JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 18. napján
megtartott munkaterv szerinti üléséről.
Jelen vannak: Horinka László polgármester, Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző, Dr. Papp
Ágostonné, Lányi György, Katus Norbert, Farkas Gáborné, Zemen József, Kecser István,
Szücsi Csaba, Cseri Péter települési képviselők.
Seprősné Cseri Ágota, Bodor Ferenc, Horváth Attiláné a Móra Ferenc Általános Iskola
igazgatója, Kecser György a Szent István Általános Iskola igazgatója, Bálint Sándorné az
Összevont Napköziotthonos Óvoda vezetője, Dr. Kardon László, Dr. Rehák Attila ügyvédek.
Horinka László polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket,
megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom. Három fő jelezte távolmaradását:
Lukács István, László Ferenc és Kiss Tamás települési képviselők. A telefonokat kérem
kikapcsolni vagy néma üzemmódba tenni. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek felkérem Dr. Papp
Ágostonnét.
A Képviselő-testület tagjai 8 igen, 1 tartózkodási szavazati aránnyal
Dr. Papp Ágostonné települési képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek
megválasztották.
Horinka László polgármester: A meghívóban szereplő napirendre teszek javaslatot azzal,
hogy még a napirendi pontok kiegészülnek Németh Andrea kérelmével, átmeneti hitel
lehívásával, az ingatlanvagyon kataszter készítésére érkezett árajánlattal és megbízási
szerződés-tervezettel, az Első Tápió-térség Csatornamű Szolgáltató Közhasznú Társasággal
szemben a Cégbíróságtól törvényességi felügyeleti vizsgálat lefolytatásának kérésére
vonatkozó határozati javaslattal, a Polgárőrség rendkívüli támogatásával, a SACSE
földtulajdon szerzésével kapcsolatos módosítással, illetve bejelentésekkel.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontok
tárgyalásáról döntöttek:
Az ülés napirendje:
1./
Oktatási intézmények beszámolója a 2008/2009. tanévről
- Intézményi Minőségirányítási Program elfogadása
- OMSB javaslatai
- nyári gyermeknapközi elrendelése
Előadó:
Kecser György, a Szent István Általános Iskola igazgatója
Horváth Attiláné, a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója
Bálint Sándorné, az Összevont Napköziotthonos Óvoda vezetője
Lukács István, az OMSB elnöke
2./

Polgármester éves munkájáról szóló beszámoló (jövő héten kerül kiküldésre)
Előadó:
Horinka László polgármester
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3./

Egyebek:
a./
Klement Tünde területvásárlási kérelme
Előadó:
Kecser István, a TFKB elnöke
b./

Badacsonyi Ferenc ingatlan ügye
Előadó:
Kecser István, a TFKB elnöke

c./

Ajánlat könyvvizsgálati feladatok ellátására
Előadó:
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

d./

Szociális rendeletek módosítása (jövő héten kerül kiküldésre)
Előadó:
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

e./

Németh Andrea József A. u. 78. szám alatti lakos bérlakás igénylése
Előadó:
Horinka László polgármester

f./

Átmeneti hitel lehívása
Előadó:
Horinka László polgármester

h./

Árajánlat
és
megbízási
szerződés-tervezet
Sülysáp
Nagyközség
Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlan vagyontárgyak kataszteri
adatbázisának felfektetésére a vonatkozó jogszabályok szerint
Előadó:
Horinka László polgármester

i./

Határozati javaslat az Első Tápió-térség Csatornamű Szolgáltató Közhasznú
Társasággal szemben a Cégbíróságtól törvényességi felügyeleti vizsgálat
lefolytatásának kérésére vonatkozóan.
Előadó:
Horinka László polgármester

j./

Polgárőrség rendkívüli támogatása
Előadó:
Horinka László polgármester

k./

SACSE földtulajdon szerzésével kapcsolatos módosítás
Előadó:
Horinka László polgármester

l./

Bejelentések
Horinka László polgármester
Előadó:

Napirend előtti felszólalások::
Lányi György: Két témát kérdeznék meg: az egyik lejárt határidejű határozatnak 2008.
szeptember 30. volt a határideje a közterületek elnevezése, rendezése, a másik pedig 2009.
május 30. 22/2009. (II.12.) a Sülyi templomban végzendő talajvizsgálattal kapcsolatban mit
sikerült intézni?
Ehhez csatlakozik, és szomorú vagyok, hogy kaptunk a Kapás Józsi bácsitól egy levelet.
Kapás József díszpolgár, sok mindenben van igaza, sok mindenben pedig nincs. A levélre
reagálni kellene.
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Horinka László polgármester: A közterületek elnevezésével kapcsolatban a TFKB
javaslatára tudjuk meghozni a döntésünket, akár a következő ülésre is terjeszthetünk elő
javaslatot.
Lányi György: Véleményem szerint jó lenne a Csanádi Gáborral is felvenni a kapcsolatot.
Katus Norbert: Volt egy újabb határozat is, amivel én lettem megbízva, hogy az újságban
hirdessem meg, de egyelőre „jegeltük” a lakcímváltozások miatt. Én azt kérném, hogy a
bizottság készítsen egy javaslatot, és a következő ülésen tárgyaljuk. Vonatkozzon az
előterjesztés a nem lakott közterületekre is.
Horinka László polgármester: A TFKB már készített egy anyagot, hogy mely közterületeket
kellene elnevezni, ebbe a Csanádi Gábor is bele lett vonva. Én kaptam is egy listát, hogy
kikről lehetne elnevezni közterületeket. Igazából én azt látom, hogy a Bizottság és a Gábor
között nem nagyon történt konzultáció. Hogy csináljuk? Az augusztusi ülésre terjesszünk elő
valamit, vagy hívjuk meg a bizottsági ülésre az érintett személyeket?
Katus Norbert : A TFKB-t bízzuk meg most, hogy a következő ülésre konkrét javaslatokkal
álljanak elő, a nem lakott közterületeket veszünk most célba. Legyen egy megbízó határozat.
Horinka László polgármester : Ha úgy gondoljátok, előterjesztek valamit augusztusra, de
ennek a legjobb helye tényleg a bizottságban lenne.
Csanádi Gábor települési képviselő az ülésre megérkezett.
Horinka László polgármester: Úgy gondolom, hogy ezt nem nekem egyszemélyben kellene
javasolnom, hanem egy bizottsági javaslatnak kellene összeállni.
Kecser István: Véleményem szerint a
OMSB-vel is.

TFKB augusztusi ülését

ki kellene bővíteni az

Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző:: Salvári Györgynek konkrét ötletei vannak az
elnevezésekkel kapcsolatban.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
109/2009.(VI.18.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Területfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság és az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökeit, hogy
készítsenek végleges javaslatot a név nélküli közterületek elnevezésére a 109/2008. (IV.21.)
sz. önkormányzati határozatra való hivatkozással.
Határidő:
Felelős:

2009. augusztus 10.
Lukács István, az OMSB elnöke
Kecser István, a TFKB elnöke

Horinka László polgármester : A Sülyi Templom talajvizsgálatával kapcsolatban írtunk egy
levelet a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Főigazgatójának, akitől
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kaptunk egy választ, hogy örömmel támogatják, de pénzük nincs erre, csak erkölcsileg
támogatnak. Én úgy érzem, hogy ez egy zsákutca.
Szücsi Csaba: Nem gondoltam, hogy ekkora hallgatás következik a levélváltás után. Azt
mondták, hogy személyes egyeztetést fognak kérni és tovább haladunk. Ezért is adtuk be a
levelet januárban, mert tudtuk, hogy a pénzek elfogynak. Más oldalról közelítettem a
történetet, és onnan tudtam meg, hogy viszonylag kevés tárgyi és személyi feltétel áll a
rendelkezésükre. Most egy másik nyomvonalon haladunk tovább, amit megnézhettek az
interneten. (haborus szolgalat.hu.)
Akik üzemeltetik a web-oldalt, lekérték az adatbázist. Nem mondom, hogy bizalmatlan
vagyok a Hadtörténeti Intézet felé, de nem csak azon az úton indultam tovább. Minél előbb
szeretnénk megcsinálni.
Horinka László polgármester: Az a nyomvonal, amin elindultunk, úgy látom, hogy
zsákutca.
Lányi György: Kérdezem, hogy még a temetésből sem lesz semmi?
Szücsi Csaba: Én azon vagyok, hogy legyen. Sokféle szakhatóság bevonása lehetséges.
Megtörténhet az exhumálás és megtörténhet utána az újratemetés is. Ha lesz konkrét
információm, azonnal jelzem a Testület felé.
Horinka László polgármester: A Kapás Józsi bácsinak sok mindenben igaza van, például
abban, hogy azok a személyek, akiket megemlített ők ketten valóban sehol nincsenek
feltüntetve. Azonban épp ma beszéltünk arról a Katus Norberttel, hogy úgy volt, hogy már a
mai ülésre készítünk egy előterjesztést, ami eltolódik az augusztusi ülésre. A Sápi Hősi
Emlékműnél van felvésve pár név, csak sápiak, de már Sülysápról beszélünk, és arra az
emléktáblára fel lehet vésni a nevüket, és február 25-én egy szép ünnepséget lehetne rendezni.
Jövőre lesz 65 éve, hogy ezt a két embert kivégezték, és a hősi emlékművet addigra rendbe
kellene tenni és szép ünnepséget lehetne szervezni. Onnantól kezdve pedig minden évben meg
lehetne rendezni az ünnepséget.
Farkas Gáborné: Én úgy gondolom, hogy megérdemelnének egy külön követ.
Katus Norbert: 1945-ben, amikor a kommunisták elkezdtek szervezkedni, ez egy helyi
szervezkedés volt, a sápi és sülyi hivatalnokokat elhurcolták és Gyömrő határában
agyonlőtték. A sápi részen már felírták az emlékműre, de a két sülyi lemaradt. Azért
csatlakozom ehhez, mert már Sülysápról beszélünk.
Horinka László polgármester : Én azt gondolom, hogy a szándék megvan, augusztusra itt
lesz az előterjesztés, és akkor lehet róla beszélni. Most zárjuk le.

