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Közélet

Tájékoztató az állatvédelmi bírságok
kiszabásáról

Tisztelt Lakosság!

A települések állandó problémája az utcára szabadjá-
ra engedett ebek zavaró jelenléte. Ez egyrészt történ-
het véletlenül, mert a kutyus a megfelelő tartás elle-
nére is kiszökik az utcára, de szándékosan is azzal a 
magatartással, hogy a gazdik a nem kellő odafigye-
léssel tartják kedvenceiket. Sok esettel találkozunk, 
amikor a közterületre kijutott ebek sem oltva, sem 
chippelve nincsenek, mely komoly veszélyt jelent-
het. Mivel próbáljuk a kialakult problémát mindenki 
szempontjából kellő odafigyeléssel kezelni, így hi-
vatalból vagy kérelemre első alkalommal felhívást 
bocsátunk ki azoknak a kutyatulajdonosoknak, akik 
a tulajdonukban lévő ebeket nem a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelően tartják, gondozzák, nem gon-
doskodnak a szökés megakadályozásáról vagy a kö-
telező állatorvosi ellenőrzéseket elmulasztják.

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy az, hogyha az 
eb kijut a közterületre, nem minden esetben a jegyző 
illetékessége, vagyis nem minden esetben kell hely-
ben eljárást folytatnunk. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 
évi II. törvény is tartalmaz tényállást, mely így szól:

„Veszélyeztetés kutyával

193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja 
közterületre, vagy kóborolni hagyja,

b) természeti és védett természeti területen, vagy va-
dászterületen - a vadászkutya és a triflakereső kutya 
kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni 
hagyja,

c)szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési 
eszközön - segítő kutya kivételével - szállítja,

d)vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító 
üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - segítő 
kutya kivételével - beengedi, illetve beviszi,

szabálysértést követ el.

(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy 
nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes 
ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabály-
sértést követ el.

(2a) E § alkalmazásában segítő kutya a segítő kutya 
kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatósá-
gának szabályairól szóló rendelet szerinti segítő ku-
tya.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott sza-
bálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti 
és védett természeti területen a természetvédelmi őr, 
helyi jelentőségű védett természeti területen az ön-
kormányzati természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr 
is szabhat ki helyszíni bírságot.”

A szabálysértési hatóság nem a helyi jegyző, hanem 
a Nagykátai Járás Hivatal.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.évi C. tör-
vény pedig az állatkínzás tényállását tartalmazza, 
mely a következő:

244. § (1) Aki

a) gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántal-
maz, vagy gerinces állattal szemben indokolatlanul 
olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, 
hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy 
pusztulását okozza,

b) gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, el-
hagyja vagy kiteszi,

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő sza-
badságvesztés, ha az állatkínzás

a) az állatnak különös szenvedést okoz, vagy

b) több állat maradandó egészségkárosodását vagy 
pusztulását okozza.

Az állatvédelmi törvény alapján helyi szinten hatás-
körünk van arra, hogy a szökés megakadályozását 
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TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy dr. Kása Gábor ügyvéd ügyfélfogadása szabadság miatt

2017. július 27-én és augusztus 3-án elmarad.
A következő ügyfélfogadás 2017. augusztus 10-én lesz. 

kikényszerítsük az ebtulajdonosokból, kötelezzük 
bizonyos feladatok elvégzésére, nyilvántartást ve-
zessünk, állatvédelmi bírságot szabjunk ki, de sem 
szabálysértési, sem büntetőeljárást nem folytatha-
tunk le, mert ezeket az eljárásokat más szervek ha-
táskörébe rendeli a törvény.

Így egy adott „kutya ügynél” minden esetben több 
szempontot kell figyelembe venni.

