Sülysáp Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 10-én
megtartott munkaterv szerinti, nyilvános üléséről.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak:
A Képviselő-testület tagjai közül: Horinka László polgármester, Balog Mónika, Dr.
Gebauer Béla Józsefné, Farkas Ferenc, Katus Norbert, Kecser István, Pálinkásné Petik
Éva, Szücsi Csaba települési képviselők, később érkezett: Cseri Péter alpolgármester
Tanácskozási joggal: Tóth Krisztina jegyző, Kiss Imre hatósági irodavezető,
Meghívott vendégek: Tarnavölgyi László a WAMK intézményvezetője, Pintér
Gáborné a könyvtár vezetője, Nyári Anna a CSASE szakmai vezetője
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök minden jelenlévőt.
Külön köszöntöm megjelent vendégeinket. Cseri Péter jelezte, hogy kicsit késik, ennek
ellenére határozatképesek vagyunk, az ülést megnyitom. Aki eddig nem tette meg az, kérem,
hogy a telefonját kapcsolja ki, vagy némítsa le.
A mai ülés két jegyzőkönyv-hitelesítőjének javaslom Farkas Ferencet és Dr. Gebauer Bélánét.
Aki egyetért, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül Farkas Ferenc és Dr. Gebauer Béla Józsefné
települési képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirendhez képest két
változtatást javasolok. A 10. pont témája megváltozott, erről az utólag megküldött
előterjesztésből már értesülhettek, valamint a 12. pont elnapolását javasolom, ezt nem sikerült
teljes mértékben előkészíteni, így az összes többi napirendi pont előrébb kerül.
Az ülés napirendje:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta történt
fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
2./ Sülysáp Nagyközség 2010. évi állategészségügyi helyzetéről szóló beszámoló
megtárgyalása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
3./ Beszámoló a gyepmesteri feladatok 2010. évi ellátásáról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
4./ Beszámoló a Wass Albert Művelődési Központ 2010. évi munkájáról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
5./ Beszámoló a 2010. évben nyújtott szociális ellátásokról
Előterjesztő: Tóth Krisztina jegyző
6./ A Móra Ferenc Általános Iskola és Nagyközségi Könyvtár SZMSZ-ének
módosítása
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7./
8./
9./
10./

11./
12./
13./
14./
15./

Előterjesztő: Horinka László polgármester
A Sülysápi Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati
Társulás bővülése Valkó Nagyközséggel
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Kérelem a Sülysáp, Fő u. 47. szám alatti szolgálati lakás értéknövelő felújítására
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Szociális bérlakás bérlőkijelölés meghosszabbítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
A köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterület- és parkfenntartásról,
valamint a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolításáról szóló önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Tájékoztató a polgármester többcélú kistérségi társulásban végzett tevékenységéről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Tájékoztató a polgármester 2011. évi szabadságának ütemtervéről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Egyebek

Horinka László polgármester: Aki egyetért az elhangzott napirenddel, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az előterjesztett napirendet elfogadta.

