JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 27-én (hétfőn)
18.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti ülésén.
Jelen vannak: A Polgármester, Jegyző, a települési képviselők a jelenléti ív szerint, meghívottak.
Horinka László polgármester: Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület megjelent tagjait.
Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes 11 képviselő van jelen, azt megnyitom.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Farkas Gáborné képviselő asszonyt kérem fel.
A képviselő-testület 1 tartózkodás mellett Farkas Gábornét megválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Horinka László Polgármester: Javaslatot teszek a meghívóban szereplő napirendek tárgyalására.
Az ülés napirendje:
1./

2007. I. félévi költségvetési beszámoló megtárgyalása
Előadó:

2./

Beszámoló a temetkezési szolgáltatásról és a temető fenntartási tevékenységről
Előadó:

3./

Központi Orvosi Ügyelet Vezetője

Védőnők munkájáról beszámoló
Előadó:

6./

háziorvosok

Központi Orvosi Ügyelet beszámolója munkájáról
Előadó:

5./

Farkas Ferenc vállalkozó

A háziorvosi körzetek beszámolója munkájukról
Előadó:

4./

Horinka László polgármester
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport vezetője

Védőnők

E g y e b e k:
a./
Ajánlat piaci alapú bérlakás építésére és üzemeltetésére a „halasztott
értékesítésre épített bérlakás konstrukció” keretében.
Előadó:
Horinka László polgármester
Dr. Bogdán Zsolt az Első Magyar Bérlakásépítő Kft. tanácsadója
b./

Lehoczki Építőipari Kft. földvásárlási kérelme
Előadó:

c./

Horinka László polgármester

Kocsis Tamás ingatlan bérleti ügye
Előadó:

Horinka László polgármester

d./

Dr. Borbély Judit kérelme
Előadó:
Horinka László polgármester

e./

Ady Endre utcai lakosok panasza út ügyben
Előadó:

Horinka László polgármester
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f./

Árpád utcai lakosok beadványa sebesség- és súlykorlátozás ügyében
Előadó:

h./

Horinka László polgármester

Németh János és Szántai László területfelajánlása
Előadó:

Horinka László polgármester

i./

Lakatos Ottó László területfelajánlása
Előadó:
Horinka László polgármester

j./

OMSB előterjesztései 2. előterjesztés
Előadó:
Lukács István, az OMSB elnöke

k./

Oktatási-nevelési intézmények kollektív szerződéseinek felülvizsgálata
Előadó:

Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

l./

Javaslat, hogy az oktatási-nevelési intézményekben a határozott
munkaszerződések csak június hó 15. napjáig kerüljenek megkötésre.
(szóbeli előterjesztés)
Előadó:
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

m./

Sülysápi Hírforrás Szerkesztő-bizottsági tag választása
Előadó:

n./

Katus Norbert felelős kiadó

Faluszolga Kft. könyvelésének a Polgármesteri Hivatalhoz történő áthelyezése
Előadó:

Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

o./

Faluszolga Kft-nél könyvvizsgáló váltás (szóbeli előterjesztés)
Előadó:
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

p./

A Pénzügyi Bizottságba külső bizottsági tag választása
Előadó:

q./

Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat támogatási kérelme
Előadó:

Horinka László polgármester

r./

Kadencia Alapfokú Művészetoktatási Kht. Kérelme
Előadó:
Horinka László polgármester

s./

Tápiósülyi templom altemplomának feltárása
Előadó:

t./

Horinka László polgármester

Sülysáp közvilágításának korszerűsítése
Előadó:

v./

Horinka László polgármester

Leader akciócsoport létrehozása
Előadó:

u./

idejű

Horinka László polgármester

Melegvölgyi lakópark utcanevek .
Előadó: Kecser István TFKB elnöke

Horinka László Polgármester: Van-e más napirend felvételére javaslat?
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Cseri Péter: z. pontként
javaslatot.

leendő sportszakosztály létrehozásáról és támogatásáról kívánok tenni

Horinka László Polgármester: Ki ért egyet ezzel a módosítással a napirend elfogadásával?
A képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal elfogadták az alábbi napirendi pontokat:
Az ülés napirendje:
1./

2007. I. félévi költségvetési beszámoló megtárgyalása
Előadó:

2./

Beszámoló a temetkezési szolgáltatásról és a temető fenntartási tevékenységről
Előadó:

3./

Központi Orvosi Ügyelet Vezetője

Védőnők munkájáról beszámoló
Előadó:

6./

háziorvosok

Központi Orvosi Ügyelet beszámolója munkájáról
Előadó:

5./

Farkas Ferenc vállalkozó

A háziorvosi körzetek beszámolója munkájukról
Előadó:

4./

Horinka László polgármester
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport vezetője

Védőnők

E g y e b e k:
a./
Ajánlat piaci alapú bérlakás építésére és üzemeltetésére a „halasztott
értékesítésre épített bérlakás konstrukció” keretében.
Előadó:
Horinka László polgármester
Dr. Bogdán Zsolt az Első Magyar Bérlakásépítő Kft. tanácsadója
b./

Lehoczki Építőipari Kft. földvásárlási kérelme
Előadó:

c./

Horinka László polgármester

Kocsis Tamás ingatlan bérleti ügye
Előadó:

Horinka László polgármester

d./

Dr. Borbély Judit kérelme
Előadó:
Horinka László polgármester

e./

Ady Endre utcai lakosok panasza út ügyben
Előadó:

f./

Árpád utcai lakosok beadványa sebesség- és súlykorlátozás ügyében
Előadó:

h./

Horinka László polgármester
Horinka László polgármester

Németh János és Szántai László területfelajánlása
Előadó:

Horinka László polgármester
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i./

Lakatos Ottó László területfelajánlása
Előadó:
Horinka László polgármester

j./

OMSB előterjesztései 2. előterjesztés
Előadó:
Lukács István, az OMSB elnöke

k./

Oktatási-nevelési intézmények kollektív szerződéseinek felülvizsgálata
Előadó:

Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

l./

Javaslat, hogy az oktatási-nevelési intézményekben a határozott
munkaszerződések csak június hó 15. napjáig kerüljenek megkötésre.
(szóbeli előterjesztés)
Előadó:
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

m./

Sülysápi Hírforrás Szerkesztő-bizottsági tag választása
Előadó:

n./

Katus Norbert felelős kiadó

Faluszolga Kft. könyvelésének a Polgármesteri Hivatalhoz történő áthelyezése
Előadó:

Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

o./

Faluszolga Kft-nél könyvvizsgáló váltás (szóbeli előterjesztés)
Előadó:
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

p./

A Pénzügyi Bizottságba külső bizottsági tag választása
Előadó:

q./

Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat támogatási kérelme
Előadó:

Horinka László polgármester

r./

Kadencia Alapfokú Művészetoktatási Kht. Kérelme
Előadó:
Horinka László polgármester

s./

Tápiósülyi templom altemplomának feltárása
Előadó:

t./

z./

Horinka László polgármester

Sülysáp közvilágításának korszerűsítése
Előadó:

v./

Horinka László polgármester

Leader akciócsoport létrehozása
Előadó:

u./

idejű

Horinka László polgármester

Melegvölgyi lakópark utcanevek .
Előadó: Kecser István TFKB elnöke
Leendő sportszakosztály létrehozása és támogatása
Előadó: Cseri Péter alpolgármester

Horinka László Polgármester: Javaslom, hogy a napirendek tárgyalását kezdjük azon pontokkal,
melyekben meghívott vendégeink érintettek.
1. napirendi pont:
6.u. KÖZVIL Korszerűsítés:
Horinka László Polgármester: Tisztelettel köszöntöm a KANSAS KFT munkatársait. Kérem, tartsák
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meg rövid ismertetésüket.
KANSAS KFT.: Amennyiben kérdés merül fel, az elmondottakkal kapcsolatban, állunk
rendelkezésükre.
Hozzászólók: Lányi György, Csanádi Gábor.
Horinka László Polgármester: Az anyagban szereplő határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Ki
ért egyet a javaslatban szereplő javaslattal?
160/2007.(VIII.27.) Önkormányzati Határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata elfogadja a KANSAS Kft. ajánlatát Sülysáp közvilágításának
fejlesztésére, korszerűsítésére. A közvilágítás korszerűsítésén túl a Besnyői és Laky dűlők
közvilágításának kiépítést határozza meg, 10 éves futamidővel, tulajdonrészesi konstrukcióban.
Felelős:
Határidő:

Horinka László polgármester
2007.12.31.

2. Napirendi pont
6.a. Első Magyar Bérlakás építő KHT.

Ajánlat piaci alapú bérlakás építésére és üzemeltetésére a „halasztott értékesítésre épített
bérlakás konstrukció” keretében.
Előadó:
Horinka László polgármester
Dr. Bogdán Zsolt az Első Magyar Bérlakásépítő Kft. tanácsadója
Bogdán Zsolt: Mányi úrnak van két felvetése: a. telek és annak tulajdonjoga valamint a szavatossági
garanciák a projektcég esetleges megszűnése esetére.
Amennyiben társasházzá nyilvánítják a lakásokat, úgy akkor kapja meg a bérlő a telket amikor
megveszi a lakást. A másik kérdés: a projektcég veszi fel a hitelt, a mi konstrukciónk szerint. Mányi úr
kérdése az volt, mi lesz akkor, ha a cég megszűnik vagy felszámolják és közben szavatossági igény
merül fel a lakásokkal kapcsolatban. Nem lesz már cég, akin számon lehet kérni a javítást. Azt
javasolta, hogy egy kicsit legyen megemelve a lakások ára, ez a megemelt részösszeg képezhetné
bázisát annak az alapnak, amiből ezeket a problémákat fel lehet számolni.
Válaszom a felvetett kérdésekre:
a.) a felszámolásra vonatkozóan: a bérlő részére kell értékesíteni a lakásokat a felszámolónak
is. Opciós jogot lehet biztosítani az Önkormányzat részére, ha netán mégis felszámolásra
kerülne a cég.
b.) Szavatosság, garancia: 10 év van a szerkezetre az előírás szerint, ezt tartjuk természetesen.
Amennyiben megszűnik felszámolás következtében a cég és szerkezeti hiba lép fel, képezhetünk egy
„puffert” amely lehetőséget ad arra, hogy abból a probléma megszüntetésének költségeit fedezni lehet.
Pl. lehet biztosítást kötni pl 10 évest, melyet a bérlő fizet ez lehet fedezet a megszűnést követtő
szavatossági igények kielégítésére.
Horinka László polgármester: Van-e kérdés?
Hozzászólók: Lányi György, Farkas Gáborné.
Bogdán Zsolt: Az önkormányzat jelöli ki majd a leendő bérlőket azzal, hogy feltételeket szab azok
kiválasztásában, ezért nem fenyeget az a veszély, hogy olyan személyek kerülnek majd bérlőként ki,
akik nem tudják megvásárolni a lakást vagy fizetni a bérleti díjat.. Létre kell hozni közös képviselői
rendszert . Évente (minden év februárjában) kell megújítani a szerződéseket és amennyiben nem fizet
úgy nem lesz megújítva. Ha ki kell rakni a bérlőt lesz aki a helyébe lépjen és csak ha egyáltalán nem
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lesz senki akkor lép be az önkormányzat.
Lányi Gy. Miért nem tartalmazza a telek árát ?
Bogdán Zsolt: Nem hozzánk kerül a telek ára, ezzel bármilyen formában az önk rendelkezik vele. A
műszaki ellenőrzés esetében nincs akadálya annak, hogy az önkormányzat is delegáljon ellenőrt.
Horinka László polgármester: Ki ért egyet az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal? Az
önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen 1 nem szavazati aránnyal elfogadta az alábbi határozatot:
161/2007. (VIII.27.) Önkormányzati Határozat
Sülysáp Nagyközség Képviselő-testülete ismételten megtárgyalta az Első Magyar Bérlakásépító Kft.
javaslatát piaci alapú bérlakás építésére és üzemeltetésére vonatkozóan.
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján úgy
döntött, hogy el kell indítani a bérlakásépítő programot a Csokonai – Táncsics M. – Állomás utca
közötti négy önálló területen (4550/118. 4550/119, 4550/120, 4550/121 hrsz) a szükséges,
önkormányzatot védő garanciák előírásával.
Felkérik a Polgármestert és a Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoportját a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2007. szeptember 30.
Horinka László polgármester
PMHIV Műszaki Csoportja

3. Napirendi pont

A háziorvosi körzetek beszámolója munkájukról
Előadó:

háziorvosok

Horinka László polgármester: A beszámolókat mindenki megkapta. Kérdezem az orvosokat, van- e
szóbeli kiegészítésük a leadott anyaghoz?
Tiba Marianna: KA készenléti ügyeleti díjat, -mely napi 3 óra- évek óta nem fizeti az Önkormányzat.
Kérjük ennek beépítését a jövő évi költségvetésbe.
Dr. Papp Ágostonné: a Bizottság tárgyalta a kérdést, az ez évi költségvetésben nincsen erre tervezve,
esetleg a 2008 évi költségvetésben lehet vele foglalkozni.
Hozzászólók: Lukács István (párnás ajtó Fő út 47., csecsemőhalál), Farkas Gáborné (közétkeztetés
nem szakszerű, területi beutalás tárgyában levél EÜ.Min.).
Horinka László polgármester: A Szociális Bizottság tárgyalta az orvosok beszámolóit és
elfogadásra javasolja azt. Ki az aki egyetért a beszámolók elfogadásával?
Az önkormányzat egyhangú szavazati aránnyal elfogadta az alábbi határozatot:
162/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a házi és házigyermekorvosok beszámolóit, a Szociális Bizottság javaslata alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
4. Napirendi pont
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Központi Orvosi Ügyelet beszámolója munkájáról
Előadó:

Központi Orvosi Ügyelet Vezetője : Dr. Marosi Gyöngyi

Horinka László polgármester: A beszámolót minden képviselő kézhez kapta. Van-e szóbeli
kiegészítése doktornőnek az anyaghoz?
Marosi Gyöngyi: A beszámoló végén említettem, hogy fontos lenne redőnyt szereltetni az ablakokra,
mivel nagyon felmelegszik a helyiség, de ez 2008. évben is megfelel , mivel az idei nyáron már túl
vagyunk melegek már elmúltak.
Hozzászólók: Lányi György, Csanádi Gábor.
Horinka László polgármester: A Szociális Bizottság tárgyalta az ügyelet beszámolóját és
elfogadásra javasolja azt. Ki az aki egyetért a beszámolók elfogadásával?
Az önkormányzat egyhangú szavazati aránnyal elfogadta az alábbi határozatokat:
163/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az ügyelet
beszámolóját, a Szociális Bizottság javaslata alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
164/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy meg kell nézni a szükséges
felújításokat az egészségügyi intézményeknél (fényreklám, párnás ajtó, redőny stb.) és a szükséges
kiadásokat tervezni kell a 2008. évi költségvetésben.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
PMH Műszaki Csoport
5. Napirendi pont

Védőnők munkájáról beszámoló
Előadó:

Védőnők

Horinka László polgármester: Van-e kérdés a napirendek előadóihoz?
Hozzászólók: Lukács István, Farkas Gáborné.
Horinka László polgármester: A Szociális Bizottság tárgyalta a védőnők beszámolóját és
elfogadásra javasolja azt. Ki az aki egyetért a beszámolók elfogadásával?
Az önkormányzat egyhangú szavazati aránnyal elfogadta az alábbi határozatokat:
165/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a védőnők
beszámolóját, a Szociális Bizottság javaslata alapján. Felkéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy alakítson
ki a beszámolóhoz szempontrendszert.
Határidő: 2008. március 31.
Felelős: Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
Ügyrendi Bizottság
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6. NAPIRENDI PONT
Egyebek 6/p. A Pénzügyi Bizottságba külső bizottsági tag választása
Előadó:
Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke
Horinka László polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a külsős bizottsági tag megválasztását
és Gálfi Jánosózsefnét jelöli a Pénzügyi Bizottság külső tagjának Seprősné Cseri Ágota helyett. Ki ért
egyet a jelöléssel?
Az önkormányzat egyhangú szavazati aránnyal elfogadta az alábbi határozatokat:
166/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a
bizottság új külső tagjának megválasztja Gálfi Jánosózsefnét.
Határidő: azonnal
Felelős: Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
7. NAPIRENDI PONT
1. 2007. I. félévi költségvetési beszámoló megtárgyalása
Előadó:
Horinka László polgármester
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport vezetője
Horinka László polgármester: A beszámolót mindenki kézhez kapta, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta
és elfogadásra javasolja. Van-e kérdés az anyaggal kapcsolatban?
Hozzászólók: Lukács István, Kecser István, Horinka László.
Horinka László polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a a Költségvetés I. félévi
beszámolóját és elfogadásra javasolja azt. Ki az aki egyetért a beszámoló elfogadásával?
Az önkormányzat egyhangú szavazati aránnyal elfogadta a beszámolót és az alábbi rendeletet alkotja
meg I. félévi pénzügyi beszámolójáról:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata
/2007. (VIII. 27.) sz. rendelete
2007. évi félévi költségvetéséről
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény valamint a Magyar Köztársaság 2007.évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII.
törvény alapján 2007. félévi költségvetéséről az alábbi rendeletét alkotja meg:
I. fejezet
Sülysáp Önkormányzat
2007. félévi költségvetése
1.§. Sülysáp Nagyközség Önkormányzata 2007. félévi költségvetését
957.019 E Ft módosított bevételi
957.019 E Ft módosított kiadási előirányzattal , valamint
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710.860 E Ft pénzforgalmi bevétellel és
665.660 E Ft pénzforgalmi kiadással hagyja jóvá.
2.§. A pénzforgalmi bevétlek részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza, a közoktatási normatívák
jogcím szerinti megoszlásával együtt.
3.§.(1) Az 1.§.-ban megjelölt kiadási főösszeg címenkénti (költségvetési szervenkénti) megoszlását
2.sz. melléklet tartalmazza .
(2) A Polgármesteri Hivatal és a részben önálló költségvetési szervek kiadásainak kiemelt
előirányzatonkénti megoszlását a 3. sz. melléklet tartalmazza . Az átadott pénzeszközök részletezését a
4. sz. melléklet, a kiadások szakfeladatonkénti részletezését az 5.sz. melléklet tartalmazza.
4.§ Az Önkormányzat pótelőirányzatainak jogcímenkénti kimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
5.§. (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről
szóló 2006. évi CXXVII. törvény rendelkezései az irányadók .
(2) Jelen rendelet 2007. év július hó 1. napjával visszamenőlegesen lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik a hirdetőtáblán történő
kifüggesztéssel .
INDOKOLÁS
Az Önkormányzat 2007. félévi költségvetési bevételi és kiadási főösszege a Pest Megyei
Államkincstár Területi Igazgatóságától kapott eredeti előirányzatban nem tervezhető
pótelőirányzatokkal 16.423.225-Ft-tal megemelkedik, melynek részletezése a költségvetési rendelet
6.sz. mellékletében található.
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 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény rendelkezései az irányadók.
(2) E rendelet 2007. augusztus 30. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2007. július 1. napjától kell alkalmazni.
(3) A rendeletet a helyben szokásos módon kell kihirdetni. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos
módon gondoskodik.
Sülysáp, 2007. augusztus hó 27.

