JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testületének 2007. november 19én megtartott munkaterv szerinti üléséről.

Jelen vannak: A Polgármester, a Jegyző, a települési képviselők a mellékelt jelenléti ív
szerint, és a meghívott vendégek, valamint az ügyvédi iroda képviselői.
Horinka László polgármester: Nagy tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület megjelent
tagjait. Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, azt megnyitom. A
mobiltelefonokat kérem kikapcsolni, illetve néma üzembe helyezni. Jegyzőkönyvvezetőnek
felkérem Kissné Géringer Mártát. Csanádi Gábor jelezte, hogy nem tud jönni az ülésre és kérte,
hogy az Ügyrendi Bizottság beszámolója ne legyen tárgyalva a mai ülésen, hiszen még a bizottság sem
tárgyalta ezért ez a következő ülésen kerüljön tárgyalásra.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek felkérem Kiss Tamás települési képviselő urat.

A Képviselő-testület tagjai 11 igen, 1 tartózkodási szavazati aránnyal Kiss Tamást
jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztották.
Horinka László polgármester: Javaslatot teszek a kiküldött meghívóban szereplő
napirendekre, kivéve az 5-ös pont, mivel az Ügyrendi Bizottság beszámolója most kimarad,
az egyebek közé pedig utolsó napirendnek javasolom felvenni a Pest Megye önálló régióvá
válásáról szóló előterjesztést. Kérdezem, hogy egyéb javaslat, észrevétel a napirendi
pontokkal kapcsolatban van-e ?
Katus Norbert: Két módosítási javaslatom lenne : kérem, hogy a saját előterjesztésemet
tárgyaljuk meg a jövő évi munkaterv előtt, illetve a Bursa Hungarica pályázatot szeretném ha
zárt ülésen tárgyalnánk, mert személyes dolgok is vannak benne.
Horinka László polgármester: A Bursa Hungaricáról készült eredeti előterjesztés már
felkerült a honlapra, viszont a OMSB változtatásai nem.
Lányi György: Szeretnék tájékoztatást kérni arról, hogy hol tart jelenleg a templommal
kapcsolatos beadványom, illetve ezzel kapcsolatban van-e valamilyen fejlemény ? Zárt ülés
keretében szeretnék feltenni egy kérdést a 2006. november 25-én kelt határozattal
kapcsolatban, miután. azóta eltelt már egy év. Most konkrétumot nem akarok mondani,
viszont mivel a testület elfogadta, szeretném megbeszélni, hogy hogyan vált be.
Horinka László polgármester: A templommal kapcsolatban a muzeológus email-es válasza
megérkezett, tovább is küldtem a testületi tagoknak. Gyakorlatilag plusz információt nem
kaptunk, mert ezt mi is tudtuk. Az Örökségvédelmi Hivatalnak nem ment el a levél, ez az én
mulasztásom. Elnézést kérek, pótolni fogom.
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Időközben két képviselő úr járt egy cégnél, ahol radaros vizsgálatokat végeznek viszonylag
olcsón. Felkérem Katus Norbertet és Szücsi Csabát, hogy számoljanak be az ott
elhangzottakról.
Katus Norbert: a Burchen Kft.-t kerestük meg, a fő profiljuk autópályaépítés, de főleg
külföldön dolgoznak. Ami érdekes, hogy a georadaros vizsgálat mellett műemlékekről
készítenek háromdimenziós rajzokat lézeres vizsgálat segítségével. Referenciáik között
szerepel pld. a Mátyás Templom is. Arról tájékoztattak, hogy kb. 150-200 eFt között van a
napi munkadíjuk. A Sülyi Templomról a munka, a háromdimenziós rajz és a talajvizsgálat
végzése kb. 3-4 nap, kb. 5-800 e Ft között lenne a díj, illetve pár próbamérést ingyenesen
végeznek. Véleményem szerint érdemes lenne velük tárgyalni. November végére ígérték,
hogy tudnak ezzel foglalkozni. Az Atya ettől már nem zárkózott el. A templom feltérképezése
miatt csak a padokat kellene elmozdítani.
Szücsi Csaba: Képviselő-társam által említett cégnek komoly munkái vannak, éppen ezért
bele sem fognak olyan munkába, aminél nem csinálnak próbamérést. Ilyen szempontból is
nagyon szimpatikusak voltak. Nekik nem az az érdekük, hogy minél több ilyen munkát
felhajtsanak, de mivel van egy hatalmas eszközparkjuk, azt gondolom, hogy érdemes velük a
továbbiakban foglalkozni.
Farkas Gáborné : Azt, hogy mi van a föld felett azt tudjuk, arra vagyunk kíváncsiak, hogy
mi van alatta. A templomról különböző rajzokra véleményem szerint nincs szükségünk.
Katus Norbert: Az én véleményem szerint erre igenis szükség van.. Milliméter pontosan
berajzolnak mindent. A várossá válási pályázathoz is be lehetne csatolni, mert ez egy plusz
pont leehetne. Ehhez kapcsolódik még, hogy ennek keretén belül méréseket is végeznek a
föld alatt. Az is lehetséges, hogy nem kérjük a templomos rajzot, mert ehhez nem
ragaszkodnak.
Horinka László polgármester:: az Egyházközség részéről további személyeket is meg kell
győzni, gondolok itt Szabó Lászlóra. Ha hozzájárulnak, akkor ezt a lépést meg tudjuk tenni,
és dönthetünk a továbbiakról. Szabó Lászlónál a látogatást minél előbb meg kell ejteni.
Szeretném megadni a hozzászólási lehetőséget napirend előtt Antali Gábornak.
Antali Gábor : Elnézést kérek, hogy nem volt időm a kérelmemet írásban bnyújtani.. A
közmeghallgatáson volt egy kellemetlen inzultus, ki mire hová mennyi pénzt, miért így költ
járdaépítésre Ekkor fogalmazódott meg:bennem, hogy szeretném felajánlani a segítségemet,
mivel elég sok közbeszerzésben veszek részt. Felajánlom segítségemet
egy helyi
közbeszerzési rendelet előkészítéséhez. Futólag. végigolvastam az SZMSZ-t, egy helyen van
a pénzügyi csoport részéről, hogy a közbeszerzéseknél közreműködik. Támogatni szeretném a
kétszeri közmeghallgatást az első alkalommal az aktuális év költségvetési végszámai előtt
természetesen más témákkal is, illetve az előző év zárszámadását is az aktuális témák közé
sorolnám.
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Horinka László polgármester: A zárszámadást a következő év áprilisában szoktuk
jóváhagyni, így én inkább azt javasolnám, hogy a költségvetés elfogadásának a környékén,
február elején lehetne egy közmeghallgatást tartani, de akkor még a zárszámadásról nem
tudunk beszélni. Egy háromnegyedéves beszámolónak már több értelmét látom, februári és
novemberi ütemezéssel.
Kérdezem, hogy napirend előtti hozzászólása van-e valakinek ?
Lukács István: Szeretném megkérdezni, hogy valóban nincs az anyagok között az elmúlt ülés
óta végzett dolgokról a tájékoztató, vagy csak én nem találom ?
Horinka László polgármester:
következő ülésre pótolni fogom.