Sokan jönnek a hivatalba és szólnak, hogy egy kutya 
van a közterületen. Igazából, ha Önök is belegondol-
nak, azért ennél több információra van szükségünk. 
Szeretnénk segíteni, de nyilván, ha nem tudjuk, hogy 
kié a kutya, elég nehezen tudunk bármiféle eljárást 
indítani akár mi, akár a társhatóságok. Aztán, ha to-
vábbra is látják ugyanazt a kutyát kóborolni az úton, 
azt mondják, hogy a jegyző nem csinál semmit. Va-
lóban nem, mert, ha nem tudjuk, hogy kié a kutya, 
kit szólítsunk fel a helyes kutyatartás szabályaira? A 
kutyát nyilván nem lehet…

A másik felvetés szokott lenni, hogy szóljunk a „sin-
térnek”, hívjuk ki. Állatbefogásra szakosodott szol-
gáltató céget abban az esetben szoktuk kihívni, ha 
egy valóban gazdátlan és kóbor eb van a faluban, 
nem akkor, amikor valakinek a kis kedvence vélet-
lenül kiszökik. Vannak lakosok, akik önszántukból 
hívják ki az állatbefogókat, mert láttak ez úton egy 
kóbor cicát vagy kutyát. Ezek a lakosok arra számít-
hatnak, hogyha nem egyeztetnek velünk, akkor az 
állatbefogó cég nekik fogja kiállítani a több tízezer 
forintos kiszállási díjat, mert mi ezt nem tudjuk fel-
vállalni, hiszen az önkormányzat áll a céggel szerző-
déses viszonyban, nem a lakosok. Magyarul, ne te-
gyük azt, hogy az önkormányzat tudta nélkül, kvázi 
az önkormányzat „kontójára” hívjuk ki a befogókat, 
mindenképpen egyeztetni kell velünk. Hiszen, ha ki 
is jönnek a befogók és nincs meg a kóborló kutyus, 
akkor is ki kell fizetni a kiszállási díjat. És ezzel mit 
értünk el? Semmit. Kijönnek a befogók, kiszámláz-
zák a kiszállási díjat, a kutya meg közben már elbújt, 
nem találják, nincs meg.  A „sintérek” nem ingyen 
jönnek a településre. Bizony, vannak olyan hatósági 

eljárások, melyben több százezer forintot kell meg-
előlegeznie az önkormányzatnak, hogy kutyákat vi-
gyenek el. Nyilván, az eljárás során a megelőlegezett 
eljárási költséget a gazdinak vissza kell fizetnie az 
önkormányzatnak. Ezt sokan nem tudják a faluban, 
ezért adunk most tájékoztatást erről.

Visszatérve az állatvédelmi bírságra, sajnos vannak 
olyan kutyatulajdonosok, akik felszólítás ellenére 
sem tudtak úgy cselekedni, ahogyan a jogszabály 
előírja. Velük szemben közigazgatási eljárás kereté-
ben állatvédelmi bírságot szabhatunk ki. 

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 
31.) Korm. rendelet szabályai igen szigorúak. A 
bírság alapösszege 15.000 Ft, melyet a Korm.ren-
deletben meghatározott magatartásokhoz rendelt 
szorzók növelnek. Július hónapban kiszabtunk 
egy 720.000 Ft-os bírságot, valamint jogerőre 
emelkedett egy 2.025.000 Ft-os bírság is. Eljárási 
költségként kiszállási díjat egy alkalommal kellett 
megállapítani. A bírságok meg nem fizetése esetén 
végrehajtási eljárás indul, mely alapján a mun-
kabérből és egyéb járandóságból tiltunk le, illetve 
ingó és ingatlan végrehajtást foganatosítunk.

A fentebb leírtak alapján azt gondolom, hogy Önök 
is látják, hogy egy „kutya ügy” nem olyan egyszerű, 
mint hinnénk. Így, kérünk mindenkit, hogy figyelje-
nek oda kedvenceikre, ne mulasszák el a kötelező ol-
tásokat, állatorvosi ellenőrzéseket. A nyári melegben 
kifejezetten, de az év többi napjain is gondoskodja-
nak az állatok - és itt nem csak az ebeket értem- meg-
felelő gondozásáról, étel, víz biztosításáról.