és

Katus Norbert: Még az első napirend előtt szeretnék a most kiosztott meghívókról és a
tájékoztató anyagról szólni. A meghívó a szombati bokszgálára szól, ez második alkalommal
kerül megrendezésre, a szervezők mindenkit szeretettel várnak.
A másik egy tájékoztató anyag a SACSE részéről, egy Leader-pályázaton nyertek támogatást.
Fodor Antal csak egy tájékoztatónak szánta, hogy mindannyian tisztában legyünk azzal, hogy
mivel foglalkoznak.
1. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta
történt fontosabb eseményekről
Horinka László polgármester: Van-e a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban valakinek
kérdése, vagy hozzászólása? Amennyiben nincs, az eredeti határozati javaslatról szavazzunk.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
31/2011. (III. 10.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról és az előző
képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről
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szóló, az SZMSZ 19. § (5) és 25. § (5)-(6) bekezdése szerint
előterjesztett polgármesteri tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. NAPIRENDI PONT
Sülysáp Nagyközség 2010. évi állategészségügyi helyzetről szóló
beszámoló megtárgyalása
Horinka László polgármester: Ezt a napirendet tárgyalta az ESZB és a PTÜB, megkérem a
bizottságok elnökeit, hogy ismertessék az álláspontjukat.
Kecser István: Elfogadtuk, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasoljuk.
Szücsi Csaba: Mi is erre a döntésre jutottunk, elfogadtuk, és a Testületnek elfogadásra
javasoljuk.
Horinka László polgármester: A beszámolóból megtudtuk, hogy a becsült 1500-2000
kutyához képest 4-500 van beoltva, ami nagyon rossz tendencia. Arról is tájékoztatást
kaptunk, hogy az önkormányzatnak már nem feladata az ebek nyilvántartása és az oltás
szervezése, ezt magán-állatorvosok végzik, így teljesen kikerült az ellenőrzésünk alól. Csak
akkor kerül a látóterünkbe egy-egy beoltatlan eb, ha valami probléma adódik. Ellenőrizni és
bírságolni persze lehet, de erre jelenleg nincs kapacitás. Jegyzőasszony tervezi, hogy a
népszámlálással egyidejűleg a településen tartott kutyák számát is összeíratja. Amennyiben
nincs kérdés, szavazzunk.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
32/2011. (III. 10.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
dr. Ágoston István állatorvosnak a Sülysáp Nagyközség 2010.
évi állategészségügyi helyzetéről készített beszámolóját
megköszöni, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a gyepmesteri feladatok 2010. évi ellátásáról
Horinka László polgármester: A PTÜB elfogadásra javasolja. Kérdés, észrevétel?
Balog Mónika: Aki talál egy állattetemet, kinek jelentheti be?
Tóth Krisztina jegyző: A Hivatalnak.
Balog Mónika: Mennyi idő múlva viszik el? Még aznap?
Tóth Krisztina jegyző: Igen.
Horinka László polgármester: Amennyiben más kérdés nincs, a kiküldött határozati
javaslatról döntsünk.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
33/2011. (III. 10.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Aranyi Állatotthon Alapítvány (székhelye: 2230 Gyömrő, Töves
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major D/1.; képviseli: Aranyi János) 2010. évi tevékenységéről,
a Sülysáp területén végzett gyepmesteri feladatok ellátásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Wass Albert Művelődési Központ 2010. évi munkájáról
Horinka László polgármester: OMSB tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Katus Norbert: Volt egy megjegyzés, illetve javaslat, amit határozatban nem rögzítettük.
Mindenek előtt köszönjük Tarnavölgyi László munkáját. A 2-3 évvel ezelőttihez képest
jelentősen növekedett a programkínálat, a résztvevők köre is bővült, egyre többen látogatják a
rendezvényeket, jó döntés volt őt megbízni a vezetői feladatokkal.
Volt néhány jelzés a beszámoló végén: az egyik a helyi járattal való közlekedés, hiszen
kénytelenek jegyet venni, hogy a településen lévő más intézményekbe eljussanak. A testület
mérje fel, hogyan lehetne ezt segíteni. Gondoltunk egy közös használatú autóra, amit itt
helyben tárolnánk, ez jelentősen megkönnyítené a munkájukat. A másik, hogy közel 40 nap
van évente, amikor a Művelődési Központ egyéb szervezéseknek ad helyet, ezalatt nem
termel hasznot, és volt néhány fennakadás is a működésben. Javasoltuk, hogy beszélje meg az
érintettekkel, egyeztessenek, ha nem sikerül megegyezésre jutni, csak akkor avatkozzunk
közbe.
Horinka László polgármester: Igazat adok az intézményvezető úrnak, hogy a
társintézmények rendezvényei felboríthatják a ház életét. Vannak olyan programok,
amelyeket nem lehet az iskolákban megrendezni, hiszen nem rendelkeznek akkora
helyiséggel, ami erre alkalmas lenne. Ilyenek a bálok, vagy a ballagási bankett. Ezekben az
esetekben muszáj együttműködni. A parketta viszont valóban nem arra való, hogy raklapokat
mozgassunk rajta.
Az ügyeleti autóról a bizottsági ülésen elmondtam, hogy a három önkormányzat együtt vette,
tehát nem egyedül a mi tulajdonunk. El kell dönteni, hogy mi legyen vele. Úgy tudom, hogy
még a kék lámpa is rajta van. Kicsit eltérek a napirendtől, de várom a véleményeteket, hogy
kell-e nekünk ez az autó vagy nem.
Kecser István: Mennyit ér?
Horinka László polgármester: 7-8 éves, sok km-t ment, érhet kb. 600 ezer forintot.
Kecser István: Szerintem tartsuk meg.
Tarnavölgyi László: Amikor elmentünk Nagykátára a kísérleti disznótor kellékeit
beszerezni, lefoglaltam egy faluszolgás autót és egy munkaerőt. És ez nem egyedi eset. Ha
lenne egy közös használatú autó, akkor mi magunk megoldanánk a különféle beszerzéseinket,