Sajnos

nem volt időm arra, hogy lediktáltam, de a

A Képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1./

Háromnegyedéves pénzügyi beszámoló megtárgyalása, elfogadása
Előadó:
Horinka László polgármester
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport vezetője

2./

2008. évi költségvetési koncepció megtárgyalása, elfogadása
Előadó:
Horinka László polgármester
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke

3./

2008. január 1. napjától bevezetendő díjak (vízdíj, köztisztaság, bérleti díjak) tárgyalása.
Előadó:
Horinka László polgármester
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke

4./

Egészségügyi és Szociális Bizottság beszámolója munkájáról
Előadó:
Dr. Papp Ágostonné, a bizottság elnöke

5./

Önálló képviselői indítvány megtárgyalása
Előadó:
Katus Norbert képviselő

6./

A Képviselő-testület 2008. évi munkatervének megtárgyalása, elfogadása
Előadó:
Horinka László polgármester
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

7./

E g y e b e k:
a./
Karácsonyi díszvilágítás bővítése
Előadó:
Horinka László polgármester
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b./

Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás pályázati önerő biztosításának céljából
Előadó:
Horinka László polgármester

c./

Jakabszállási lakosok súlykorlátozótábla kihelyezési ügye
Előadó:
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

d./

Szent Imre utca lakóinak kérelme önkormányzati út megnyitására
Előadó:
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

e./

Ady E. utcai lakosok közvilágítással kapcsolatos beadványa
Előadó:
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

f./

A Polgármester 2008. évi illetményének megállapítása
Előadó:
Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke

h./

Anyakönyvvezetői megbízás adása
Előadó:
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

i./

Polgármesteri Hivatal létszámbővítése
Előadó:
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

j./

Intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál esetlegesen alkalmazható jutalmazás
megvitatása
Előadó:
Seprősné Cseri Ágota, a Pénzügyi Csoport vezetője

k./

Önálló képviselői indítvány
Előadó:
Katus Norbert képviselő

l./

Mikulás csomagok vásárlása
Előadó:
Kiss Tamás, a pénzügyi bizottság elnöke

m./

Településüzemeltetési csoport részére tehergépjármű vásárlása
Előadó:
Kiss Tamás, a pénzügyi bizottság elnöke

n./

Pest Megye önálló régióvá válása
Előadó:

Horinka László polgármester

1./ NAPIRENDI PONT:
Háromnegyedéves pénzügyi beszámoló megtárgyalása, elfogadása
Horinka László polgármester: Ehhez a napirendi ponthoz több anyagot is küldtünk, táblázat és
szöveges formában.. El kell mondani, hogy a Pénzügyi és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság közösen tárgyalta a napirendet, és egy tartózkodással javasolják elfogadásra. Átadom a szót
Kiss Tamásnak, a Pénzügyi Bizottság elnökének.
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Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Úgy találta a bizottság, és én magam is, hogy az idei évben elég sok olyan jellegű kiadás volt, aminél
átcsoportosításra van szükség. Úgy tudom, hogy a Pénzügyi Csoport az átcsoportosításokat már el is
végezte. . A bérfelhasználásnál láthatunk nagyobb mennyiségű kiadást, melynek több magyarázata
van, elsősorban hogy volt egy szervezeti változás a Polgármesteri Hivatalon belül és a 13-ik havi
bérek előre történő fizetése is jelentett egy teljes összegű bérkifizetést. Szembetűnő volt, hogy nagyon
sok a kintlévősége az Önkormányzatnak. Volt egy olyan javaslat is, hogy valamiféle jutalékos,
ösztönző rendszert ki kellene találni, mind az iparűzési, mind pedig a gépjármű adónál, hiszen igen
nagy nagyságrendű. A két bizottság tagjai egy tartózkodással fogadták el a beszámolót.
Cseri Péter alpolgármester: Valóban elég tetemes az iparűzési adóhátralék. Van arra törvényi
lehetőség, hogy azok a vállalkozások, amelyek munkáját az Önkormányzat tudná hasznosítani,
munkával egyenlítse ki az adóhátralékot. Meg kellene keresni a hátralékos iparűzőket, és felajánlani
részükre, hogy adóhátralékukat munkával teljesítsék.
Horinka László polgármester:: Utána fogunk nézni, mert talán ez a lehetőség már meg is szűnt.
Való igaz, hogy összességében az 50 mFt-ot is meghaladja a kintlévőségünk.
Cseri Péter alpolgármester: Két héttel ezelőtt még ez a lehetőség biztos fennállt, azóta nem
hallottam, hogy változott volna. Kérem, hogy a Jegyző Asszony ennek legyenszíves utána nézni.
Horinka László polgármester: Több mint 50 mFt a hátralék, melynek jelentős része a gépjármű adó,
ami 36 mFt, ez igen jelentős tétel. Hibás tételekkel mentek ki a határozatok. A régi tulajdonos nem
akar foglalkozni a kérdéssel. Az iparűzési adóhátralék is meghaladja a 13 mFt-ot. A ledolgozás nem
tudom, hogy mely esetekben működhetne.. Nyílván nem mindenkinél alkalmazható ez a konstrukció.
A közteherviselésnek az a lényege, hogy mindenki fizeti a terheket. Azt mondom, hogy bízzuk meg
ezzel a pénzügyi csoportot, hogy dolgozzanak ki olyan eljárást, amivel ezek a hátralékok zömében
behajtásra kerülhetnek. Azt is el tudom képzelni, hogy akár a Polgármesteri Hivatal dolgozói, ha
éreznek magukban elszántságot és hivatástudatot, valamilyen jutalékért behajthassák az adót.
Seprősné Cseri Ágota, a pénzügyi csoport vezetője: Megnéztem a Törvényt, végrehajtásra is és
rendeletben szabályozni lehet ösztönző jutalék fizetését a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak.
Véleményem szerint ez lenne az első megoldás, ami utána marad, az a végrehajtási eljárás.
Dr. Kardon László : A végrehajtás kimenetele mindig kétesélyes, és csak bírósági határozattal
lehetséges.
Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Incassot nem nyújthat be az Önkormányzat ?
Dr. Rehák Attila: : Dehogynem, ez egy közigazgatási határozat. A jogerős határozatra be lehet
nyújtani incassot.
Horinka László polgármester: Véleményem szerint is ez lenne a legegyszerűbb.
Javasolom, hogy a Képviselő-testület bízza meg a Jegyző Asszonyon keresztül a Pénzügyi Csoport
Vezetőjét, hogy elsősorban incasso lehetőségével csökkentsük a hátralékokat, ahol ez nem működik,
ott szükséges a személyes egyeztetés.
2007. évtől kezdődően nem súly, hanem teljesítmény alapján kell fizetni. Sajnos az okmányirodák nem
rendelkeznek sok esetben az adatokkal. Ha nincs adat, akkor 0 Ft jön ki.
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Farkas Gáborné: A gépjárműadóval kapcsolatban úgy tudom, hogy sok régi autó esetében még
nincs megállapítva, hogy mennyit kell fizetni.
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző:: Abban az esetben, ha az előírás 0 Ft. ugyanakkor ez tényleges
bevétel kiesés.
Kecser István : Úgy tudom, hogy ha az adásvétel 15 napon belül nem kerül bejelentésre, akkor
jogszabály alapján az okmányirodának ki kellene vonni a forgalomból a gépjárművet.
Seprősné Cseri Ágota, a pénzügyi csoport vezetője: Sok olyan eset van, hogy leadják a rendszámot
és nem jelentik be. Sajnos olyan is van, hogy valóban leadta az adásvételit, és nem létező személy,
amíg ez nem kerül elő, addig a mi rendszerünkben van benne.
Lukács István, az OMSB elnöke: A félévi teljesítéskor szóba került a Pénzügyi Bizottság ülésén,
hogy nézzek utána a közalkalmazottak pótlékainak, mert az nagyon sok. A köztisztviselőknél a
tervezett helyett 221 %-os túlköltés jött létre. A közalkalmazottaknál 65 % -os költésnek felel meg.
Nem tartom ezek után indokoltnak a határozatot.
A III. n.évi beszámolóhoz van egy pályázat a 3-ik lapon, hogy a 2007. év III. negyedévében az alábbi
civil szervezetek kaptak támogatást. Véleményem szerint ez logikai hiba, vagy elírás.
Az Aranyi állatotthon sokkal többet vett fel, és így tovább a Rendőrség és a FÉK is. Szeretném kérni
most a pontosítást.
Seprősné Cseri Ágota, a pénzügyi csoport vezetője: Sajnos előfordulnak hibák. Az Aranyi
állatotthon kutyákat gyűjt be, és nem számláznak, hanem támogatás címén kapják, mert így könnyebb
elszámolni. Félévente 180 eFt-ról szól a megállapodás. A Rendőrség üzemanyagtámogatása is szintén
ide van könyvelve, amit minden évben kapnak utalvány formájában. Sajnos nem olyan bontásba került
be a költségvetésbe, ahogy kellett volna. A FÉK is kapott a tavaszi fesztiválra és a szüreti fesztiválra
is utólag. A megítélt összeg az amit én megkaptam, hogy erről született döntés a civil szervezetek
támogatására.
Horinka László polgármester: : A FÉK az eredetiben nem szerepelt, pluszban tulajdonképpen a
megítélt összeg 0 volt, és 150 eFt-ot kaptak és még 100 eFt-ot. A Református Egyház támogatása150
eFt, ami ki is lett fizetve. A sportegyesület támogatásánál az egyik képviselő tiszteletdíj lemondásából
adódóik az emelkedés. A Rendőrségnél 450 eFt volt a megítélt támogatás. 350 eFt van valóban
kifizetve, de most már a maradék 100 eFt is ki lett fizetve. Az Aranyi állatotthon is rendben van. A
bursa hungaricánál vissza kellett utaltatni, túlfizetés miatt.
Seprősné Cseri Ágota, a pénzügyi csoport vezetője:: A pótlékokra vonatkozóan szeretném
elmondani, hogy 1.120 eFt lett előírva az előirányzatban a teljesülés 1.421 eFt volt , ehhez hozzájön a
köztisztviselők illetmény kiegészítése, amit helyre kellett tenni.
1.804 eFt lett kifizetve illetménykiegészítésre, amire előirányzat nem volt. Ezt maga a Törvény
határozta meg. Kérte a Pénzügyi Bizottság, hogy ezeket a sorokat tegyük helyre.
Horinka László polgármester: Amennyiben további kérdés, észrevétel, nincs, akkor a bizottságok
javaslata alapján elfogadásra javasolom a beszámolót.
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A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
255/2007. (XI.19.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a háromnegyedéves pénzügyi
beszámolót elfogadja azzal a kikötéssel, hogy a hátralékokat a legnagyobb mértékben csökkenteni
kell, elsősorban incasso bevonásával, ahol nincs rá lehetőség, ott a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőinek bevonásával, melyhez szükséges a helyi adórendelet módosítása.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horinka László polgármester