Horinka László
polgármester

Gulyásné dr. Gál Ilona
jegyző

6.sz. melléklet
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat
2007 évi költségvetésének
I.

félévi beszámolója
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Sülysáp Nagyközség Önkormányzat
/2007. (II. 19.) sz. rendeletében a 2007 évi költségvetését
Bevételi oldalon
923.799 e Ft
Kiadási oldalon
923.799 e Ft állapította meg.
Az Önkormányzat költségvetésében 73.079 e Ft általános tartalékot, valamint konkrétan
megfogalmazott célok megvalósítására 149.000 e Ft céltartalékot határozott meg.
Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény valamint a Magyar
Köztársaság 2007.évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény alapján Sülysáp
Nagyközség Önkormányzat 2007 év I. félévi
Eredeti bevételi előirányzata
923.799 e Ft
Módosított bevételi előirányzata 957.019 e Ft
Eredeti kiadási előirányzata
923.799 e Ft
Módosított kiadási előirányzata 957.019 e Ft
A költségvetés eredeti előirányzatához képest 33.220 e Ft módosítás történt, mely a központi
költségvetéstől kapott átvett pénzeszközökből , és saját bevételekből tevődik össze.
Központi költségvetéstől kapott pótelőirányzatok összege Ft-ban
Összesen IMegnevezés
VI.h
Rendszeres szociális segély
448.268
Ápolási díj és befizetett járulékai
5.479.053
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
35.455
Lakásfenntartási támogatás
5.310.900
Egészségkár .rendszeres szociális segélye
117.989
Időskorúak járadéka
31.560
Szent I. Ált. isk. bővítésére
5.000.000
16.423.225
Bevételek melyek módosították az eredeti előirányzatot Ft-ban
Mük.célú pénze.átv. Közhasznúak támogatása
1.428.997
Telek eladás bevétele
20.525.200
Optima értékesítéséből kamat bevétel
632.000
Állami támogatás miatti korrekció tartalék terhére
-5.789.913
Összesen
16.796.284
Az állami normatíva téves beállítása miatt a tartalék csökkentésre került.
A költségvetés részletes módosításait a különböző bevételi és kiadási sorokon, illetve szakfeladatokon
láthatjuk.
A táblázatokban átfutó, kiegyenlítő tételek találhatók mely a költségvetés sajátosságaiból adódó
tételek, olyan könyvelési elemek melyek később kerülnek a megfelelő főkönyvi számra illetve
szakfeladatra.

Bevételek alakulásának bemutatása
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A bevételek összességében 74 %-ban teljesültek az I. félévben.
Helyi adók alakulása
Megnevezés
Iparűzési adó
Gépjármű adó
Építmény adó
Összesen

Adóalany db-fő
458
2224
1625

Befizetett
41.242
24.143
191
65.576

e Ft-ban
Hátralék
17.985
17.308
35.293

Jelentősebb nem teljesült tervezett bevétel az Optima hozamára 5.000 e Ft , mely a bevételi oldal
alakulását nem igazán befolyásolta, mivel kisebb olyan bevételek voltak az I. félévben amelyek nem
kerültek tervezésre. (pl., jegybevétel, internet használati díjbevétel, stb)
A telek értékesítéséből 20.525 e Ft nem tervezett többlet bevétel keletkezett.
A szemétszállítási díjból származó bevétel 7.641 e Ft-volt az I. félévben, a kintlévőség 2.568 e Ft
ebből
2005 évi hátralék 525 e Ft
2006 évi hátralék 779 eFt
2007 évi hátralék 1.265 e Ft
Az intézményi térítési díjak időarányosan alakultak, kintlévőség és hátralék nem mutatható ki.
Pályázaton nyert bevételek: közoktatási 300 e Ft
Energetikai 480 e Ft
Az Allianz Biztosító 1 000 e Ft adományt utalt át, a közrend és közbiztonság támogatása címén.
Az építmény adó bevétel szeptember 17-ig esedékes, ezért ilyen alacsony a bevétel. A félév
lezárásáig 1625 adóalany nyújtotta be bevallását. A benyújtott bevallások alapján vártható bevétel
4.933 e Ft.
Meg kell említeni, hogy az eredeti költségvetésben betervezésre került a Szent István Általános Iskola
bővítésére átvett pénzeszközként 10.000 e Ft, ugyanakkor ezen pénzeszköz átadását a kincstár
módosított előirányzatként hozza. Ennek korrekciójára a második félévben kerül sor.
Kiadások alakulásának bemutatása
A kiadások összességében 67 %-ban teljesültek.
Az időarányosnál magasabb költségvetési felhasználás indoka, hogy a felhasználás nem havi szintű,
hanem egyösszegű kifizetések történtek pl. munkaruha költségtérítése, vagy bizonyos eszköz
beszerzések. Ezekre a feladatokra viszont már a II. félévben nem lesz kiadás.
Egy-egy feladat ellátása miatt módosítások történtek, melyek a költségvetés főösszegét nem
változtatták meg, de átcsoportosításra volt szükség.
Kiemelt nagyobb összegű módosításra a Községgazdálkodási csoport megalakításának kapcsán
történt, mely bér és dologi költségek átcsoportosítását tette szükségessé. Másik nagy összegű
átcsoportosítás az Optima befektetés, mely az előző évi pénzmaradvány tételeként került az eredeti
költségvetésbe, a módosított előirányzatban Union életbiztosítás befektetett eszközként szerepel.
A 2007 évi költségvetés elkészítésénél kiemelt feladat volt a cafetéria rendszer bevezetése, mely
beépítésre került az eredeti előirányzatba.
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A Polgármesteri Hivatalnál 7 fő létszámbővítésre került sor a Községgazdálkodási Csoportnál.
Az általános és céltartalék terhére megvalósuló beruházási és felújítási munkákra az alábbi kifizetések
történtek
Megnevezés
Útépítés –kátyúzás
Szeméttárolók kihelyezése
Ravatalozó tervezési díj
Jogtiszta szoftverek
Egyéb jármű ( dóser)
Belterületi föld vásárlása
Union életbiztosítás

Ezer forintban
32.162
972
216
838
400
2.300
80.000

A beruházások és fejlesztések egy része az eredeti költségvetésben kerültek tervezésre, így azok
átcsoportosítást nem tettek szükségessé.
A betervezett beruházások közül több megvalósult június 30-ig, de a számlák kiegyenlítése nem
történt meg, ezért ezeket a beszámolóban bemutatni nem lehet.
2007. I. félévében az alábbi civil szervezetek kaptak támogatást
I félévSzervezet
Megítélt összeg ben utalva
Sülysáp KSK
4200000
2400000
Evang.Pünkösdi Közösség
300000
150000
Református Egyház
150000
75000
B.F. Tűzoltó Egyesület
200000
100000
Sérült Gyerm. Játsz.
350000
175000
Amatőr Csillagász Egyesül.
250000
125000
Nyugdíjas Klub
400000
0
Egész.és Erkölcsös If. Al.
400000
200000
Polgárőrség
800000
500000
Római Kat. E. Tápiósüly
875000
437500
Római Kat. E. Tápiósáp
875000
437500
Gyermekszív Nagycsaládos.E
100000
50000
Móra F. Ált. Isk. Alapítvány
150000
150000
Sülysápi Vöröskereszt
100000
100000
Sülysápért Közalapítvány
450000
450000
Bursa Alapítvány
215000
215000
Aranyi Állatotthon
180000
180000
Rendőrség
100000
100000
FÉK
150000
150000
A támogatások további részének utalására a II. félévben kerül sor.
Szociálpolitikai juttatás címén 27.344 e Ft került kifizetésre.
Segélyezettek számának alakulása
Megnevezés
Lakásfenntartási támogatás
Időskorúak járadéka
Ápolási díj
Temetési segély
Egészségkárosod. rend.
Közlekedési támogatás

fő
175
1
26
33
2
123

egyéb megjegyzés
átlagosan havonta
hó
fő/hó
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Közgyógyellátás
Temetési kölcsön
Kártérítés
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Átmenetei segély