és a faluszolgás autót és munkaerőt hatékonyabban is lehetnek hasznosítani.
Horinka László polgármester: Amikor itt vagyok, akkor természetesen a Fordot is
használják, de ez az idő elég korlátozott.
Kecser István: A szomszédoknak adjunk valamennyit, és tartsuk meg az autót.
Horinka László polgármester: Megkeresem a polgármestereket és kivásároljuk a
tulajdonrészüket.
Köszönöm Tarnavölgyi László munkáját és a beszámolót is, és elfogadásra javasolom.
Pálinkásné Petik Éva: Szerencsénk van az intézményvezető úrral, magas fokon műveli ezt a
hivatást, köszönjük.
Horinka László polgármester: Ma Nagykátán volt egy rendezvény, nyertek egy pályázatot
egy program megvalósítására. A kistérséget érintő része ennek az, hogy lesz egy honlap,
amire a települések beregisztrálják a programjaikat. Kicsit soknak tartom a 25 milliót,
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remélem lesz más is benne. Talán 8 polgármester érdeklődött a 20 fős kistérségből,
intézményvezető úr nevében is mondtam, hogy részt veszünk benne, de kifejeztem a
szkepticizmusomat amiatt, hogy ez plusz munka lesz. A Tápiókultúra révén már megvan egy
ilyen felület, mégis ez egy olyan lehetőség, ami biztosítja, hogy ne a Tápiókultúra vezetőjén
múljon, hogy fel kerül-e egy program, mindenki feltöltheti a saját programjait. Nem látom
nagy jövőjét, de majd meglátjuk.
Balog Mónika: A gyereknapot most hogyan tervezed?
Tarnavölgyi László: Együtt.
Katus Norbert: A Móra iskola igazgatónője azt mondta, hogy támogatja a rendezvényt, a
Szent István iskola igazgatójának nem ismerem a véleményét, de az OMSB egyhangúlag
támogatja a közös gyermeknap gondolatát.
Balog Mónika: Kerüljük el a tavalyi konfliktusokat!
Tarnavölgyi László: Én is megkeresem a személyesen az intézményvezetőket, erős
civilszervezetek vannak, örömmel szoktak segíteni, ezen a vonalon elindulhatunk,
együttműködve az iskolákkal. Egy bartelkapcsolat révén az Azúr Termál repülőgépét is
bevonhatjuk a programba.
Balog Mónika: Szeretném a többi kolléganő nevében is megköszönni a nőnapot, kellemesen
és pozitívan csalódtunk benne. Norbiéknak is köszönjük a szereplést.
Horinka László polgármester: Amennyiben nincs más, a kiküldött határozati javaslatról
szavazzunk.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
34/2011. (III. 10.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Wass Albert Művelődési Központ 2010. évi munkájáról szóló
beszámolót – megköszönve az intézmény elmúlt évi munkáját –
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: WAMK intézményvezetője
5. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a 2010. évben nyújtott szociális ellátásokról
Horinka László polgármester: Az ESZB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés,
megjegyzés, észrevétel?
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
35/2011. (III. 10.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatalnak a 2010. évben nyújtott szociális
ellátásokról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
6. NAPIRENDI PONT
A Móra Ferenc Általános Iskola és Nagyközségi Könyvtár SZMSZének módosítása
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Horinka László polgármester: Az OMSB tárgyalta, elfogadásra javasolja.
/18:25 Cseri Péter alpolgármester az ülésre megérkezett./
Horinka László polgármester: Üdvözöljük az alpolgármester urat. A napirendhez van-e
kérdés, hozzászólás?
Katus Norbert: Az OMSB ehhez kapcsolódóan gondolkodott azon, hogy a hármas rendszer
fenntartható-e. Nem a létjogosultságot vitatjuk, a fenntarthatóság miatt, a pénzkiadás
csökkentése érdekében beszéltünk erről. A beszerzéseket össze kell hangolni, és a
könyvtárközi kölcsönzést erőltetni. Arra kell megoldást találni, hogy a három fiókkönyvtár
megtartása mellett milyen módon tudunk minél több könyvet adni a publikumnak.
Balog Mónika: Minden tekintetben jó ötlet volt, hogy a könyvtár a Móra iskolához lett
csatolva, nagy előrelépés, hogy regisztrálni lehet, köszönet a könyvtárvezetőnek.
Horinka László polgármester: Valóban nagy káoszt kellett felszámolni.
Pintér Gáborné: Valójában nem nekem, hanem a Katus Norbertnek jár köszönet az
internetes lehetőségért, az ő ötlete volt.
Katus Norbert: A kereséshez nem kell regisztrálni, csak beírjátok a címet, vagy a szerzőt és
kiadja, hogy melyik könyvtárban van meg a keresett könyv.
Balog Mónika: A tagiskolában jó, hogy van könyvtár, keddenként tele van, örülünk, hogy
lesz még egy nap, amikor a gyerekek igénybe vehetik.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
36/2011. (III. 10.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az
1997. évi CXL. törvény 68. § a) pontja, valamint az 1993. évi
LXXIX. törvény 40. § (4) bekezdése alapján a Móra Ferenc
Általános Iskola és Nagyközségi Könyvtár Szervezeti és
Működési Szabályzatának, ezen belül a Könyvtárhasználati
Szabályzat 2011. február 25-én kelt és a nevelőtestület által
2011. január 28-án elfogadott módosítását jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: MFÁI igazgatója
7. NAPIRENDI PONT
A Sülysápi Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálati Társulás bővülése Valkó Nagyközséggel
Horinka László polgármester: Az ESZB és a PTÜB tárgyalta, elfogadásra javasolják,
átadom a szót, ha valaki szeretne kérdezni, vagy hozzászólni. Megkérdezem Nyári Annától,
aki a vezető helyett képviseli az intézményt, el tudjátok látni a feladatot? Mi volt a korábbi
szolgáltatóval való felmondás oka Valkón? Nem kerülünk-e hasonló helyzetbe?
Nyári Anna: Mi távlatokban gondolkodunk, szeretnénk, ha lenne még egy településünk.
Hosszabbtávon lenne jó. Hogy mi volt a konfliktus, azt nem tudjuk pontosan, de kapacitásunk