2./NAPIRENDI PONT:
2008. évi költségvetési koncepció megtárgyalása, elfogadása
Horinka László polgármester: Ezt a napirendi pontot is szintén tárgyalta összevont ülésén a két
bizottság. Most gyakorlatilag a korábbi évekhez képest egy egyszerűbb koncepciót láthattok, ami nem
tartalmaz mély elemzést, viszont ahhoz elegendő, hogy a jövő évi tervezés irányait rögzítse. Néhány
olyan szempont is bekerült a javaslatba, amelyek konkrét célokat jelölnek meg.
Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Bizottsági ülésen végigbeszéltük a koncepciót. Lehet,
hogy meglepő, hogy egy viszonylag rövid anyagot kaptatatok, tulajdonképpen ezt a Hivatal vezetői
készítették el. .Véleményem szerint nem a szövegrész a fontos.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
256/2007. (XI.19.) sz. önkormányzati határozat:
Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény előírásainak
megfelelően elkészítettük Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetési
koncepcióját. A koncepció kidolgozása során figyelembe vettük:
a.)

b.)
c.)
d.)
e.)

a Kormány által kiadott és az önkormányzatokra is vonatkozó tervezési irányelveket,
a Sülysápi Önkormányzat gazdálkodását alapvetően meghatározó folyamatokat,
az egyes ágazatok szakmai követelményeinek pénzügyi kihatását,
a 2008. évi költségvetési törvény tervezetét,
az Önkormányzat és intézményei 2007. évi időarányos gazdálkodási tapasztalatát, a
várható éves bevételi, kiadási tervszámokat

Az alábbi felújítási, beruházási célokat fogalmazzuk meg 2008. évre:
a.)
b.)
c.)
d.)

e.)
f.)

Elsősorban pályázattal megvalósítható beruházások megvalósítása
Járda- és útépítés tovább bővítése
Temetők környékének rendezése, járdák , parkolók kialakítása
Konyha felújítása
Várossá válási pályázat benyújtása
Szennyvízcsatorna és tisztítómű megépítése
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g.)
h.)
i.)
j.)

k.)
Határidő:
Felelős:

Szent István téri játszótér megépítése.
Orvosi rendelő és körzet kialakítása Tápiószecső Önkormányzatával közösen
Településközpont kialakítása (kisléptékű)
Piac tér hasznosítása
Vasútállomás rendbetétele, pályázat segítségével
azonnal
Horinka László polgármester

3./NAPIRENDI PONT:
2008. január 1. napjától bevezetendő díjak (vízdíj, köztisztaság, bérleti
díjak) tárgyalása.
Horinka László polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt a napirendet is, az ő általuk
javasolt számokat láthatjuk az előterjesztésben.
A bizottsági ülésen elhangzott a közterülethasználati díj és a piaci díj különválasztása. A
közterülethasználati engedélyek alapján fizetendő díj változik. Eddig erre semmilyen szabályozás nem
volt, csak a 200 Ft volt érvényes. Most ez kerülne szabályozásra. A vezetékes ivóvíz esetében 15 %-os
emelés jelentkezik, a készenléti díj mértéke változatlan. Van ehhez egy kiegészítő határozat:, hogy
fejlesztési célra legyen elkülönítés, hogy ne járjunk úgy, mint ezen a nyáron, hogy locsolási tilalmat
kellett elrendelni. Majd egy rendeletmódosítás van a lakások és helyiségek bérletéről, itt szintén 15 %os emelés jelenik meg. Itt nem látom, a javaslatot, de a bizottságok ülésén az is elhangzott, hogy ezek
mellett a díjak mellett kínáljuk fel megvételre ezeket a lakásokat, ugyanis meglehetősen leromlott
állapotúak. Ugyanakkor célszerűnek tartom, hogy aki tudja vegye meg a lakásokat
Katus Norbert: A lakossági vízdíj esetében mi indokolta a 15 %-os emelést? Konkrétan az a
kérdésem, hogy az átlaghoz képest ennyire alacsony nálunk a díj?
Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Alapvetően a vízdíjjat egy átlagos országos áremeléssel
próbáltuk emelni. Az is elhangzott a bizottsági üléseken, hogy valamikor, a Faluszolga Kft.
zárszámadáa környékén tudnunk kellene, hogy mennyibe kerül 1 m3 víz a faluban. Egyébként
évközben is lehetne díjat emelni. Ez a rendszer már kezd lassan elavulni, gondolkodni kell azon, hogy
a közel 60 km-es vízhálózatot fel kell újítani, ezért már most meghatároztuk, hogy az áremelés után
mennyit kell a fejlesztésre fordítani. Május környékén, amikor a kft. leadja az éves beszámolóját, már
tudhatjuk, hogy talán lesz egy tiszta adatunk, hogy mennyibe kerül 1 m3 víz előállítása. Évközben ez
még módosítható , de nem vagyok benne biztos, hogy 130.- Ft alá kerül. A rendszert fel kell majd
újítani, és ennek egy alapot kell teremteni.
Kecser István, a TFKB elnöke: A határozat második részéből az derül ki, hogy mennyit teszünk el
fejlesztési tartalékra, de a fenntartási költségeknél nincs tartalék. A Lövölde utcában egy csőtörés
esetében nem lehetett elzárni a tolózárakat, mert már teljesen tönkre vannak menve. Lassan 10 éve
beszélünk a fenntartásról, de nincs rá tartalék.
Horinka László polgármester: A hulladékkezelés nem jelenik meg az előterjesztések között, mert
még nem tudjuk, hogy indul-e a ceglédi rendszer. Amint lesznek pontos információim, azt a testület
elé fogom terjeszteni. Hellyel-közzel ezek az árak reálisak. Attól függően, hogy milyen tartalom van
benne a díjban (lomtalanítás, házhoz menő szelektív gyűjtés, stb.)ezek változtatják majd az árat. Erre
vissza fogunk térni. Egyébként a kukák a napokban érkeznek, amit itt vannak, kiküldjük az értesítő
leveleket.
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A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal elfogadták az alábbi rendelet-módosítást :
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának
10/2007. (XI.19.) rendelete
A vásárok és piacok tartásáról, valamint a közterület használatáról szóló
16/2004. (VII.12.) sz. rendeletének módosításáról
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a vásárok és piacok tartásáról, valamint a
közterület használatról szóló rendelet 2. számú mellékletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §. Az árusok és vásározók, valamint a közterületet használók által fizetendő közterület
használati díj mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:
a.) árusok, vásározók esetében a fizetendő díj mértéke 200.- Ft/m2/nap
b.) egyéb közterület használat kérelemre engedélyezve (pl. építőanyag tárolás) 240.Ft/m2/nap, azonban legfeljebb 10 nap a Polgármesteri Hivatal határozatában megjelölt
módon.
2. §. A rendelet további részei változatlanok maradnak.
3. §. A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon a hirdetőtáblán
történő kihirdetéssel gondoskodik.
Sülysáp, 2007. november 19.
Gulyásné dr. Gál Ilona
jegyző