29
3
1 bírósági ítélet alapján
126
36

Szociális gyermekétkeztetési. tám

alanyi jogon 387 fő méltányossági 158
545 fő

Az I. félévi céltartalék 111.851 e Ft, melynek felhasználása folyamatban van.
A költségvetési beszámolóhoz még el kell mondani, hogy pénzforgalmi szemléletű ezért csak azok a
tényleges bevételek és kiadások szerepelnek pénzügyi teljesítése megtörtént.
A költségvetés elemzése után elmondható, hogy a tervezettnek megfelelően alakultak mind a
bevételek mind a kiadások. Azon költségvetési sorok melyeken esetlegesen túlteljesítés illetve alul
teljesítés történt, azzal indokolható, hogy vagy a második félévben történik meg a teljesítés, vagy
rajtunk kívül állók az okok.
Horinka László polgármester: A hozzászólások kapcsán felmerült annak szükségessége, hogy
közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére alkossunk rendeletet, ezt készítsük elő. Ki ért egyet a
felvetéssel?
Az önkormányzat egyhangú szavazati aránnyal elfogadta az alábbi határozatot:
167/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a közműfejlesztési
hozzájárulásról rendeletet alkot megalkotására. Felkéri a jegyzőt a rendelet megszövegezésére,
valamint a tervezet bizottságok elé terjesztésére.
Határidő: 2007. november 30.
Felelős: Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
Horinka László polgármester: Az IFA számlán lévő bevételt a Szent István Általános Iskola
felújítási, bővítési munkálataira javaslom átvezetni. Kérem, aki egyetért, tegye fel a kezét! Az
önkormányzat egyhangú szavazati aránnyal elfogadta az alábbi határozatot:
168/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szent István Általános
Iskola felújítási , bővítési munkálataira át kell vezetni az IFA számlán lévő bevételt.
Határidő: 2007. szeptember 15.
Felelős: Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
8. NAPIRENDI PONT

Beszámoló a temetkezési szolgáltatásról és a temető fenntartási tevékenységről
Előadó:

Farkas Ferenc vállalkozó

Horinka László polgármester: A beszámolót mindenki megkapta, abban felmerült néhány
megoldandó kérdés. A temetőbővítés és a kerítés tárgyában úgy gondolom, hogy a
Községgazdálkodási Csoport el tudja készíteni azokat.. Kérem, aki egyetért, tegye fel a kezét! Az
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önkormányzat egyhangú szavazati aránnyal elfogadta az alábbi határozatokat:
169/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a temetők bővítésének,
körül kerítésének munkálataival megbízza a Községgazdálkodási Csoportot.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Cseri Tamás intézményvezető
170/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sülyi temető
szerszámtárolóját az Önkormányzat annak visszaadása előtt felújítja.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Horinka László polgármester
171/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a temetőkben levő
urnafalak körül tereprendezési munkálatokat végez, melyjel megbízza a Községgazdálkodási
Csoportot.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Cseri Tamás intézményvezető
172/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sápi temető hűtőrészének
tartószerkezetének elkészítését horganyzott anyagból elkészítteti.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Horinka László polgármester
173/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a temetők – élő sövénnyel
történő - körül kerítésének helyéről egyeztet az egyház képviselőivel.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Horinka László polgármester
174/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a sápi temetőben lévő
szerszámtároló tetejét felújítja, ennek munkálataival megbízza a Községgazdálkodási Csoportot.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Cseri Tamás intézményvezető
Horinka László polgármester: A beszámolót a TFKB megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Ki az
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aki a beszámolót elfogadja? A Képviselő-testület 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
175/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a temetkezési
szolgáltatásról és a temető fenntartási tevékenységről szóló beszámnolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
9. NAPIRENDI PONT
b./

E g y e b e k:

Lehoczki Építőipari Kft. földvásárlási kérelme
Előadó:

Horinka László polgármester

Horinka László polgármester: A kérelmet a TFKB megtárgyalta és 350.-Ft/m2 áron eladásra
javasolja a területet..
Hozzászólók: Kecser István, Lukács István.
Horinka László polgármester
Ki az aki az előterjesztéssel egyetért? A Képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozza:
176/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Lehoczki Építőipari Kft.
vételi ajánlatát a 0489/3 hrsz-ú földterületre vonatkozóan.
A Képviselő-testület a 0489/3 hrsz-ú földterületet 300.- Ft/nm árért értékesíti a Kft. részére azzal a
kikötéssel, hogy a területen a Kft. által megépítésre kerülő vízelvezető rendszer karbantartása céljából
az Önkormányzat részére szolgalmi jog kerüljön bejegyzésre.
Felkérik a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2007. szeptember 30.
Horinka László polgármester

10. NAPIRENDI PONT
c./
Kocsis Tamás ingatlan bérleti ügye
Előadó:
Horinka László polgármester
Horinka László polgármester
Ki az aki az előterjesztéssel egyetért? A Képviselő-testület 7 igen 3 ellenszavazattal az alábbi
határozatot hozza:
177/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kocsis Tamás kérelmét,
mely a Sülysáp külterületén található 0206/2 hrsz-ú, 6834 m2 területű, volt MHSZ lőtér bérleti jogára
vonatkozott.
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A Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján úgy döntött, hogy az ingatlant egy évre
bérbe adja Kocsis Tamás részére 20.- Ft/m2/év bérleti díjért, akként, hogy 1 év múlva adás-vételi
szerződést kívánunk kötni.
Felkérik a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2007. szeptember 30.
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

11. NAPIRENDI PONT
d./

Dr. Borbély Judit kérelme
Előadó:
Horinka László polgármester

Horinka László polgármester: A kérelmet a TFKB megtárgyalta és elutasításra javasolja a
testületnek.
Hozzászólók: Kecser István, Lukács István, Horinka László, Szücsi Csaba, Lányi György, Gulyásné.
Horinka László polgármester
Ki az aki az előterjesztéssel egyetért? A Képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
178/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Borbély Judit gyermek
háziorvos kérelmét, melyben azt kéri, hogy az Önkormányzat gondoskodjon a Szent István u. 17/a.
szám alatt lévő szolgálati lakása mellett gépkocsi-tároló kialakításáról.
A Képviselő-testület a kérelmet elutasítja azzal, hogy az Építéshatóság instrukciói alapján önerőből
építhet az ingatlanra gépkocsi-tárolót.
Határidő:
Felelős:

2007. szeptember 15.
Horinka László polgármester

12. NAPIRENDI PONT
e./

Ady Endre utcai lakosok panasza út ügyben
Előadó:

Horinka László polgármester

Horinka László polgármester
Ki az aki az előterjesztéssel egyetért? A Képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozza:
179/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Ady E. utcai lakosok
útépítésre vonatkozó kérelmét és úgy döntött, hogy azt a következő évi költségvetés tervezésénél a
lehetőségek szerint figyelembe kell venni.
Felkérik a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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Határidő:
Felelős:

2007.december 31.
Horinka László polgármester
Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke

13. NAPIRENDI PONT
f./
Árpád utcai lakosok beadványa sebesség- és súlykorlátozás ügyében
Előadó:
Horinka László polgármester
Horinka László polgármester
Ki az aki az előterjesztéssel egyetért? A Képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozza:
180/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Bagyinszki Ilona Sülysáp,
Árpád u. 2. szám alatti lakos kérelmét, mely szerint az Árpád utcában sebesség- és súlykorlátozó tábla
kihelyezését kéri.
Jelenleg a település közútjainak forgalomtechnikai vizsgálata folyamatban van, és ennek megfelelően
a Műszaki Csoport a megfelelő lépéseket meg fogja tenni.
Határidő:
Felelős:

2007. november 30.
Horinka László polgármester
PMHIV Műszaki Csoportja

14. NAPIRENDI PONT
h./
Németh János és Szántai László területfelajánlása
Előadó:
Horinka László polgármester
Horinka László polgármester
Élni kell a felajánlással és a konkrétumok kidolgozása folyamatban
Hozzászólók: Kecser István, Lukács István, Csanádi Gábor.
Horinka László polgármester: Ki az aki az előterjesztéssel egyetért? A Képviselő-testület egyhangú
szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:
181/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Németh János
És Szántai László terület-felajánlási beadványát. A szakhatóságok megkeresésére és a további
egyeztetésre és tárgyalásra megbízzuk a polgármestert.
Határidő:
Felelős:

2007. november 30.
Horinka László polgármester
PMHIV Műszaki Csoportja

15. NAPIRENDI PONT
i./
Lakatos Ottó László területfelajánlása

Előadó:

Horinka László polgármester

Horinka László polgármester: A beadványt tárgyalta a TFKB és annak elutasítására tett javaslatot.
Ki az aki az előterjesztéssel egyetért? A Képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal az alábbi
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határozatot hozza:
182/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Lakatos Ottó László
kérelmét, mely szerint a tulajdonát képező 3624/1 hrsz-ú, 914 m2 nagyságú sarokingatlanból az
Önkormányzat utcaként használ 118,49 m2 nagyságú területet, 1.000.000.- Ft ellenértékre tart igényt.
A Képviselő-testület a felajánlott területet nem kívánja megvásárolni, de a szükséges eljárást
megindítja annak érdekében, hogy a tulajdonjogot megszerezze.
Felkérik a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2007. szeptember 30.
Horinka László polgármester
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

16. NAPIRENDI PONT
j./
OMSB előterjesztései 2. előterjesztés

Előadó:

Lukács István, az OMSB elnöke

Horinka László polgármester: Az OMSB anyagát – amelyben ÁMK létrehozását javasolja a
bizottság a WAMKK és a MFÁI összevonásával - mindenki megkapta. Felkérem a Bizottság Elnökét
ismertesse az anyagot.
Lukács István OMSB Elnöke: Javaslatunk az, hogy a képviselő-testület 2007.aug. 31-gyel szüntesse meg a WAMKK önállóságát, s 2007. okt.1. hatállyal csatolja a Móra Ferenc Általános Iskolához a
fenti elvek figyelembe vételével.
Az intézkedés indokai:
- gazdaságiak, megtakarítási szándékok (MFÁI-ban három könyvtáros végzettségű pedagógus
is dolgozik),
- a pedagógiai szakszolgálat, továbbá a művészeti iskola létesítésének előkészítése,
- a könyvtár minden település-részen való megjelentetése,
- a nagyközség könyvtári munkájának összehangolása,
- a jobb együttműködés biztosítása az intézmények között.
Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról ( a továbbiakban oktv.) 33. § alapján általános művelődési központ jön létre (ÁMK). Az 5. bekezdés szerint nálunk lesznek:
„(5) Az általános művelődési központ szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek
keretében a közoktatási feladatok, továbbá a kulturális, művészeti, közművelődési, sportfeladatok
közül legalább egyet-egyet ellát. Az általános művelődési központban egységes vagy összetett iskola
feladatait, továbbá a nevelő és oktató munkához kapcsolódó, - e törvény 121. § (1) bekezdésének 25.
pontjában felsorolt - nem közoktatási tevékenységet ellátó intézményegység is működhet. Az általános művelődési központban - a (4) bekezdésben meghatározottak szerint - egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményegység is működhet.”
Ugyanakkor az ÁMK megteremti a lehetőséget az alapfokú művészeti oktatás beindításához, továbbá az egységes pedagógiai szakszolgálat távlati megszervezéséhez is. Az Oktatási törvény szerint:
„21. § A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei:
- gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztő és gondozó központ;
- tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, valamint az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság;
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- nevelési tanácsadó,
- logopédiai intézet,
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó,
- konduktív pedagógiai intézmény
- gyógytestnevelés (lesz rá képesített gyógypedagógus).”
Javaslatunk: most szeptemberben szinte minden maradjon a helyén, mindössze a szőlősi iskola
könyvtárát erősítsük meg a művelődési házban működő könyvtárból, s esetleg nézzük meg a
szakszolgálat kialakításának lehetőségeit. A szakszolgálat létrehozásához, milyen engedély szükséges?
– jegyző asszony nézzen utána.
(A pedagógiai szakszolgálathoz minden évben jelentős összegeket ad a központi költségvetés. A Mórában most meglévő logopédus állás lehetne a szakszolgálat kiindulópontja).
Az iskolai szervezeti formát nem érinti az AMK, csak új elnevezések születnek:
- iskola intézményegység,
- kultúrház intézményegység.
Az ÁMK vezetője az eddigi iskolavezető.
A kultúrház vezetője nem az iskola szabadidő-szervezője! Hozzá az egész nagyközség tartozik e
téren, továbbá a sápi közgyűjtemény. A művelődési ház beszámoltatásakor az ÁMK vezetőjét kérjük
fel, aki kiadja a feladatot a kultúrház intézményegység vezetőjének.
A név kérdése.
A iskola intézményegység:
Általános Művelődési Központ
Móra Ferenc Általános Iskola
2241 Sülysáp, Malom u.14-18.