van rá, hogy ellássuk. Kicsit kiesik Valkó, de megoldható, többletköltséget csak benzinben
jelent, de anyagilag is elképzelhető, hogy jobb lesz.
Horinka László polgármester: Melindától úgy tudom, hogy a normatívából ki fog jönni.
Kecser István: Mely településeket szeretnétek még bevonni?
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Nyári Anna: Valkót sem mi kerestük meg, elég távol van, de hosszútávon gyermekjóléti
központban gondolkodunk. A legtöbb településen sem a szülők, sem az önkormányzatok nem
tudják finanszírozni, a gyermekek fejlesztését.
Kecser István: Kistérségi társulás keretében nagyobb a normatíva, ha a 40 ezres határt
túlléptük, akkor érdemes lenne nekünk is ebben gondolkodni.
Nyári Anna: Nem ismerem az anyagi részét, erre nem tudok válaszolni.
Horinka László polgármester: Ha jól tudom a kistérségtől most is kapnak támogatást.
Tóth Krisztina jegyző: Intézményi társulásra kevesebb a normatíva, mint kistérségi
társulásra. Három fokozat van.
Kecser István: Ezt csak kíváncsiságból kérdeztem.
Tóth Krisztina jegyző: A CSASE idei bevételeinél az intézményi normatíva szerepel, nem a
kistérségi.
Horinka László polgármester: Ennek utánanézünk, hogy van. Más kérdés Valkó
csatlakozásával kapcsolatban?
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
37/2011. (III. 10.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6)
c) pontja, 10. § (1) e) pontja, valamint 41. és 43. §-a alapján
1./ hozzájárul ahhoz, hogy Valkó Nagyközség csatlakozzon a
Sülysápi Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálati Társuláshoz, továbbá
2./ – a csatlakozási feltételek teljesülése esetén – támogatja a
településnek a Sülysápi Székhelyű Közös Fenntartású
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatba történő
belépését.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
8. NAPIRENDI PONT
Kérelem a Sülysáp, Fő u. 47. szám alatti szolgálati lakás értéknövelő
felújítására
Horinka László polgármester: A PTÜB tárgyalta, javaslatuk lényegében az, hogy 50
százalékkal támogassuk a nyílászárók cseréjét és hagyjuk jóvá, hogy a hozzájárulásunk a
lakbérben kerüljön jóváírásra. Kérdés? Amennyiben nincs, akkor az „A” határozati javaslatról
szavazunk, és a költségvetés általános tartalékának terhére valósítjuk meg a beruházást.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
38/2011. (III. 10.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján
1./ tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Dr. Pesti László
– mint bérlő – a Sülysáp, Fő u. 47. szám alatti szolgálati
bérlakásban 8 db fa ablakot hőszigetelő, műanyag
nyílászáróra cseréljen, továbbá, hogy az ingatlanon található
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melléképületbe az elektromos áramot bevezesse és új
garázskaput építsen be, illetve
2./ engedélyezi, hogy a lakáson végzett, 8 ablakot magába
foglaló nyílászárócsere költségéből 50 %, de legfeljebb
150.000,- Ft összeg – a benyújtott, kifizetett számlák alapján
– a lakás bérleti díjában jóváírásra kerüljön.
3./ a 2./ pont szerinti összeg jóváírását a költségvetés általános
tartalékkeretének terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9. NAPIRENDI PONT
Szociális bérlakás bérlőkijelölés meghosszabbítása
Horinka László polgármester: Évente kell a bérlőkijelölést meghosszabbítani, javasoljuk,
hogy Kiss Sándorné kerüljön újra kijelölésre. Az ESZB és a PTÜB tárgyalta, elfogadásra
javasolják.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
39/2011. (III. 10.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján
1./ az önkormányzat tulajdonában álló Sülysáp, Állomás u.
13/I. szám alatti szociális bérlakás vonatkozásában Kiss
Sándornét, a lakás jelenlegi bérlőjét további egy évre, azaz
2012. április 30-ig bérlőként kijelöli;
2./ felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: polgármester
10. NAPIRENDI PONT
A
köztisztaság
fenntartásáról,
valamint
a
zöldterületés
parkfenntartásról, valamint a közterületek használatának rendjéről
és feltételeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Horinka László polgármester: Ez a napirendi pont a címében változott, a PTÜB tárgyalta,
elfogadásra javasolja. A módosítás lényege, hogy a pénzbírság legmagasabb összegét
módosítjuk 30 ezer forintról 50 ezer forintra. Aki egyetért a rendeletmódosítással, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2011. (...) önkormányzati rendelete
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a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterület- és
parkfenntartásról szóló 8/2009. (X. 15.) önkormányzati rendelet és a
közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló 7/2010.
(IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésével, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) és 16. §
(2) bekezdésével kapott felhatalmazás a következőket rendeli el:
1. § Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság
fenntartásáról, valamint a zöldterület- és parkfenntartásról szóló 8/2009. (X. 15.)
önkormányzati rendelete 24. § (1) bekezdésében a „30.000.- Ft-ig” szövegrész helyébe az
„50.000.- Ft-ig” szövegrész lép.
2. § Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek
használatának rendjéről és feltételeiről szóló 7/2010. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 19. §
(1) bekezdésében a „30.000.- Ft-ig” szövegrész helyébe az „50.000.- Ft-ig” szövegrész lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba; rendelkezéseit a
hatálybalépését követően indult szabálysértési ügyekben kell alkalmazni.
Sülysáp, 2011. március 10.
Horinka László
polgármester

