kiksókai út nyúlványai

A fentebb jelzett utcákban lakók a szemetet a többlethulladék gyűjtésére rendszeresített
zsákokban a megadott gyűjtő pontokon kötelesek elhelyezni.
3/o. NAPIRENDI PONT:
Zöldhulladék-kezelés - helyszín kijelölése
Horinka László polgármester : Itt a tavasz, és most már aktuálissá vált a zöldhulladék
elhelyezése, ez nem engedélyköteles tevékenység, ilyet bárhol létesíthetünk. Viszont az én
meglátásom szerint ha ezt a mostani szemétbányánk egy részében helyeznénk el, akkor mások
is oda fogják vinni a szemetet. Ezt mindenképpen bekerített részen kellene elhelyezni.
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Lukács István, az OMSB elnöke: Ezt valamelyik virágboltosunk nem vállalná ezt fel ?
Horinka László polgármester : Amikor a nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszerről volt
szó, akkor a projekten belül is egy kritikus pont volt, mert ez nem kell senkinek.
A Faluszolga Kft. telephelye lehet, hogy alkalmas erre.
Javasolom, hogy ezt a napirendet napoljuk el a zárt ülésre !
Egyéb hozzászólás, javaslat nem lévén, a nyílt ülést ezennel berekesztem.
Sülysáp, 2008. március 20.

Gulyásné dr. Gál Ilona
jegyző

Horinka László
polgármester

Jegyzőkönyv-hitelesítő:

Dr. Papp Ágostonné
települési képviselő
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