Horinka László
polgármester

A Képviselő-testület tagjai 1 nem, 11 igen szavazati aránnyal elfogadták az alábbi rendelet-módosítást:

Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának
11/2007. (XI.19.) sz. rendelete
A vezetékes ivóvíz szolgáltatás díjának meghatározásáról szóló
5/2005 . (II.23.) sz. rendeletének módosításáról

Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a vezetékes ivóvíz szolgáltatás 2008. évi
díjának meghatározásáról szóló rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja :
1. §. A díj összege lakossági vízdíj esetén:
A közületi díj mértéke:
A készenléti díj mértéke változatlan

150.- Ft + ÁFA
185.- Ft + ÁFA
174.- Ft + ÁFA

2. §.A rendelet további részei változatlanok maradnak.
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3.§. A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon a hirdetőtáblán történő kihirdetéssel
gondoskodik.
Sülysáp, 2007. november 19.
Gulyásné dr. Gál Ilona
jegyző

Horinka László
polgármester

A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
257/2007. (XI.19.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos kimondja, hogy 2008.
évtől kezdődően a lakossági vízdíj bevételből 10.- Ft/m3, a közületi vízdíj bevételből 20.- Ft/m3
összeget el kell különíteni fejlesztési célra. Az üzemeltetési szerződést ennek megfelelően módosítani
szükséges a tulajdonos és az üzemeltető között.
Határidő:
Felelős:

2008. január 01.
Seprősné Cseri Ágota, a pénzügyi csoport vezetője

Lukács István, az OMSB elnöke: Véleményem szerint az Önkormányzat nem jó gazdaként szerepel,
mert évek óta nem tudjuk a bérlakásokat felújítani, melynek az oka, hogy nincsenek összhangban a
lakásokból származó bevételek, nem tudunk rájuk költeni, tönkrementek. Az itt szereplő javaslatot,
hogy ajánljuk fel eladásra, támogatom, de azzal, hogy most 100 %-os díjemelést alkalmazzunk.
Horinka László polgármester: Tulajdonképpen kétféle rendelet módosításra van javaslat : 15 %-os
és 100 %-os emelés, melynek következtében egy kb. 100 m2-es lakás esetén 50 eFt lesz a bérleti díj.
Kérem, hogy szavazzunk először az eredeti rendeletmódosításról, amely 15 %-os áremelést jelent:
A Képviselő-testület tagjai 6 igen, 3 nem, 2 tartózkodási szavazati aránnyal nem szavazták meg a
lakások és helyiségek bérletének 15 %-os emeléséről szóló rendelet-módosítást.
A Képviselő-testület tagjai 9 igen, 3 nem szavazati aránnyal elfogadták az alábbi rendelet-módosítást:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata
12/2007. (XI.19.) sz. rendelete
A lakások és helyiségek bérletéről szóló
6/2005. (II.23.) sz. rendeletének módosításáról

Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről szóló
rendelet VI. fejezet A lakbérek mértéke, a külön szolgáltatások díja 29 §-át a következők szerint
módosítja:
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1.§. (1) a megüresedett és újonnan épült önkormányzati tulajdonban lévő lakások havi lakbére 2008.
évben az alábbiak szerint változik:
a.)
b.)
c.)
d.)

összkomfortos lakás esetén
komfortos lakás esetén
félkomfortos lakás esetén
komfort nélküli lakás esetén

248.- Ft/m2-ről
187.- Ft/m2-ről
121.- Ft/m2-ről
60.- Ft/m2-ről

496.- Ft/m2-re
374.- Ft/m2-re
242.- Ft/m2-re
120.- Ft/m2-re

2. §. A rendelet további részei változatlanok maradnak.
3.§.A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon a hirdetőtáblán történő kihirdetéssel
gondoskodik.
Sülysáp, 2007. november 19.
Gulyásné dr. Gál Ilona
Jegyző

Horinka László
polgármester

A Képviselő-testület tagjai 11 igen, 1 tartózkodási szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
258/2007. (XI.19.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottságot és a Pénzügyi Bizottságot, hogy határozzanak meg szempontrendszert a
bérlakások eladására, illetve határozzák meg, hogy mely bérlakások kerülhetnek értékesítésre.
Az eladható lakásokról értékbecslést kell készíttetni.
Határidő:
Felelős:

2007. december 15.
Kecser István, a TFKB elnöke
Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke

4./ NAPIRENDI PONT:
Egészségügyi és Szociális Bizottság beszámolója munkájáról
Dr. Papp Ágostonné :: Ráczné Fekete Orsolya és Béres Csilla munkáját ezúton szeretném
megköszönni.
Cseri Péter alpolgármester: Az egészségügyi ellátással kapcsolatban szeretném felvetni, hogy meg
kell oldani a fizikóterápiára és gyógytornára váró betegek ellátását, mert ilyen ellátás jelenleg nincs a
településen, és vagy a mentő szállítja őket vagy valamelyik családtagjuk. Tekintettel arra, hogy a
jelenlegi szakápolást biztosító cég nem bírja ezt kielégíteni, ezért kérem, hogy járjunk utána, hogy a
környezetünkben ki az , aki fizikóterápiát és gyógytornát tudna szolgáltatni, anélkül, hogy az adott
rászoruló pénzt fektetne bele. Ez mindenkinek jár, csak meg kellene oldani. Megfelelő intézmény
esetén nagyon sok kellemetlenségtől lehetne a betegeket megóvni. Kérem, hogy a Jegyző Asszony az
Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnökének bevonásával vizsgálja meg annak a körülményeit,
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hogy az OEP-en keresztül a megfelelő szolgáltatót kérjük a területünkre. Tudok olyan szolgáltatóról,
aki szívesen végezné ezt az ellátást ( a nevét meg fogom mondani) A lényeg az, hogy a rászorulók itt
helyben kapják meg az ellátást ingyenesen.
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző : Ezeket a feladatokat megbízási szerződéssel bárki elláthatja. A
kérdés, hogy a fizikóterápiához kell-e valamilyen szerkezet vagy helyiség, ahol ezt végezni lehet. Nem
vagyok benne biztos, hogy ez költségigényes. Az Önkormányzatnak jelenleg a védőnői szerződéseken
kívül semmiféle OEP szolgáltatása nincs.
Dr. Papp Ágostonné, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Gyógytornász Gyömrőn van,
aki rendszeresen kijár házhoz. A fizikóterápiához szakszerű gépek szükségesek, ezt valószínűleg
nem fogják engedélyezni.
Horinka László polgármester: A Pénzügyi és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
összevont ülésen kiosztottam egy email-t. arról, hogy megjelent egy cég, aki a mi településünkhöz
hasonló nagyságrendű településeken építene „egészségházat”. Ingyen felépítenék az általunk
biztosított telken. Telepítenének gyógyszertárat is a telken. Azt kellene meggondolni, hogy a
településközpontban egy harmadik patikát akarunk-e, mert ez nem szerencsés, de egészségház
szempontjából jó lenne, ha a központban lenne.
Kecser István, a TFKB elnöke: Mindenféle önkormányzati hozzájárulás nélkül ezt bevállalná más
cég is.
Horinka László polgármester: Az adományozott telken felépítenék a komplexumot és 50 év után
átszállna az Önkormányzatra. Ezzel akár a jelenlegi rendelőinket is ki lehetne váltani.
Kérdezem, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása ?
A közmeghallgatáson felvetésre került, hogy a Fő úti orvosi rendelőben a rendelési idő nem megfelelő
a lakosság számára. Azt ígértem a problémát felvetőnek, hogy beszélni fogok dr. Fábián Gábor
háziorvossal, hogy a szerződést módosítsuk.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
259/2007. (XI.19.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális Bizottság
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
dr. Papp Ágostonné, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
260/2007. (XI.19.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a településen be kell
indítani a fizikóterápia és gyógytorna szolgáltatást.
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Felkérik a Jegyző Asszonyt és az Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnökét a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2007. december 10.
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
Dr. Papp Ágostonné, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

5./NAPIRENDI PONT:
Önálló képviselői indítvány
Katus Norbert: Beadványomban leírtam mindent,, fontosnak tartom, hogy félévente legyen
közmeghallgatás. A testületre bízom a döntést.
Horinka László polgármester: 2003. évben én is benyújtottam egy ilyen kérelmet a képviselőtestület felé, akkor nem született erről döntés. Most ezt helyes iránynak tartom, és támogatom. Akár
még több alkalmat is el tudok képzelni, ha olyan téma kerül a képviselő-testület elé, ami szorosabb
lakossági érintettséget kíván. A kettőt mindenképpen támogatom.
Cseri Péter alpolgármester: A Polgármester Úr 2003. évi előterjesztése, akkor éppen nem volt
időszerű, hiszen akkoriban nagyon csekély volt az érdeklődés a lakosság részéről. Most már én is,
megalapozottnak tartom a felvetést.
Szücsi Csaba: a Sülysáp weboldalt olvasgatva én is helyt adnék annak a felvetésnek, amit Antali Úr
mondott, hogy az Országgyűlési Képviselőt is meg kellene hívni a közmeghallgatásokra.
Horinka László polgármester:
Az Országgyűlési Képviselőt természetesen minden
közmeghallgatásra meg szoktuk hívni.. Kicsit megvédve őt és általában az országgyűlési képviselőket,
hogy tizenvalahány település éves közmeghallgatásaira nem fog tudni mindig elmenni.
Kecser István, a TFKB elnöke: Alapvetően nekem is tetszik az elképzelés, de sajnos el kell ismerni,
hogy mérsékelt az érdeklődés a közügyek iránt. Ugyanakkor jövőre úgyis szükségszerű lesz még egy
fórumot összehívni, ha másért nem, akkor csatorna ügyben, de lesz még a rendezési terv módosítása
is, amit ki kell vinni lakossági fórum elé. Lehet , hogy jövőre még a kettő is kevés lesz. Akit érdekel a
képviselő-testület unkája az jöjjön el az ülésekre, szívesen látjuk, hallgatjuk.
Lányi György: Én úgy emlékszem, hogy a legutóbbi közmeghallgatáson Polgármesteri Hivatal
dolgozóin kívül 55 fő volt jelen. Minden testületi ülésünk nyílt, ha bárkit érdekelne a település minden
baja, akkor itt lehetne az ülésen. Ha éves szinten kétszer lesz közmeghallgatás, talán lesz rajta 30
ember. Idejöhetne mindenki, de látjátok, hogy nem teszik.
Cseri Péter alpolgármester : A lakossági fórum arról szól, hogy ők kérdezhessenek, mondhassanak
véleményt. Az előző időszakban nem jöttek el, mert nem kérdezhettek.. Most már az interneten is
hallható az ülés lefolyása. Ezt ne hozzuk egy szintre a közmeghallgatással.
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A Képviselő-testület tagjai 9 igen, 3 nem szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
261/2007. (XI.19.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
alkalommal tart közmeghallgatást.

hogy évente két

Felkérik a Jegyző Asszonyt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

6./NAPIRENDI PONT:
A Képviselő-testület 2008. évi munkatervének megtárgyalása, elfogadása
Horinka László polgármester: Az ezévi munkaterv került kisebb-nagyobb változtatásra, például a
CSASE beszámolója átkerült januárra, az étkezési térítési díjak szintén.
Dr. Papp Ágostonné: A háziorvosok kérték, hogy augusztusról szeptemberre vagy októberre
kerüljenek át a beszámolójuk elkészítése, szabadságaik miatt.
Cseri Péter alpolgármester: Javasolom, hogy a közmeghallgatások időpontjáról is a januári ülésen
döntsünk.
A Képviselő-testület tagjai 11 igen, 1 tartózkodási szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
262/2007. (XI.19.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület 2008. évi
munkatervét az alábbi változtatásokkal fogadja el :
- a közmeghallgatások időpontjának és helyének meghatározása c. napirend tárgyalása február
hónapról január hónapra kerüljön át
- a háziorvosi körzetek beszámolója, a központi orvosi ügyelet beszámolója és a védőnők munkájáról
szóló beszámoló augusztus hónapról kerüljön át szeptember hónapra.
Felkérik a Jegyző Asszonyt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

7a. NAPIRENDI PONT:
Karácsonyi díszvilágítás bővítése
Horinka László polgármester: Az előző testületi ülésen egy olyan határozat született, hogy ebben a
témában kérjünk be árajánlatokat. A összevont bizottsági ülésen a Lé-Na Fénydekor ajánlatát
javasolták elfogadásra.
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A Képviselő-testület tagjai 10 igen, 2 nem szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
263/2007. (XI.19.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ezennel elhatározza a településen
karácsonyi díszvilágítás bővítését.
A beérkezett árajánlatok alapján a Lé-Na Fénydekor árajánlatát fogadja el, és megrendeli a karácsonyi
díszvilágítás bővítését 455.520.- Ft + ÁFA (a tartószerkezet 2.000.- Ft + ÁFA) összegben.
Felkérik a Polgármestert és a Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoportját a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horinka László polgármester
PMHIV Műszaki Csoportja