Tóth Krisztina
jegyző

Pálinkásné Petik Éva: A szabálysértést követően a bírság behajtása hogy történik?
Tóth Krisztina jegyző: Nem szoktunk sok bírságot kiszabni, először figyelmeztetünk, az első
bírságokat be szokták fizetni.
Pálinkásné Petik Éva: Jó lenne, ha nem kellene ilyen rendeleteket hozni.
Tóth Krisztina jegyző: Sok a szemetelés, építési törmelék lerakása, szennyvizek szabálytalan
leürítése, főleg a vállalkozók részéről.
Kiss Imre: Akit eddig megbüntettünk, mindenki befizette a kiszabott bírságot. Ha adók
módjára nem lehet behajtani, akkor lehet közmunkát kiszabni, vagy elzárásra változtatjuk a
büntetést.
Horinka László polgármester: Ez Imre 5 hónapos tapasztalata.
11. NAPIRENDI PONT
Szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Horinka László polgármester: Felkérem a jegyzőasszonyt, hogy foglalja össze a
módosításokat.
Tóth Krisztina jegyző: A második alkalommal kiküldött módosításról van szó. A módosítást
végül is a két dolog váltotta ki. Az egyik ok a szociális törvény változása, ami lehetővé tette,
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hogy az aktív korúak ellátásához kapcsolódó bérpótló juttatás megítélésekor feltételt szabjon
az önkormányzat, ezt azonban helyi rendeletben lehet szabályozni. A többi módosítás pedig a
rendelet alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokból ered.
Egy problémás pontot érzek az önkormányzat eddigi gyakorlatában: az átmeneti segélyek
megállapításának ügyét. Átmeneti segélyt akut helyzet kialakulása esetében kell adni, amire a
havonta megtartott bizottsági ülés nem igazán megfelelő, hiszen elég hosszú az átfutási idő.
Ha viszont teljesen átkerülne a polgármester úr hatáskörébe, akkor nagyon elszaladnának a
pénzek. A polgármester úrral egyeztetve abban maradtunk, hogy továbbra is a bizottság ítélje
oda a segélyeket, de a sürgős esetekben – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – a
polgármester úr is adhasson támogatást.
Szücsi Csaba: Rendkívüli támogatás egy krízis kapcsán bármikor folyósítható, mégis úgy
tűnik, hogy bizonyos igénylőknél rendszeresen vannak akut helyzetek, mégpedig évente
többször is. Még mindig a kettő között van a valódi gyakorlat.
Tóth Krisztina jegyző: Benne volt a korábbi rendeletben, hogy maximum évente 4
alkalommal lehet átmeneti segélyt igényelni, de ez természetesen jogszabálysértő, amit akkor
a Közigazgatási Hivatal meg is állapított. Budapesten az a gyakorlat, hogy a szociális
ügyosztály intézi, szigorúan megszabott keretek között, és a kiadmányozás sem a
polgármesteré, hanem az osztályvezetőé. A tapasztalat az, hogy sokkal magasabb segélyeket
tudnak adni. Mindenki látja, hogy nekünk mi fér bele a költségvetésbe, ha nem figyelnénk
oda, a segélyekre kiosztott összeg elmenne a csillagos égig.
Újdonság az aktívkorúak ellátásánál, bekerült a törvénybe, hogy az önkormányzat feltételt
szabhat a megállapításához, mégpedig a jogosult lakóingatlanának rendben tartását. Illetve
volt itt egy hiány: a szociális segélyre jogosultaknak valamilyen segítő szolgálattal fel kell
venniük a kapcsolatot. Az Önkormányzat szabályozási feladata meghatározni, hogy helyben,
melyik intézményben kell bejelentkezni, illetve, hogy milyen formában.
Az előterjesztés szerint javaslom továbbá bevenni a rendeletbe a helyi autóbuszjárat kapcsán a
bérlettámogatást, ami megszűnt. Régen, amikor a volánbusz működött, akkor sem volt
támogatás, de el tudom képzelni, hogy természetbeni juttatásként lehetne újra nyújtani.
Horinka László polgármester: Kellően szigorú szabályozás alapján el tudom képzelni, a
lényeg, hogy ne legyen visszaélés.
Tóth Krisztina jegyző: A rendeletben változnak az ÖNO szociális étkeztetési díjai, ebben
most váltunk díjakat. Van emelkedés, összehasonlítás céljára kiküldtem a régi rendeletet,
abban benne vannak a régi díjak. A kiszállított étel díja és az intézményi térítési díj is
emelkedett, de úgy gondolom, így is nagyon méltányosak az árak. Minden kategória maradt, a
díjfizetés jövedelemhez igazított.
Pálinkásné Petik Éva: Bérpótló juttatás mennyi ideig folyósítható?
Tóth Krisztina jegyző: Kétévente kell felülvizsgálni, nincs a folyósítási idő korlátozva, de
vannak feltételei, amit végig teljesíteni kell.
Horinka László polgármester: Jövőre csak az kaphat, aki 2011-ben legalább 30 napot
dolgozott.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2011. (...) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 22/2010. (XII. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésével és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
1. § (2), 10. § (1), 26. §, 32. § (3), 38. § (9), 62. § (2), 952. § (1) és 132. § (4) bekezdésével
kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. § Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 22/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 5.
§-a a következő d) ponttal egészül ki:
„d) aktív korúak ellátása keretében:
da) rendszeres szociális segély,
db) bérpótló juttatás.”
2. § Az Ör. 3. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„3. Lakásfenntartási támogatás
6. § (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az
általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
(2) Az Önkormányzat
a) normatív lakásfenntartási támogatást nyújt az Sztv. 38. § (2) bekezdésében
meghatározott feltételek szerinti jogosultnak, az Sztv. 38. § (3)-(8) bekezdése szerint,
b) helyi lakásfenntartási támogatást nyújt, önálló ellátásként, az e rendeletben
szabályozottak szerint.
(3) Lakásfenntartási támogatás megállapítható a lakásban lakó tulajdonosnak,
haszonélvezőnek, bérlőnek, albérlőnek, azonban – függetlenül a lakásban élő személyek és
háztartások számától – ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak. E tekintetben külön lakásnak
kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás
lakrészeit.
(4) A lakásfenntartási támogatást – a Képviselő-testület által az Önkormányzat szervezeti
és működési szabályzatában rá ruházott hatáskörében – a polgármester állapítja és szünteti
meg.
6/A. § (1) Helyi lakásfenntartási támogatás abban az esetben állapítható meg, ha
a) a háztartásban az egy főre számított havi jövedelem nem nagyobb az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-ánál, és
b) a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelméhez viszonyítva legalább
30%.
(2) Az (1) b) pontjában foglaltak vonatkozásában költségeken a helyi lakásfenntartási
támogatás esetében lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő
részletét, a szennyvíz- és szemétszállítás költségeit, a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás,
valamint a tüzelőanyag költségeit kell érteni.
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti igény évente két alkalommal nyújtható be; a
támogatás havi összege 2.500 forint.”
3. § Az Ör. 7. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti rendkívüli élethelyzet a rászoruló vagy családja
életét, egészégét közvetlenül is veszélyezteti – kivételesen – a polgármester is megállapíthat
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átmeneti segélyt, erről azonban köteles az Egészségügyi és Szociális Bizottság felé – annak
soron következő ülésén – beszámolni.”
4. § Az Ör. II. Fejezete a következő 6/A. alcímmel egészül ki:
„6/A. Aktív korúak ellátása
9/A. § (1) Az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki bérpótló juttatásra válik
jogosulttá, az Szt. 33 §-ában foglaltakon felül, a jogosultság megállapításának egyéb
feltételeként köteles házának, kertjének és ingatlana környezetének rendben tartásáról
folyamatosan gondoskodni az alábbiak szerint:
a) a lakás rendeltetésszerű használata, folyamatos tisztán tartása,
b) a lakáshoz tartozó elő és hátsó kert, udvar rendben tartása, különös tekintettel a
szemét és lom eltávolítására,
c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, a szükséges
növényvédelmi védekezési feladatok időben történő végzése; amennyiben a kert nem áll
művelés alatt, a terület rendszeres kaszálása, gyommentesítése,
d) a lakótelek közterülettel érintkező részein a járda, továbbá az úttestig terjedő zöldsáv
területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése; téli időszakban a hó- és
síkosságmentesítése,
e) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar, melléképületek rágcsálóktól,
kártevőktől való rendszeres mentesítése,
f) állattartásra szolgáló épületek folyamatos tisztántartása, fertőtlenítése, az állati alom
szükségszerű elszállítása, vagy annak a termőföldbe történő bedolgozása.
(2) Az ellátást igénybevevő köteles az (1) bekezdésben felsorolt követelményeket a
jogosultság megállapítását követően is fenntartani. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz
eleget, a jegyző Szt. 37. § (2) bekezdésében foglalt felszólítására sem, úgy a bérpótló juttatás
részére történő folyósítását fel kell függeszteni.
9/B. § (1) Az önkormányzat az aktív korúak ellátására jogosult, rendszeres szociális segélyt
igénylő személyek részére az Szt. 37/A. § (1) bekezdésében előírt együttműködési kötelezettség
teljesítésére a Sülysápi Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatot (székhelye: Sülysáp, Szent István tér 1.; a továbbiakban: CSASE) jelöli ki.
(2) Az együttműködési kötelezettség keretében az ellátást igénybevevő köteles
a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított
8 napon belül a CSASE-nél megjelenni nyilvántartásba vétel céljából, és írásban
megállapodni az intézménnyel a részére megfelelő beilleszkedési programról,
b) teljesíteni a beilleszkedését segítő programban foglaltakat,
c) az esetleges akadályoztatásáról a CSASE-t előzetesen értesíteni, illetve az
akadályoztatás okát öt napon belül igazolni.
(3) A beilleszkedési egyedi, személyre szabott tartalmát a CSASE dolgozza ki az érintett
szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodóan. A beilleszkedési program formái
lehetnek különösen:
a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartás,
b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az
életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő
felkészülést segítő programban való részvétel,
c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő
részvétel, különös tekintettel az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés
megszerzésére.
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(4) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha az ellátást igénybe vevő a
(2) bekezdésben meghatározott kötelezettségét nem teljesíti.
5. § Az Ör.) 10. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
„f) helyi autóbuszjáratra szóló havi jegy (bérlet).”
6. § Az Ör. III. Fejezete a következő 8/A. alcímmel egészül ki:
„8/A. Helyi autóbuszbérlet biztosítása
12/A. § (1) Az önkormányzat a helyi autóbuszjáratra szóló havi jegyet (a továbbiakban:
bérlet) biztosít annak a nagykorú, diákbérletre nem jogosult személynek,
a) aki jövedelemmel nem rendelkezik,
b) akinek családjában gépjármű nincs,
c) aki számára a helyi közlekedés igénybevétele ténylegesen indokolt.
(2) A bérlet egyszerre legfeljebb hat hónapra biztosítható, a további igényléséhez újabb
kérelmet kell benyújtani.
(3) Egy éven belül nem adható bérlet – megállapított támogatás esetén sem – annak a
személynek, aki azzal bármilyen formában visszaél.
(4) A bérlet biztosításáról a polgármester dönt.”
7. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon
lép hatályba.
(2) A 7. § 2011. április 1-jén lép hatályba.
Sülysáp, 2011. március 10.
Horinka László
polgármester