Felmerült kérdéseik esetén keressenek bizalommal! 

dr.Pap Anikó sk.

 jegyző
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TÁPIÓMENTI LAKODALMAS
Hagyományunkhoz híven immáron harmadik alkalommal kerül megrendezésre a TápióFeszt hagyo-
mányőrző és gasztronómiai-kulturális fesztivál, melynek az idei évben az egyik kiemelt programeleme 

egy nagyszabású, az egész Tápió-vidéket megmozgató szüreti felvonulás lesz.

A szervezők a fesztivál keretein belül egy új helyszínt, és eseményt álmodtak, hiszen hajdanán ezen a 
vidéken is szokás volt, hogy a házasulandók szüret után tartották az esküvőt, lakodalmat

A rendezvény jó alkalom lehet arra, hogy bemutatásra kerüljenek az igazi Tápiómenti Lakodalmas 
szokások.  Egy kis időutazás keretében az idelátogatók visszarepülnek a 60-as évek lakodalmaiba 
mindazért, hogy megismerjék a vidékre jellemző népviseletet, táncokat, népdalokat, zenei stílust, éte-

leket, italokat és mindazt, ami nem hiányozhatott az egész falut megmozgató eseményből.

A résztvevők előadás keretében részesei lehetnek a vendégvárásnak, majd megnézhetik, hogy hogyan 
öltöztetik a menyasszonyt. A lánykikérés követően a násznép együtt kíséri az ifjú párt a lakodalmas 
sátorhoz, hogy elfogyasszák az ilyenkor szokásos finom ételeket, italokat és, hogy aktívan részt vehes-

senek a mulatságban.

A mintegy 2 – 2,5 órás esemény gördülékeny menetéről profi vőfély gondoskodik, így mindenki tudni 
fogja, hogy mikor mi történik. A zenészek megállás nélkül fogják húzni a talpalávalót!

Kérjük, hogy senki ne felejtse otthon a táncos cipőjét, mert a táncosaink gondoskodni fognak arról, 
hogy mindenki táncra is perdüljön!

Az előadások időpontjai:

 2017. szeptember 09. Szombat

I. előadás: 13:30 – 
16:00

II. előa-
dás:

17:30 – 
20:00

 
 

2017. szeptember 10. Vasárnap
Riska Családi Nap
I. előadás: 12:00 – 14:30 
II. előadás 16:00 – 18:30

Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatóak,

a www.tapiofeszt.hu/tapiomenti-lakodalmas/

oldalon rendelhetnek.

További részletek a  Fesztiválról:

www.tapiofeszt.hu

II
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Tóth Zsuzsanna, Tápióság szülötte, a British Publishing House Ltd. szerkesztő bizottságának ajánlásával abban az 
elismerésben részesült, hogy tagja lett az általuk szerkesztett Oxford Encyclopediának, mely 2017-től immár Magyar-

országon is kiadásra kerül Magyarország sikeres személyiségei címmel.”

Maros mentén kis temető

Maros mentén kis temető, dal is van róla,

ott szeretnénk megpihenni, ha majd üt az óra.

Szívesen meghalnék szép Erdély országért

Meg azért a kócos hajú barna székely lányért.

Elhúzatom hej még egyszer a legszebbik nótát,

Megcsókolom utoljára azt a hervadt rózsát.

S elmegyek meghalni szép Erdély országért,

Meg azért a kócos hajú barna székely lányért.

A puskámat széttöröm a székely hegyek alján,

A kardomat ott hagyom el a Hargita ormán,

S mindent odaadnék szép Erdély országért,

Meg azért a kócos hajú barna székely lányért.

Nefelejcsből fonjátok meg az én koszorúmat,

a fejfámra tűzzétek rá sastollas csákómat,

S írjátok fejfámra meghalt a Hazáért,

Meg azért a kócos hajú barna székely lányért.

Maróné Éva néni

OLVASÓINK..

A következő ÚjSág szeptember 2-ig az
üzletekbe kerül. 

Cikkek leadási határideje: augusztus 25.
Az újságok korábbi példányai

megtalálhatóak a könyvtárban. 

 AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK!
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- Így készülünk mi -
(Egy falunap margójára)

…olyan mint egy étel elkészítése. Ha kimarad belő-
le az a bizonyos összetevő, amit szeretetnek hívnak, 
már nem lesz az igazi. Minden ember szívében meg-
található ez a fűszer, s ez az alapja az idei előadá-
sunknak is. 

Van egy bizonyos kötelék, amely években, sőt évti-
zedekben is mérhető. Már a kezdeteknél gondoltuk, 
hogy itt valami másról van szó. Mikor még azt sem 
tudtuk, merre tartsunk, s csak ismerkedtünk önma-
gunk és egymás képességeivel, már akkor megnyílt 
előttünk egy ajtó, itt Tápióságon, amely megnyitotta 
a lehetőségek tárházát. Az ajtón amelyen már sokan 
jöttek s mentek, még mindig nyitva áll s szárnyakat 
ad azoknak, akik mernek, és hisznek a csodákban. 
Enélkül, egy kicsit elveszettnek is éreznénk magun-
kat, hiszen ez mára már a részünké vált. Talán, egy 
biztosíték a múltból, hogy van egy hely, ahova bár-
mikor visszatérhetünk, akár csak egy ölelésre, vagy 
álmaink megvalósítása végett. 

Az a bizonyos mámorító érzés, amit a színpadon állva 
tapasztalunk, beleivódik az emlékezetünkbe, és nap-
ról-napra arra ösztönöz minket, hogy újra alkossunk 
valamit, amitől az emberek ha csak egy kis ideig is, 
de elfelejtik a mindennapi gondjaikat. Elfelejtik az 
aggodalmaikat, például hogy nem fizették be a csek-
ket, vagy nem írták meg a házit. Tulajdonképpen a 
lényeg annyi, hogy szívünket-lelkünket beletesszük 
a próbákba, hogy mosolyt csaljunk az emberek arcá-
ra, vagy éppen könnyeket a szemükbe. Mert ez nem 
csak rólunk szól…sőt, egyáltalán nem rólunk szól, 

hanem rólatok, akik néznek minket, akiknek emlékül 
adunk magunkból egy darabot, hogy érezzék azt a 
melegséget amely bennünket tölt el az ilyen alkal-
makkor. Egy útravaló, amely gyönyörködtet, és el-
szállásol, valami nem evilági helyszínen. 

Ez a helyszín most a mesék és a musicalek világa 
lesz, amelybe Nóra tanárnő kalauzol el minket, s ez 
által egy újabb ajtót megnyit, mely felébreszti rég el-
feledett emlékek, boldog képeit. Gyere el, ringatózz 
velünk, hogy együtt hajózzunk, érzelmeink hulláma-
in.

Vinacsek Ivett

„Új nap mindig jő.....”
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Tisztelt Tápióságiak!

Július a megmérettetés hónapja volt  
a lovasoknál.

Júliús 15-én rendezte a Tápiósági Lovassport Egye-
sület a III. Parasztolimpiát és főzőversenyt. A főző-
verseny résztvevői elhozták a saját receptjük ízvilá-
gát. Az egyesület finom ételei a birkagulyás, halászlé 
és babos káposzta volt, mellyel a résztvevőket kínál-
tuk. A „Parasztolimpiára” jól felkészült csapatok jöt-
tek el megmérettetni magukat. Tanulva az elmúlt év 
hibáiból, most senki nem fürdött a Tápió folyóban, 
csak cipők maradtak az átázott parton. A szamarak is 
toppon voltak. Sajnos a tragacsok egyikének a kereke 
megadta magát, de Eötvös bácsi klasszikus mondása 
szerint „Van másik”. A gumi nélküli bicikizés embert 
próbáló verseny  volt, no és a bála fordítás is komoly 
erőpróbának tette ki a versenyzőket. A kocsihajtás a 
település különböző helyein elhelyezett sorszámok 
gyűjtésével folytatódott, melyet Egyesületünk tagjai 
Tomócsik László pónifogata nyerte meg, bunda nél-
kül. Köszönjük a messziről jött csapatoknak, hogy 
jelenlétükkel megtisztelték színvonalas programun-
kat.