7/b NAPIRENDI PONT
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás pályázati önerő biztosításának céljából
Horinka László polgármester A napirenddel kapcsolatban kétféle anyag is kiküldésre került, ezt
remélem mindenki elolvasta. A lényege, hogy a tömegesen kiírásra kerülő vagy már kiírt pályázatot
általában 10, időnként 20 % önerővel kerülnek kiírásra.. Ezek egy idő után teljesíthetetlenek lesznek,
ha nem lesz mozgatható pénzünk. A legkedvezőbb konstrukcióban szeretnénk egy jelentős összeget
biztosítani a pályázatokhoz. A Pénzügyi Csoport Vezetőjével közösen tárgyaltunk egy olyan
közvetítővel aki kötvénykibocsátásokban szokott közreműködni, az ő anyaga olvasható az
előterjesztések között. Tulajdonképpen annyiban lehet kedvezőbb, hogy közelebb van a betéti
kamathoz, mint a hitelkamathoz, ami anyagilag kedvezőbb számunkra. Ennek van árfolyamkockázata,
de a deviza és a hazai fizetőeszköz kamata közötti különbség számunkra pénzt is termelhet egy ideig.
Én egyenlőre nem akarok erről többet mondani, két bizottság is tárgyalta, talán egyhangúlag
javasolták, hogy ezzel foglalkozni kell és be kell kérni anyagokat.
Lukács István, az OMSB elnöke: 2-3 évvel ezelőtt csúnyán néztetek rám, amikor a szölősi óvodával
kapcsolatban azt mondtam, hogy akár hitel árán is meg kellene az óvodát építeni. Véleményem
szerint ez egy jó döntés, mert a városiasodásnak jó befektetése.
Horinka László polgármester: Azon kezdtem el gondolkodni, hogy ez a 100 mFt, ami még
megtakarításunk van, egy 800 mFt-nyi pályázati pénz lehívását teszi lehetővé 10 % önerő mellett.
Olyan kiírások vannak már most napirenden, amihez szükséges lesz a nagyobb összeg. Napirenden
van egy településközpont kialakítása, amelyben Sülysáp nevesítve ott szerepel a pályázható
települések között. Kerékpárút pályázatról is dönteni kellett a héten, annak is van önerő igénye. A
fejlődésnek ez az egyik lehetősége, hogy pályázati úton történjen meg. Nagyon szeretném, ha ebből a
pénzből olyan beruházásösztönző projekteket is le tudnánk vezényelni, melyek még pénzt is hoznának
vissza. Ha egy pályázatot azért nem tudunk benyújtani, mert nincs önerőnk, akkor végzetes hibát
fogunk elkövetni. Még akkor is vissza lehet lépni, ha egyik ajánlat sem kedvező, nem vagyunk
kötelesek elfogadni. Úgy hallottam, hogy szigorítani akarják az önkormányzatok hitelfelvételét,
pontosan a kötvénykibocsátások miatt, ezért jobb, ha ebben időben lépünk.
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A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
264/2007. (XI.19.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nagyértékű pályázatok
önerő biztosításához maximum 800 millió forint értékben kötvény kibocsátás előkészítését rendeli el,
több ajánlat (minimum három) bekérésével. A kötvény kibocsátásról konkrét döntését az ajánlatok
ismeretében hozza meg a Képviselő-testület .
Felkérik a Polgármestert és a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2007. december 31.
Horinka László polgármester
Seprősné Cseri Ágota, a pénzügyi csoport vezetője

7/b. NAPIRENDI PONT:
Jakabszállási lakosok súlykorlátozótábla kihelyezési ügye
Horinka László polgármester: Legutóbbi ülésén a testület elnapolta ennek a napirendi pontnak a
tárgyalását, azóta felhívtam a Vercsik urat és megbeszéltem vele, hogy látom a táblát kihelyezve, és
akkor most miről van szó. Elmondta, hogy kitette a táblát, és szükséges lenne ennek a legalizálása.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
265/2007. (XI.19.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ismét megtárgyalta a jakabszállási
lakosok kérelmét és úgy döntött, hogy a területre Vercsik József úr által megvásárolt
súlykorlátozótábla kihelyezéséhez hozzájárul.
Határidő:
Felelős:

azonnal
PMHIV Műszaki Csoportja

7/c.NAPIRENDI PONT:
Szent Imre utca lakóinak kérelme önkormányzati út megnyitására
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző Mindkét bizottság tárgyalta ezt a kérelmet is. Ha ez az út, ami
egyébként a térképen szerepel le lesz takarítva, egyéb további feladatokat is fel fog még vetni. A
bizottságok úgy döntöttek, hogy legyen a jövőben útként használva, hiszen a térképen is ekként
szerepel. Mindezzel együtt nem jelenti azt, hogy az Önkormányzat elhelyezi ott közműveket, csupán a
megközelíthetőségét szolgálja a Szent Imre út felső részére eső telkeknek.
Kecser István, a TFKB elnöke:
rendeletünk megalkotása..

Véleményem szerint időszerű lenne a közműfejlesztésről szóló

Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke: : Mai információm van ezzel kapcsolatban az ott lakók
egyikétől, hogy a Fővárosi Gázművekkel van olyan egyezségük, hogy bővítik a hálózatot, és nem kell
addig fizetni, amíg nem fognak rákötni.
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Kecser István, a TFKB elnöke: Már ezt az információt én is hallottam. Ez egy nagyon jelentős
dolog.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
266/2007. (XI.19.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szent Imre utca lakóinak
kérelmét önkormányzati út megnyitására vonatkozóan.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 4460 hrsz-ú önkormányzati utat kialakíttatja.
Felkérik a Műszaki Csoportot a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. március 31.
Horinka László polgármester
PMHIV Műszaki Csoportja

A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
267/2007. (XI.19.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szent Imre utca lakóinak
kérelmét önkormányzati út megnyitására vonatkozóan.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 4460 hrsz-ú önkormányzati út megnyitása után az ottlakókat
tájékoztatni szükséges arról, hogy a közművesítés költségeit nekik kell viselniük.
Felkérik a Műszaki Csoportot a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. március 31.
Horinka László polgármester
PMHIV Műszaki Csoportja

7/d. NAPIRENDI PONT
Ady E. utcai lakosok közvilágítással kapcsolatos beadványa
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző Mindkét bizottság alaposan megvitatta a kérelmet a dolognak minden
következményét is alaposan megvizsgálva. Így jutottak az 1. sz. határozati javaslatra, amely szerint a
hálózatbővítés és -tervezés és minden egyéb nélkül akkor lehet megoldani, ha a Dózsa Gy. és Ady E.
u. sarkára egy lámpa kerül felszerelésre és az megvilágítja ezt az útszakaszt.
Horinka László polgármester: Bízunk abban, hogy ez az egy lámpa megoldja a problémát, ha netán
mégsem, akkor felmerül hogy a Kisközben oszlopot kell állítani.
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A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
268./2007. (XI.19.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Ady Endre utca és
a Dózsa György utca sarkára egy db lámpa felszerelése szükséges.
Felkérik a Műszaki Csoportot a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2007. december 31.
PMHIV Műszaki Csoportja

A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
269/2007. (XI.19.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a jövőben a
közvilágítás-bővítésével kapcsolatos beadványokat a Műszaki Csoport gyűjtse össze, és évente két
alkalommal (március és szeptember) terjessze a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
elé.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
PMHIV Műszaki Csoportja