Tóth Krisztina
jegyző

1. melléklet a 5/2011. (III.21.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 22/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez
A Sülysápi Gondozási Központ útján biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai
I. Idősek nappali ellátása – intézményi térítési díj
I.1.

A napközbeni ellátás intézményi térítési díjának alapja a háromszori étkező iskoláskorú,
napközis gyermek térítési díja: 352,- Ft + 25 % áfa = 440,- Ft, amiből
− a tízórai (20 %) = 70.40,- Ft + 25 % áfa =
88,- Ft
− az ebéd (65 %) = 228,80,- Ft + 25 % áfa =
286,- Ft
− az uzsonna (15 %) = 52,80,- Ft + 25 % áfa =
66,- Ft
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I.2.

A napközbeni ellátás intézményi fenntartási díjának alapja az ellátással kapcsolatban
felmerülő önköltség összege csökkentve az állami normatíva összegével. Az egy
ellátottra jutó napi összeg: 184,- Ft + 25 % áfa = 230,- Ft.

I.3.

Napi térítési díj összesen: 440,- Ft + 230,- Ft = 670,- Ft.

I.4.

Az intézményi térítési díj jövedelemtől függő havi összegei 22 intézményi napra:

Jövedelem
(Ft/hó)
0 - 28 500
28 501 - 33 500
33 501 - 38 500
38 501 - 43 500
43 501 - 48 500
48 501 - 53 500
53 501 - 58 500
58 501 - 63 500
63 501 - 68 500
68 501 - 73 500
73 501-

%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Intézményi fenntartási díj
(Ft/hó)

Napi étkezési térítési díj
(Ft/hó)
44
88
132
176
220
264
308
352
396
440

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0
968
1 936
2 904
3 872
4 840
5 808
6 776
7 744
8 712
9 680

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

23
46
69
92
115
138
161
184
207
230

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0
506
1 012
1 518
2 024
2 530
3 036
3 542
4 048
4 554
5 060

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Összesen
(Ft/hó)
0
1 474
2 948
4 422
5 896
7 370
8 844
10 318
11 792
13 266
14 740

II. Szociális étkeztetés
II.1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások keretében nyújtott étkeztetés
intézményi térítési díjának alapja az ellátással kapcsolatban felmerülő önköltség
összege csökkentve az állami normatíva összegével. Napi étkezési térítési díj összege:
497,- Ft + 25 % áfa = 621,- Ft, amiből
− a tízórai (20 %) = 99,40,- Ft + 25 % áfa =
124,20,- Ft
− az ebéd (65 %) = 323,00,- Ft + 25 % áfa =
403,70,- Ft
− az uzsonna (15 %) = 74,60,- Ft + 25 % áfa =
93,10,- Ft
II.2. Ebéd házhozszállításért napi 115,- Ft szállítási díjat kell fizetni. Amennyiben az étel
kiszállítása több közös háztartásban élő személy részére egyszerre történik, a
kiszállításért fizetendő térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani. A szállítási
díj alapja az intézmény-fenntartási díj összegének fele: 92,- Ft + 25 % áfa = 115,- Ft.
II.3. Napi étkezési térítési díj kiszállítással: 621,- Ft + 115,- Ft = 736.- Ft
II.4. A szociális étkeztetési térítési díj jövedelemtől függő havi összegei 22 étkeztetési napra:
Jövedelem
(Ft/hó)
0 - 28 500
28 501 - 33 500
33 501 - 38 500
38 501 - 43 500
43 501 - 48 500
48 501 - 53 500
53 501 - 58 500
58 501 - 63 500

%
0
10
20
30
40
50
60
70

Napi szállítási költség
(Ft/hó)

Napi étkezési térítési díj
(Ft/hó)
62,10
124,20
186,30
248,40
310,50
372,60
434,70

x
x
x
x
x
x
x

22
22
22
22
22
22
22

=
=
=
=
=
=
=

0
1 366
2 732
4 099
5 465
6 831
8 197
9 563
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+
+
+
+
+
+
+
+