A kultúrház intézményegység:
Általános Művelődési Központ
Wass Albert Művelődési Ház és Könyvtár
2241 Sülysáp, Szent István tér

Létszámok:
A művelődési ház jelenlegi 4 állásából 3 átkerül az ÁMK-ba (takarítónői, intézményegység-vezetői
és a 3. külön részletezve az alábbiak szerint:
- a 3. állás, a megszűnő eddigi könyvtárosi állás pénzéből
o fél állásban a múzeumot kell megerősíteni,
o fél állásban a szőlősi iskola könyvtárát kell erősíteni,
o nem állásként, de ebből a pénzből kell megteremteni a könyvtárosi munkaközösség-vezető juttatását is (később részletezve).
-

A könyvtárosi állás –- 4. - megszűnik. (Lásd indokok)

a. ÁMK egyhangú megkezdődik 2007. augusztus 31. okt.01. alakul az ÁMK
Horinka László polgármester: Az OMSB Elnök előterjesztésével aki egyetért, az kérem emelje fel a
kezét!
A Képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal meghozta az alábbi határozatot:
183/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Általános
Művelődési Központ 2007. augusztus 31. napjával történő létrehozását és 2007. október 01. napjával
való megalakulását az alábbiak szerint:
Álláshelyek: A művelődési ház és könyvtár jelenlegi 4 állásából 3 átkerül az ÁMK-ba (takarítónői,
intézményegység-vezetői és a 3. külön részletezve az alábbiak szerint:
- a 3. állás, a megszűnő eddigi könyvtárosi állás pénzéből
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fél állásban a helytörténeti gyűjteményt kell megerősíteni,
fél állásban a szőlősi iskola könyvtárát kell erősíteni,
nem állásként, de ebből a pénzből kell megteremteni a könyvtárosi munkaközösség-vezető juttatását is (később részletezve).
A könyvtárosi állás (4. állás) megszűnik.
o
o
o

-

A név kérdése:
Iskola intézményegység:

Kultúrház intézményegység:

Általános Művelődési Központ
Móra Ferenc Általános Iskola
2241 Sülysáp, Malom u.14-18.

Általános Művelődési Központ
Wass Albert Művelődési Ház és Könyvtár
2241 Sülysáp, Szent István tér 7.

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

2007. szeptember 30.
Horinka László polgármester
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

Horinka László polgármester: Az OMSB Elnök előterjesztésével aki egyetért, az kérem emelje fel a
kezét!
A Képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal meghozta az alábbi határozatot:
184/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az OMSB
javaslatát arról, hogy 2007. szeptember 01 napjától 2008. június 15. napjáig 1 fő státuszt biztosít a
Móra Fere3nc Általános Iskola részére, bér hozzárendelése nélkül.
Határidő:
Felelős:

2007. szeptember 30.
Horinka László polgármester
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

17. NAPIREND
k./

Oktatási-nevelési intézmények kollektív szerződéseinek felülvizsgálata
Előadó:

Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

Gulyásné jegyző: Az előző ciklusban is részes képviselők emlékeznek rá, hogy rendszeres novemberi
napirend volt valaha az intézmények KSZ –inek felülvizsgálata. Szükséges átnézni újra ezen
dokumentumokat, számos jogszabály változás következett be az elmúlt időszakban. Az önkormányzat
érdeke azt diktálja, hogy csak azon pótlékok maradjanak a KSZ-ben, melyekre jogszabályi előírás van.
Javaslom, hogy ebben az évben október hónapban nézze át az OMSB majd kerüljön a vizsgálat
eredménye a Testület elé.
Horinka László polgármester: Ki az aki az elhangzott javaslattal egyetért?
A képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:
185/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a javaslatot és
megbízza az OMSB-t a KSZ felülvizsgálatával. 2007. októberi ülésén kívánja tárgyalni annak
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eredményét.
Határidő:
Felelős:

2007. október 31.
Lukács István OMSB Elnök
Horinka László polgármester
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

18. NAPIREND
l./

Javaslat, hogy az oktatási-nevelési intézményekben a határozott
munkaszerződések csak június hó 15. napjáig kerüljenek megkötésre.
(szóbeli előterjesztés)
Előadó:
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

idejű

Gulyásné jegyző: Az OMSB ülésén felmerült, hogy az önkormányzat még két havi bért kifizet a
határozott időre felvett közalkalmazottak részére, mint amennyit szükséges lenne. A tanév bár
augusztus végéig tart, ténylegesen sokkal hamarabb befejeződik. Javaslatom az, hogy a határozott
idejű pedagógus szerződéseket csak 2007. június 15-ig kössék meg az intézmények.
Hozzászólók: Farkas Gáborné, Lukács István.
Horinka László polgármester: Ki az aki az elhangzott javaslattal egyetért?
A képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:
186/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elutasítja a javaslatot
arra, hogy az intézmények a határozott idejű pedagógus szerződéseket csak 2007. június 15-ig kössék
meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

Horinka László polgármester: Lukács István OMSB Elnöknek volt javaslat, hogy megvizsgálják a
szerződéseket és az októberi ülésen ennek eredményéről is beszámolnak. Ki ért egyet ezzel a
javaslattal?
A Képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
187/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a javaslatot
arról, hogy az OMSB vizsgálja meg a dolgozói szerződéseket és annak eredményéről beszámol az
októberi ülésen.
Határidő:
2007. október 31.
Felelős:
Lukács István OMSB Elnök
19. NAPIREND
m./
Sülysápi Hírforrás Szerkesztő-bizottsági tag választása
Előadó:
Katus Norbert felelős kiadó
Horinka László polgármester: Az írott javaslatot minden képviselő megkapta. Ki az aki az
elhangzott javaslattal egyetért?
A képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal elfogadta az alábbi határozatot:
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188/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Gulyás Zoltán
lemondását a Sülysápi Hírforrás szerkesztőbizottsági tagságáról és kinevezi Gödöny Pétert a bizottság
új tagjának.
Határidő:
Felelős:

2007. augusztus 30.
Katus Norbert WAMKK vezető

20. NAPIREND
n./

Faluszolga Kft. könyvelésének a Polgármesteri Hivatalhoz történő áthelyezése
Előadó:

Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

Horinka László polgármester: A Faluszolga Kft. Könyvelése – előzetes tájékozódás alapján – napi 12 óránál több időt nem vehet igénybe. Nagyon ellene voltam annak, hogy saját cégünk ügyeibe
beleavatkozzunk, ám úgy vélem, hogy ezért a feladatért, igen nagy az a vállalási ár, amit a
Számhalmaz könyvelői iroda kér a KFT-től. Úgy gondolom, hogy 100.000.-Ft + ÁFA összegért a
Hivatala el tudja látni ezt a feladatot 2008. január hó 01. napjától. Ki az aki az elhangzott javaslattal
egyetért?
A képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal elfogadta az alábbi határozatot:
189/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a javaslatot,
hogy a Faluszolga Kft. Könyvelése kerüljön át a Polgármesteri hivatalba 100.000.-Ft + Áfa / hó
összegért 2008. január hó 01. napjától.
Határidő:
Felelős:

2008. január 01.
Horinka László polgármester

21. NAPIREND
o./
Faluszolga Kft-nél könyvvizsgáló váltás (szóbeli előterjesztés)
Előadó:
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
Horinka László polgármester: A Faluszolga Kft. Könyvvizsgálói feladatait is szükségesnek látom
átadni. A VINCENT AUDITOR Kft. által megbízott személy, aki december hónapban végezte a
Faluszolga Kft. átvilágítását, Dr. Németh József közgazdász, bejegyzett könyvvizsgáló 1044 Budapest,
Nagyszombati út 15. sz. alatti lakos bruttó 100.000.-Ft/év összegért végezné el a feladatokat.. A
könyvvizsgáló váltását akkor kell átjegyezni a cégbíróságon, amikor az ügyvezető személyében
bekövetkező változás miatt egyébként is cégbírósági eljárást kell lefolytatni.
Ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal elfogadta az alábbi határozatot:
190/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Dr. Németh József 1044
Budapest, Nagyszombati út 15.sz. alatti bejegyzett könyvvizsgálót a Faluszolga Kft. könyvvizsgálói
feladatainak ellátásával 100.000.-Ft / év összegért.
Határidő:
Felelős:

2007. október 01.
Horinka László polgármester
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22. NAPIREND
q./
Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat támogatási kérelme 22,15
Előadó:
Horinka László polgármester
Horinka László polgármester: A Tápió-Hajta Vízgazdálkodási társulat kérelemmel fordult az
Önkormányzathoz, hogy a benzinkúttól feljebb is el tudják végezni a cserjeirtási munkákat. Ez nekünk
is nagy segítség lenne.
Ki fogadja el az előterjesztésben szereplő javaslatot?
A képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal elfogadta az alábbi határozatot:
191/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tápió-Hajta
Vízgazdálkodási Társulat (Nagykáta, Perczel M. u. 26.) részére 1,5 mFt, azaz Egymillió-ötszázezer
forint önerőt biztosít ahhoz, hogy Sülysáp belterületén 3,2 km hosszúságban a kotrási munkálatokat és
3,8 km hosszúságban a cserjeirtási, kaszálási munkálatokat el tudja végezni a 17+600 km szelvény és
a 24+014 km szelvény között.
Felkérik a Polgármestert és a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2007. augusztus 30.
Horinka László polgármester
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport vezetője

23. NAPIREND
r./
Kadencia Alapfokú Művészetoktatási Kht. Kérelme

Előadó:

Horinka László polgármester

Horinka László polgármester: Süveges Imre és egy kollégája megkerestek azzal, hogy a minősítési
eljárás folyamatban van, az előminősítésen már átestek, azonban sokkal magasabb lesz a működési
költségük ezért szeretnék, ha eltekintenénk a bérleti díj megfizetésétől ebben a tanévben. A bérleti díj
Sülysápon 1-2 millió forint között van évente.
Hozzászólók: Lukács István, Farkas Gáborné.
Horinka László polgármester: Az elhangzottak alapján felteszekm a kérdést, ki az aki egyetért azzal,
hogy továbbra is fizessen bérleti díjat a Művészeti Iskola?
A Képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal a következő határozatot hozta:
192/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kadencia Alapfokú
Művészetoktatási Kht. Ügyvezetőjének kérelmét.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2007/08. tanévre az intézménynek az Önkormányzat felé bérleti
továbbra is kell fizetnie.
Felkérik a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2007. augusztus 27.
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
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24. NAPIREND
s./
Tápiósülyi templom altemplomának feltárása
Előadó:
Horinka László polgármester
Horinka László polgármester: A TFKB ülésén is esett szó róla, most is fenntartom, hogy elkísérem
Lányi György képviselő urat, egyeztetni az egyház képviselőivel, az álláspontok egyeztetése,
közelítése érdekében.
Hozzászólók: Lányi György, Szücsi Csaba, Csanádi Gábor, Horinka László, Kecser György.
25. NAPIREND
t./

Leader akciócsoport létrehozása
Előadó:

Horinka László polgármester

Horinka László polgármester: Az előterjesztés mindenki megkapta, fontosnak tartom az ebben
történő részvételt, akkor is ha ez jelenleg Monorhoz kapcsol minket. Ki ért egyet a kiadott határozati
javaslattal?
A Képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
193/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete elhatározza, hogy csatlakozik a Monori
kistérség Helyi Vidékfejlesztési Irodája által koordinált LEADER Helyi Akciócsoporthoz a térség
felzárkóztatása, vidékfejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében.
Az említett LEADER Helyi Akciócsoportban az önkormányzat képviseletére Horinka László
polgármester jogosult.
Határidő: azonnal
Felelős: Horinka László polgármester
26. NAPIREND
v./
Melegvölgyi lakópark utcanevek .
Előadó: Kecser István TFKB elnöke
Horinka László polgármester: Javaslom, hogy az előterjesztés szerint fogadjuk el az utcaneveket.
A Képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal a következő határozatot hozta:
194/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Melegvölgyi lakópark
útjainak átvételét, valamint a Krizsán Ervin által javasolt utcaneveket, s elfogadja azokat.
A magánutakat a Képviselő-testület nem veszi át, ide nem fog kihelyezni közvilágítási lámpatestet, azt
a lakóknak maguknak kell megoldaniuk. A Melegvölgyi lakópark sarkán lévő oszlopra megrendeli a
közvilágítás felszerelését a KANSAS Kft-től a közvilágítás bővítés csomagban.
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Felkérik a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2007. szeptember 30.
Horinka László polgármester
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

27. NAPIREND
z./ pont leendő sport szakosztály létrehozásáról
Előadó: Cseri Péter
Cseri Péter alpolgármester: Új sport szakosztály alakul. Lantos Gyula Kókai lakos kick boksz
egyesületet kíván létrehozni ehhez kér támogatást. Később önfenntartó lenne, de indulásnak szükséges
lenne bizonyos összegre.
Hozzászólók: Lukács István, Csanádi Gábor.
Horinka László polgármester: Ki ért egyet azzal, hogy támogassuk az újonnan alakulandó
szakosztályt?
A Képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal a következő határozatot hozta:
194/2007.(VIII.27.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elutasítja Lantos Gyula
támogatási kérelmét.
Határidő: azonnal
Felelős: Cseri Péter alpolgármester
Horinka László polgármester: Megköszönöm a nyílt ülésen való részvételt , aktivitást, az ülést ezennel
berekesztem.
Sülysáp, 2007. augusztus 28.

Gulyásné dr. Gál Ilona
Jegyző

Horinka László
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Farkas Gáborné
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Települési képviselő
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