Sajnos nem tudni miért ez az érdektelenség a lakos-
ság részéről, pedig szurkolói táborra szükség  lenne 
a helyi rendezvényeken is!!!

A lovas ügyességi verseny a lovak makacskodása el-
lenére is sikeresnek mondható.

Július 22. A Kátai „Szerencsepatkó” Egyesület  
„Parasztolimpiája”

A lovasok ezen a hétvégén elfelejtve a betakarítási 
munkákat eljöttek a Kátai „Szerencsepatkó” Egye-
sület V. „Parasztolimpiája” rendezvényre. A most 
kislovasok is nagyon aktívak voltak az ügyességi já-
tékokban.

Fröccs ivás utáni hordókerülgetés (10x) kicsit meg-
viselte a versenyzőket, melyet a szurkolók igen nagy 
derültséggel fogadtak. A kocsis ügyességi és tájéko-
zódási verseny is sok izgalmat tartogatott, melyet a 
résztvevők rutinjukkal meg is oldottak.

Lovas ügyességi versenyen is számtalan újdonság 
miatt a lovasok némelyike makacskodott ugyan, de 
végig ment a pályán.

Tápiószentmártonban lévő „Ebképző Egyesület” 
színvonalas programot mutatott be, mellyel bővítette 
a lovasok műsorát.

Estebéddel láttak vendégül minden résztvevőt. Az 
eredményhírdetést tombolahúzás követett, melyen 
a Tomócsik család az egyik fődíjat megnyerte: „Ka-
ramel” névre hallgató kis kecskét. Egyesületünk tag-
ja Tomócsik László II. helyezést ért el. A szervező 
Gyüréné Szabó Zsuzsa közös táncra invitálta a részt-
vevőket, amin mindenki részt vett, majd a felhőtlen 
szórakozás vette kezdetét.

Ezen programokon minden versenyszámban kicsik-
kel, nagyokkal képviseltük Egyesületünket. Nagyon 
köszönjük a meghívást és „Jövőre veletek” ismétel-
ten!

Tápiósági Lovassport Egyesület
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A Tápiósági Lovassport Egyesület - III. Parasztolimpia és főzőverseny
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A GYERMEKBARÁT
TÁRSADALOMÉRT!

A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmának (MGYM) 
jogelődje, a Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egye-
sülete 1917-ben alakult meg az I. világháború miatt árván 
maradt gyermekek, elszegényedett családok segítésére. 
Alapvető törekvése volt, hogy az országban igazságos tár-
sadalmi viszonyokat, esélyegyenlő feltételeket teremtsenek, 
amelyek hatásaként a legelesettebb gyermekeknek is megle-
gyen a lehetősége a kulturális és szociális felemelkedéshez. 
(Ezt a szervezetet Rákosi Mátyás hatalomra kerülése után, 
1948-ban betiltották, megszüntették. – szerk. – )

1992-ben a rendszerváltás teremtette meg a lehetőséget arra, 
hogy a gyermekérdekű szervezet újjáalakulhasson. Az új ci-
vil szervezetnek kiemelt célja lett a gyermekek testi, lelki 
és szellemi nevelése, közreműködés szociális ellátásukban, 
érdekeik képviseletében. Fő elve a humanizmus, a bizalom, 
a belső- és a társadalmi béke kialakítása, a magyar és más 
népek megbecsülése, a természet szeretete, a környezet vé-
delme, a demokrácia, a szabadság, az esélyegyenlőség, a 
szolidaritás, a vallásos és nem vallásos emberek együttmű-
ködése a gyermekek érdekében. 