115
115
115
115
115
115
115

x
x
x
x
x
x
x

22
22
22
22
22
22
22

=
=
=
=
=
=
=

0
2 530
2 530
2 530
2 530
2 530
2 530
2 530

=
=
=
=
=
=
=
=

Összesen
(Ft/hó)
0
3 896
5 262
6 629
7 995
9 361
10 727
12 093

63 501 - 68 500
68 501 - 73 500
73 501-

80
90
100

496,80
558,90
621,00

x
x
x

22
22
22

=
=
=

10 930
12 296
13 662

+
+
+

115
115
115

x
x
x

22
22
22

=
=
=

2 530
2 530
2 530

=
=
=

13 460
14 826
16 192

„
12. NAPIRENDI PONT
Házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolításáról szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Horinka László polgármester: Ismét a jegyzőasszonyt kérem, hogy tájékoztasson a
változásokról.
Tóth Krisztina jegyző: Inkább egy új rendelet megalkotásáról van szó, mint módosításról.
Volt már egy ilyen jellegű 2008-as rendeletünk, ami „csak” az Ötv. felhatalmazása alapján
készült, de január 1-jétől erre a vonatkozó törvényerejű rendelet is felhatalmazást ad. E szerint
az önkormányzatok szabályozhatják a hivatalon, illetve munkaidőn túli házasságkötések
díjait. Illetve változás volt időközben a tekintetben is, hogy immár sem a névadónál, sem a
házassági évfordulónál nem kötelező az anyakönyvvezető jelenléte, így ez kikerült a
rendeletből.
Cseri Péter: Tavaly mennyi házasságkötés volt?
Tóth Krisztina jegyző: 20-25 körül, de a kérdésre nem voltam felkészülve, pontos számot
nem tudok.
Cseri Péter: Külső helyszín is van közöttük?
Tóth Krisztina jegyző: Nálunk nem jellemző, inkább olyan településeken fordul elő, ahol
van rendezvényház, mint például Tápiószecsőn.
Szücsi Csaba: Bár jellemző lenne, akkor egy rendezvényházzal is büszkélkedhetnénk, ahol
néhány napot el lehet tölteni. Sülysápi fiatalok is köthetnek ott házasságot a mi
anyakönyvvezetőnk közreműködésével?
Tóth Krisztina jegyző: Csak a település saját anyakönyvvezetőjével.
Katus Norber: Ha valaki külső helyszínt választ, ki mérlegeli, hogy ott lehet-e házasságot
kötni?
Tóth Krisztina jegyző: A jegyző.
Horinka László polgármester: A korábbi rendeletben benne van, hogy ha arra méltó
körülmények biztosítottak, akkor lehet szó a külső helyszínről.
A lényegében új rendeletünket ki támogatja?
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2011. (...) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezéséről és díjairól
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésével és az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982.
évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésével kapott felhatalmazása alapján a
következőket rendeli el:
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1. A rendelet célja és hatálya
4. § (1) Jelen rendelet célja a Sülysáp Nagyközség területén, hivatali helyiségen vagy
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésével kapcsolatos szabályok és
díjak megállapítása.
(2) A rendelet hatálya kiterjed minden, a Sülysáp Nagyközség területén történő
házasságkötésre.
2. Az engedélyezés szabályai
5. § (1) A házasság hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívüli megkötésére – az
1. melléklet szerinti nyomtatvány benyújtásával – engedélyt kell kérni a házasságkötésre való
bejelentkezéskor.
(2) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével dönt.
(3) Hivatali helyiségen kívüli a házasságkötés, ha arra nem a Polgármesteri Hivatal (címe:
Sülysáp, Szent István tér 1.) épületében kerül sor.
(4) Hivatali munkaidőn túli a házasságkötés, ha arra a Polgármesteri Hivatal hivatalos
munkarendjén kívüli időpontban kerül sor.
(5) Nem köthető házasság a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti
napon.
3. Díjak megállapítása
6. § (1) A házasságkötésért – a (3) bekezdésben foglalt esetek kivételével, a
többletszolgáltatás ellentételezéseként – az önkormányzat részére díjat kell fizetni, melynek
mértékét a 2. melléklet tartalmazza. A házasságkötéssel kapcsolatosan egyéb díjat (pl.
terembérlet) az önkormányzat részére nem kell fizetni.
(2) A díjfizetést a Polgármesteri Hivatal házipénztárába való befizetéssel, vagy készpénzátutalási megbízás útján kell teljesíteni, legkésőbb a jegyző engedélyt megadó döntését követő
5 napon belül.
(3) Díjmentes
a) a hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben történő házasságkötés,
b) – a jegyző külön engedélyével – a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető
egészségi állapota esetén hivatali munkaidőben a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés.
(4) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn kívüli közreműködésért – választása
szerint – a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy
a) hivatali helyiségben történő házasságkötés esetén nettó 5.000 Ft/alkalom,
b) hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén nettó 7.000 Ft/alkalom
összegű díjazás illeti meg.
Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba; rendelkezéseit a
hatálybalépését követően bejelentett házasságkötésekre kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti a házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolításáról szóló
15/2008. (X. 20.) önkormányzati rendelet.
Sülysáp, 2011. március 10.
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Horinka László
polgármester

Tóth Krisztina
jegyző

1. melléklet a 6/2011. (..) önkormányzati rendelethez
illetékbélyeg
KÉRELEM
hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés engedélyezéséhez
Alulírottak kérjük házasságkötés hivatali helyiségen / hivatali munkaidőn 1 kívüli
engedélyezését.
Név: ............................................................................................................................................
Lakcím:.......................................................................................................................................
Kézbesítési cím (ha eltér):..........................................................................................................
Név: ............................................................................................................................................
Lakcím:.......................................................................................................................................
Kézbesítési cím (ha eltér):..........................................................................................................
Házasságkötés helyszíne: ...........................................................................................................
Házasságkötés időpontja: ...........................................................................................................
Vállaljuk, hogy a házasságkötésért az önkormányzat rendelete alapján fizetendő
……………........ Ft összegű díjat az engedélyezést követő 5 napon belül megfizetjük.
Tudomásul vesszük, hogy – az engedélyezéstől függetlenül – az anyakönyvvezető kizárólag
abban az esetben működik közre a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál,
ha
− a tanúk és – amennyiben szükséges – a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy
jelenléte biztosított,
− a házasságkötés helyszínének körülményei méltóak a házasságkötés aktusához,
− az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelése biztosított.