7/e.NAPIRENDI PONT:
A Polgármester 2008. évi illetményének megállapítása
Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke A Pénzügyi Bizottság és a TFKB közösen megtárgyalta és
a leírtak alapján javasoljuk a Képviselő-testületnek a 475.000.- Ft-ra történő emelést.
A Képviselő-testület tagjai 11 igen, 1 tartózkodási szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
270/2007. (XI.19.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Polgármester
2008. évi illetménye a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján január 1. napjától kezdődően 475.000.- Ftban kerüljön megállapításra.
A Polgármester költségtérítése a 214/2006. (X.17.) sz. ök. határozat alapján továbbra is a mindenkori
illetményének 30 %-a.
Felkérik a Jegyző Asszonyt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. január 1.
Kiss Tamás, a pénzügyi bizottság elnöke
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
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7/f. NAPIRENDI PONT:
Anyakönyvvezetői megbízás adása
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
271/2007. (XI.19.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Bense Ferencnét (szül:
Sebestyén Margit, 2118 Dány, Szabadság út 15/b.) azzal, hogy Sülysáp településen anyakönyvvezetői,
népesség-nyilvántartási feladatokat munkaköri leírás szerinti ellássa.
Felkérik a Jegyző Asszonyt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2007. november 20.
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

7/h. NAPIRENDI PONT:
Polgármesteri Hivatal létszámbővítése
Horinka László polgármester: Az előterjesztés mellékletét képezi egy szervezeti felépítés. A
bizottságok előtt ettől eltérő ábra szerepelt, mert a községgazdálkodási csoport nem volt rajta. Azért
ilyen magas ott a létszám, mert ott van az 5 fő parkgondozó, akik 2008. január 31-ig itt vannak. A
szervezet négy, illetve a községgazdálkodással együtt 5 képet venne fel. A gazdasági irodán lenne a
legkevesebb változtatás. A hulladékkezelési feladatokat végző kolléganő kerülne átcsoportosításra,
létrejönne egy szervezési iroda, ahol a titkárság, az informatikus, a munkaügyeket kezelő, a pályázati
előadó, a közművelődési előadó , és a jegyzői titkár lenne, akinek a feladata majdnem ugyanaz lenne,
mint polgármesteri titkáré, illetve a bizottsági ülések támogatása, elsősorban.
A beruházási előadó a műszak megerősítése, ez már legalább két éve téma, most a tömbfeltárások
(Szent Imre út, Nyárfás, Béke utca kérelme). kezelése munkaerő forrást igényelnek. Az igazgatási
irodán két új munkahely lenne, az egyik a közterületfelügyelő,, ami már elfogadott státusz, a másik
pedig egy szociális és birtokvédelmi előadó. A birtokvédelmi feladatokat Farkas Mónikától elvenném,
mert a pályázatok egy teljes embert igényelnek, és a szociális részt amit jelenleg Kissné G. Márta
csináll szintén elvenném. És az új kolléga az, aki a Pénzügyi Csoporttól kerülne átcsoportosításra. A
bizottságok támogatták az elképzelést, ami gyakorlatilag három új álláshelyet jelent.
Katus Norbert: Rendszeresen felmerülő téma, , hogy a bérköltségek milyen magasak és ennek
ellenére most három státuszt adnánk, én csak kettőt javasolok.
Lukács István, az OMSB elnöke: Egyetértek Katus képviselő úrral, és a jelenlegi helyzetben én is
csak kettőt tudok támogatni.
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Cseri Péter alpolgármester : Véleményem szerint szükség van a közoktatási és közművelődési
előadóra, mert. sokszor hiányzik egy ilyen szakember. El lehet látni munkával már csak a közoktatás
vonatkozásában is. Egy csomó probléma van az intézményeknél, amiben tudna segíteni. Az oktatási
bizottság is elég turbó fokozaton dolgozik, őket is sokkal jobban ki tudná szolgálni egy ilyen előadó,
aki napra és tettre készen tudná előkészíteni a dolgokat. Nem kellene sajnálni rá a státuszt, mert
közelítünk a városiasodás felé. A Polgármesteri Hivatal - véleményem szerint - erősen alul működik a
létszám tekintetében.
Katus Norbert : A Művelődési Ház létszámához kaptam egy státuszt a könyvtárba, amelyhez bért
nem rendeltünk, a Sülysápi Hírforrás beszámolójában szerepelt egy kérésem, ami legalább két
státuszra vonatkozott. Ezek is megalapozottak és fontos dolgok, mert ahogy a közművelődési előadó
kaphatna most munkát, úgy az általam kért státuszok is.
Lukács István, az OMSB elnöke: : Most sem zárkózom el a plusz két állástól, de a Katus képviselő
úrnak is igaza van, mert a Művelődési Házhoz is kellene státusz, a Múzeumhoz is.
Cseri Péter alpolgármester: A közművelődési és közoktatási előadó szerintem elfogadható úgy is,
mint az újság szerkesztésébe besegítő, de ezt az állást a Polgármesteri Hivatal keretén belül
gondolom.
Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Jelenleg vannak olyan köztisztviselők, akik GYES-en
vannak, akkor kérdezem, hogy hogy is állunk a létszámmal? A másik, ha a közművelődési előadót
megszavazzuk, én úgy gondolom, hogy nem kellene összevonni a Művelődési Házzal, mert ha
komolyan gondoljuk, akkor tapasztalt szakemberre lenne szükség, aki tudna segíteni a munkában.
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző Jelenleg két GYES-en lévő kollégánk van, az ő helyeiken van két
kolléga határozott idejű kinevezéssel. A két kolléga kinevezését, akik jelenleg a GYES-en lévők
helyén vannak,, szeretném határozatlan idejűvé tenni, és határozott idejűre hirdetnék.
Farkas Gáborné:: Három státusszal való bővítést én is túlzásnak tartom, viszont egyetértek az
Alpolgármester Úrral, hogy a közoktatási előadóra szükség lenne, de nem biztos, hogy főállásban. Ha
kevesebb, mint három főt szavazunk, akkor nevén kellene nevezni, hogy melyiket.
Horinka László polgármester: A javaslat az volt, és a bizottságok is támogatták, hogy 3 fővel
bővüljön a Hivatal létszáma. Ezt szeretném szavazásra bocsátani.
A Képviselő-testület tagjai 5 igen, 6 nem, 1 tartózkodási szavazati aránnyal az alábbi határozatot
hozta:
272./2007. (XI.19.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet azzal, hogy a
Polgármesteri Hivatal részére 3 fő státusz kerüljön biztosításra 2008. január 1. napjától kezdődően.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
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A Képviselő-testület tagjai 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodási szavazati aránnyal az alábbi határozatot
hozták:
273/2007. (XI.19.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Polgármesteri
Hivatal részére az új szervezeti felépítéshez 2 fő státuszt biztosít 2008. január 1. napjától kezdődően.
Felkérik a Jegyző Asszonyt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. január 1.
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