Az elmúlt évtizedekben a Magyarországi Gyermekbarátok 
Mozgalmának több mint 60 településen alakult meg he-
lyi szervezete 5 régióban. Nagyon sok kulturális, sport, és 
egyéb szabadidős programot szerveztünk, közreműködtünk 
a gyermekek érdekképviseletében, a gyermekjogok érvé-
nyesítésében, a demokratikus készségek elsajátíttatásában, a 
legszegényebb gyermekek segélyezésében. 

Országos hagyományaink közé tartozott a Gyermekbarát 
Olimpia és az évenkénti Gyermekbarát Gálaműsor keretében 
a kulturális tehetség-bemutató. Azt valljuk, hogy napjaink-
ban, amikor a felnövekvő nemzedéknek az emberiség nagy 
kérdéseivel kell szembenéznie, akkor az együttműködésre, a 
párbeszéd igénylésére kell nevelnünk a gyerekeket és a fia-
tal felnőtteket. Fontosnak tartjuk a demokratikus készségek 
elsajátítására, a másik fél megértésére, megbecsülésére ne-
velést, a tolerancia kialakításának kérdését. 

A nemzetközi kapcsolatok és csereprogramok szintén fon-
tosak a világot érintő békefolyamatban. A más kultúrákból 
származó, más etnikumhoz tartozó és más történelmi háttér-
rel rendelkező emberekkel való találkozás mindig kitágítja 
egymás megértésének lehetőségét. Szervezetünk már újjá-

alakulásától kezdve sokféle kapcsolatot alakított ki a határon 
túli magyar gyermekekkel pl. Bátyúban, Szabadkán, Nagy-
váradon, Baróton, Sepsiszentgyörgyön, majd Ungváron is. 
(A Gyermekbarátok többször táboroztattak magyar gyereke-
ket, közöttük Tápióságon élő gyerekeket is Svájcban és Izra-
elben. – szerk. – ) 

A Gyermekbarátok kezdeményezésére az IFM-SEI hagyo-
mányos gyermek világtalálkozója először került megrende-
zésre Közép-Európában 1997-ben Zánkán, ahol 36 ország 
képviseltette magát. Az Együtt Európában a gyermekbarát 
társadalomért! mottóval Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön 
három egymást követő évben került megrendezésre a Nem-
zetközi Gyermekbarát Fesztivál, majd a következő években 
Ungvár (Kárpátalján) Ukrajnában, Galánta (Felvidéken) 
Szlovákiában, Szabadka Szerbiában követett. A fesztivá-
lok alapgondolatát a tolerancia, a kisebbségek tisztelete, a 
másság elfogadása adta. A résztvevők között tudhattunk 3 
földrész országaiból sok-sok gyermeket és felnőtt vezetői-
ket. Minden demokratikus gyermekszervezet hozzájárul az 
egészségesebb, humánusabb nemzedék fölnevelkedéséhez. 
A gyermekszervezetek a nevelés semmivel nem pótolható 
színterei, így mi is közösségi élményeket biztosítottunk a 
gyermekeknek, fiataloknak. 

A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma országos és 
helyi szintű vezetőinek a gyermekekért érzett felelősségük, 
az önzetlen tenni akarásuk, a belső meggyőződésük, a hitük 
adta meg a lehetőségét annak, hogy az újjáalakulás 25. év-
fordulójához elérkezzünk. 

Szervezetünk a régióban az elismert gyermekszervezetek 
körébe tartozik. 

Bízunk abban, hogy a 25. évfordulónk, amely elődszerve-
zetünk megalakulásának 100. évfordulója is egyben, újabb 
lendületet ad a további munkánkhoz, hogy további eredmé-
nyekkel küzdjünk a gyermekbarát társadalomért. 

Kelt Budapesten, 2017. március idusán, az MGYM elnök-
sége 

A közölt anyag az eredetinek a szerkesztett, 
rövidített változata – szerk. – 
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Tengerparti nyaralások, körutazások személyre szóló élményekkel.
Nyugodtan keress bennünket, ha megálmodtál egy utazást és azt nem találod a honlapunkon. 

Segítünk benne, hogy megvalósuljon.
Utasbiztosítás nélkül ne kockáztass, azt is tudsz kötni nálunk.
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