1

A kívánt rész aláhúzandó.
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Sülysáp, ………………………………..
…………………………………….
aláírás

…………………………………….
aláírás

Az engedély kibocsátását javaslom / nem javaslom*.
Engedélyezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott
szabadidőt / az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem*.
………………………………………
anyakönyvvezető
2. melléklet a 6/2011. (..) önkormányzati rendelethez
a hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díjai
1. Házasságkötés díjai
1.1. Hivatali helyiségen és munkaidőn kívül .................................................... 40.000 Ft
1.2. Hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőben....................................... 20.000 Ft
1.3. Hivatali munkaidőn kívül, hivatalos helyiségben ...................................... 15.000 Ft
2. Szolgáltatások tartalma: gépzenei összeállítás, ünnepi beszéd, emléklap/mappa.
3. Az 1. pontban szereplő díjak bruttó összegek.
13. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a polgármester többcélú kistérségi társulásban végzett
tevékenységéről
Horinka László polgármester: Többféle társulásban vagyunk érdekeltek, a tájékoztatóm
elsősorban a Tápióvidéki Többcélú Kistérségi Társulásról szól. Van-e kérdés?
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
40/2011. (III. 10.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2004. évi CVII. törvény 6. § (3) bekezdése alapján a
polgármesternek a Tápióvidéki Többcélú Kistérségi Társulásban
végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
14. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a polgármester 2011. évi szabadságának ütemtervéről
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Tóth Krisztina jegyző: Ez csak tájékoztató, az SZMSZ szerint az ügyrendi bizottság
elnökének kell jóváhagynia polgármester úr szabadságolási tervét, majd erről a Testületet
tájékoztatni kell.
Horinka László polgármester: Ha jól értem, akkor ezt a Testület csak tudomásul veszi, erről
hozunk határozatot.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
41/2011. (III. 10.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a –
többször módosított – 14/2009. (XII. 22.) önkormányzati
rendelet 44. § (9) bekezdése alapján a polgármester 2011. évi
szabadságolási ütemtervéről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: PTÜB elnöke
15. NAPIRENDI PONT
Egyebek
Horinka László polgármester: Van néhány dolog, amiről tájékoztatni szeretnélek
benneteket.
A sápi postáról nincs előterjesztés, még nem értem el azt, aki szállítaná az adatokat. Egyelőre
annyi van, hogy a posta letette az együttműködési megállapodás tervezetet, csak az
önkormányzattal hajlandó szerződni, de hozzájárulnak egyéb tevékenységek folytatásához,
hogy ne legyen veszteséges az üzemeltetés. Arról még nincs információ, hogy helyiséget
milyen feltételekkel bocsátják rendelkezésünkre. Korábban úgy volt, hogy ingyenesen, de ha
más tevékenységet is akarunk, akkor már kell bérleti díjat fizetni.
A vasútállomásokkal kapcsolatos kérdést is szeretném megosztani veletek. A gyömrői modellt
követve a MÁV szeretné, gyakorlatilag a teljes 120A vonalon az állomásépületeket felújítani.
A lényeg, hogy az állagmegóvást az önkormányzat vállalta. Gyömrőn ez bevált és
finanszírozható, hiszen nem volt a vasútállomáson egy olyan büfé, ami ellátást biztosított
volna, kiadtak egyet havi 150 ezer forintért.
Nálunk nem tudom, hogy pontosan mi a helyzet, hiszen feltétele a felújításnak, hogy átadja az
üzemeltetést. 25-én jönnek hozzám, a továbblépés feltétele egy együttműködési megállapodás
aláírása. Nem látom azt, hogy a MÁV mit biztosít az üzemeltetéshez, milyen helyiségeket
tudunk hasznosítani. A büfé sorsa sem tisztázott.
Szücsi Csaba: Nekem nem tetszik ez a koncepció.
Horinka László polgármester: Nagyon szép modern épületet akarnak csinálni: utas WC,
akadálymentesítés, mindezt úgy, hogy az épület a környezetbe illő maradjon.
Szücsi Csaba: A probléma mindig az, hogy két hét múlva már nem használható a WC,
eltűnik a kályha és így tovább.
Horinka László polgármester: Az állítják, hogy olyan anyagokkal akarnak dolgozni, olyan
megoldásokat akarnak kialakítani, melyek az ilyen problémákat részben vagy teljesen
kiküszöbölik, például a padlófűtés, a mosható falfesték, stb.. A gyömrői polgármester szokta
mondani, hogy egy kamerát fel kell tenni. Gyömrőn a büfében vezeték nélküli internet, LCD
TV, fűtés van. A karácsonyi díszkivilágítást sem bántotta senki.
Balog Mónika: A parkolónál van térfigyelő, hatásos?
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Horinka László polgármester: Mostanában nem hallottam biciklilopásról, a központja
bővíthető.
Szücsi Csaba: Remek, hogy az utasok egy plazma TV-s váróban, kényelmes körülmények
között várhatnak, mert – feleségem mindennapi tapasztalata, késnek a vonatok, kártérítésre
pedig nincs lehetőség. Szerintem inkább ne késsenek, ne kelljen várni.
Horinka László polgármester: Visszatérünk rá, részemről nincs más. Más valaki?
Pálinkásné Petik Éva: A sápi posta ügyében előrelépés lenne, ha más hírforrást találnánk?
Horinka László polgármester: Mindenképpen.
Pálinkásné Petik Éva: Én tudnék segíteni ebben.
A közvilágítással kapcsolatban szeretném megkérdezni, milyen feltételekkel lehet egy
területet bekapcsolni a közvilágításba? A Rákóczi út és Szent István templom közötti
útvonalra gondolok. 6 család lakik ott, akiknek nagy szükségük lenne a közvilágításra.
Horinka László polgármester: Az nem lakóterület, és nem csak bekötési, hanem
üzemeltetési költsége is van. Egy lámpának a bekapcsolása 40-50 ezer forint, ha nem kell
oszlopot állítani.
Pálinkásné Petik Éva: Képviselőtársammal azt beszéltük, hogy oszlopok vannak.
Horinka László polgármester: Utána nézünk a lehetőségeknek és a várható költségeknek.
Amennyiben más nincs, mindenkinek megköszönöm a munkát, az ülést bezárom.
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