7/i.NAPIRENDI PONT
Intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál esetlegesen alkalmazható
jutalmazás megvitatása
Horinka László polgármester: A korábbi években ez mindig napirenden volt, a tavalyi évben már
beépített keret volt, már csak ajándékutalvány került adományozásra, az idén a cafeteria rendszer
váltotta fel a jutalmat, ezzel sokkal jobban járva. Most felmerült, hogy megint adjunk
ajándékutalványt.
Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Összevont ülésen a bizottságok megtárgyalták a
2x6.500.- Ft értékű utalvány adományozását, ami még ebben az évben adható.
Farkas Gáborné: Felmerült a bizottsági ülésen, hogy 3x 6.500.- Ft adható, ezzel kapcsolatban mi a
helyzet ?
Katus Norbert: Csak a pontosítás kedvéért kérdezem, hogy a második javaslatban a tartósan
távollévőket mi alapján fogjuk meghatározni ?
Horinka László polgármester: A 30 napnál tovább távollévő dolgozók esetében nem adnánk, de ezt
az intézményvezető döntse el, és november 23-ig adja le a listát. Maximálisan 13 eFt adható egy fő
részére, a 13-ik havi bérre vonatkozó elvek szerint, de adható akár 500.- Ft is, viszont a megmaradt
összeg nem adható oda senkinek.
Cseri Péter alpolgármester: Véleményem szerint a 30 nap egy deffinició. Ha valaki nem dolgozott
legalább fél évet ebben az esztendőben az Önkormányzatnál, akkor az ne kapjon.
De, ha nem megy az objektív mérce, akkor én nem javasolom, hogy az intézményvezetőknek adjuk az
elbírálást, mert ez egy csekély összeg, ezt megkaphatná mindenki.
Farkas Ferenc: Én javasolom, hogy legyen az is egy lehetőség, hogy nem adunk semmit.
A Képviselő-testület 10 igen, 2 nem szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
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274/2007. (XI.19.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2007. évben a
Polgármesteri Hivatalnál és a közalkalmazotti szférában dolgozókat jutalomban részesíti, melynek
maximális összege 2x6.500.- Ft ajándékutalvány formájában.
Felkérik az intézményvezetőket, hogy a névszerinti listát 2007. november 23-ig juttassák el a
Polgármesteri Hivatalba.
Felkérik a Jegyző Asszonyt és a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2007. november 23.
intézményvezetők
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
Seprősné Cseri Ágota, a pénzügyi csoport vezetője

Cseri Péter alpolgármester: Véleményem szerint a jövő évi lehetőséget is meg kellene vizsgálni. A
cafeteria keretösszegéről most kellene gondolkodni, vagy halasszuk a következő ülésre ?
Horinka László polgármester: A józan ész azt diktálja, hogy a költségvetésnél kell ezzel foglalkozni,
de az idő miatt viszont jó lenne már most eldönteni, mert az utalványokhoz már le kellene adni az
igénylést.
Seprősné Cseri Ágota, a pénzügyi csoport vezetője: Kijött a személyi jövedelemadó és az
adótörvények módosítása, elfogadta a Parlament, meg kell nézni, hogy mi fér bele ebbe a kategóriába.
Az önkormányzati keretet kell meghatározni, és a rendszeren belül a dolgozó dönt.
A felmérést meg lehet tenni már decemberben is.
Horinka László polgármester: Eddig azt az elvet követtük, hogy ezek az adómentesség határáig
vehetők igénybe. Pillanatnyilag még csak egy hivatalos adatunk van a jövő évi költségvetéssel
kapcsolatban, illetve még egy biztos pont, hogy az szja helyben maradó része 53 mFt-ról 63 mFt-ra
nőtt.
Farkas Gáborné : Nem lehetne az csinálni, hogy az első félévet meghatározzuk, hogy maradjon úgy
ahogy van, és majd visszatérünk rá.
Horinka László polgármester:: Véleményem szerint 180 eFt-ra egészítsük ki a jelenlegi 175 eFt-ot..
Cseri Péter alpolgármester:: Úgy tudom, hogy a környéken a mi rendszerünk adja a legtöbbet a
pedagógusoknak.

Horinka László polgármester: : Javaslom, hogy a 180 eFt-os keretösszeget határozzuk meg,
módosítva a szabályzatot az adómentesen adható felső határok átvezetésével :
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A Képviselő-testület tagjai 8 igen, 2 nem, 1 tartózkodási szavazati aránnyal az alábbi határozatot
hozták:
275/2007. (XI.19.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a cafeteria
keretösszege 2008. évben 180 eFt / fő. Továbbá szükséges a szabályzat módosítása az adómentesen
adható felső határok átvezetésével.
Felkérik a Jegyző Asszonyt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2007. december 20.
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

7/j. NAPIRENDI PONT:
Mikulás csomagok vásárlása
Lukács István, az OMSB elnöke: Bizottságunk javasolja, hogy legyen lehetőség arra, hogy az itt
megjelölt 600 Ft/főből legyen joga az intézménynek, ha akar előadást vagy bármit szervezni és a
maradék pénzből egy szolidabb csomagot adni. A keretösszeget nem változtatjuk, és az egy főre jutót
sem.
Katus Norbert: Végeztem egy számítást, ami alapján gyerekenként 150 Ft-ból meg lehet rendezni
egy színvonalas előadást.
Horinka László polgármester: Javaslat: 600.- Ft/fő az adható mikulás csomag értéke, az
intézményvezető döntése szerint ettől el lehet térni, viszont a keretösszeget tartani kell, a csomag
értéke csökkenthető. November 23-ig nyilatkozzanak, hogy akarnak-e ezzel a lehetőséggel élni, ha
nem akkor csak a mikulás-csomagot fogja kapni minden gyermek.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
276/2007. (XI.19.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2007. évben max.
600.- Ft/fő értékben lehet mikulás csomagot adni az intézményekben lévő 1032 gyermek számára. Az
intézményvezetők 2007. november 23-ig adják le igényüket.
Felkérik a Jegyző Asszonyt és a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2007. november 23.
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
Seprősné Cseri Ágota, a pénzügyi csoport vezetője
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7/k. NAPIRENDI PONT:
Településüzemeltetési csoport részére tehergépjármű vásárlása
Kiss Tamás, a pénzügyi bizottság elnöke Úgy látom, hogy a településüzemeltetési csoport nagyon
sok mindent megcsinál és nagyon jól működik. Ahhoz, hogy az elvárásokat még jobban ki tudják
elégíteni és még jobban tudjanak dolgozni, a feltételeket is biztosítanunk kell számukra..
Véleményem szerint egy több funkciós gépjárművet kellene vásárolni, ami legalább billenő platóval ,
tolólappal és sószóróval is rendelkezik. 3,5 mFt-os összegben lenne célszerű gondolkodni, amely
összegért természetesen nem kapunk fiatal gépjárművet, viszont műszakilag jobb állapotban lesz,
mint az IFA.
A Képviselő-testület tagjai 11 igen, 1 tartózkodási szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
277/2007. (XI.19.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy a
Településüzemeltetési Csoport részére tehergépjármű vásárlása szükséges, melyhez árajánlatokat kell
bekérni. A gépjármű értéke kb. 3,5 mFt legyen.
Felkérik a Polgármestert és a Pénzügyi Bizottság Elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. január 30.
Horinka László polgármester
Kiss Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke

7/l. NAPIRENDI PONT:
Önálló Pest Megyei régió létrehozása
Horinka László polgármester: Az a véleményem, hogy ha már most nem így sikerült, legalább 2013
után Pest Megye önálló régióvá váljon és ezáltal ne legyünk összekötve Budapesttel, mert ezáltal
elestünk egy csomó közös pénztől.. Budapest, több mint az 50 %-ot elviszi.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
278/2007. (XI.19.) sz. önkormányzati határozat:

Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi népszavazást ír ki arra
vonatkozóan, hogy Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése kezdeményezze az Országgyűlésnél
Pest Megye – 2013 utáni – önálló régióvá válását az alábbiak szerint:
„Támogatja-e Ön, hogy Pest Megye 2013 után önálló régióvá válása érdekében Sülysáp Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete
és Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése
kezdeményezze az Országgyűlés ezzel kapcsolatos döntésének megváltoztatását.”
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Határidő:
Felelős:

2008. január 01.
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

Horinka László polgármester: Több hozzászólás nem lévén megköszönöm a részvételt és az
aktivitást, és az ülést berekesztem.

Sülysáp, 2007. november 21.

Gulyásné dr. Gál Ilona
jegyző

Horinka László
polgármester

Jegyzőkönyv-hitelesítő:
Kiss Tamás
Települési képviselő