1./ NAPIRENDI PONT:
Oktatási intézmények beszámolója a 2008/2009. tanévről
- Intézményi Minőségirányítási Program elfogadása
- OMSB javaslatai
- Nyári gyermeknapközi elrendelése

5
Horinka László polgármester: Mindhárom intézmény beszámolója kisosztásra került, én azt
sejtem, hogy sok kérdés talán nem lesz.
Lányi György: Kérdezem az iskolaigazgatóktól, hogy a Képviselő-testület az erdélyi
kirándulásra nem szavazott meg pénzt, viszont mégis el tudtak menni, miből sikerült ezt
megcsinálni?
Horinka László polgármester : Ez így nem igaz, hogy nem szavaztunk meg semmi pénzt.
Erdélyre is szavaztunk meg. 150 eFt-ot, és az Alapítvány még további támogatást adott 100
eFt-ot. Ezen felül néhány gyermek teljes utaztatását és táborozását az Alapítvány
finanszírozta 3 főnek. Plusz még Kiss Tamásnak volt felajánlása a tiszteletdíjából, ami ehhez
az utazáshoz járult hozzá, a többit befizették a résztvevők.
Összesen településszinten 120 gyermek iratkozott be Óvodába, és 80 körüli megy iskolába, ez
hogy lehet, hogyan férnek el?
Bálint Sándorné óvodavezető: Az első két hétben, amikor elkezdik hordani a gyerekeket,
lecsökken a létszám, és az első két hónapban is, amikor otthon van az anyuka a másik
gyermekkel, mindig így van, hogy jóval több a beiratkozó.
Farkas Ferenc települési képviselő az ülésre megérkezett!
Bálint Sándorné óvodavezető: Most a sülyi példát azért mondom, mert 54 kiscsoportos korú
gyermek van. Lesz egy tiszta kiscsoport kb. 30 fővel, lesz egy megosztott és lesz egy nagy
középső. A szülők tiszta csoportot szeretnének. De, ha 19 nagycsoportos korú gyermekünk
van, ennyivel nem mehet a csoport. Most kicsiből van rengeteg.
Farkas Gáborné: Emlékeim szerint öt éves kortól óvodaköteles a gyerek.
Lányi György : Van a tárgyi feltételeknél, hogy az I. számú Óvodában elkezdődött a
felújítás, mely munkálatokat szeretnék folytatni? Az óvodában a felelősséget ki vállalja
ilyenkor?
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző: Tárolóhelyiséggé alakítják, ott gyerek nem fordulhat meg.
Horinka László polgármester : Elsősorban az intézményvezető a felelős.
Bálint Sándorné óvodavezető: Nagyon sokáig ott állt parlagon a pince. Szarka Györgynek
megmutattam a pincét, és nagyon örült, hogy ezt meg lehet csinálni, a kazánházból ki kell
pucolni mindent, a szülői segítség olyan, hogy három nagy munkafolyamat van, az egyik a
vakolás, amit vállalkozó szülők vállaltak. A vakolást most éppen a Beton Andrásék csapata
csinálja. A betonozást a Lakatos Zsolték, és a gipszkartonozást a Kecser Győzőék. A
villanyszerelést a Faluszolga Kft. végzi. A gáz- és vízszerelésre is megvan a csapat, minden
munkát hozzáértő végez. Mindenki a saját munkáját megtervezte.
Cseri Péter alpolgármester: Ez statikailag érinti az épületet?
Bálint Sándorné óvodavezető: Nem érinti statikailag az épületet.
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Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző: Annak idején a két tornaszoba kialakítása miatt joggal
tiltakozott a képviselő testület,. nem látták biztonságosnak a gyerekek ott tornáztatását.
Horinka László polgármester: Javasolom, hogy fogadjuk el az intézmények beszámolóját
egyenként. Az OMSB tárgyalta, és elfogadásra javasolják.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
110/2009.(VI.18.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Összevont
Napköziotthonos Óvoda beszámolóját, melyet elfogad.
Felelős:
Határidő:

Bálint Sándorné óvodavezető
2009. június 18.

A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
111/2009.(VI.18.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Móra Ferenc
Általános Iskola beszámolóját a 2008/2009. tanévről, melyet elfogad.
Határidő:
Felelős:

2009. június 18.
Horváth Attiláné igazgató

A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
112/2009.(VI.18.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szent István
Általános Iskola beszámolóját a 2008/2009. tanévről, melyet elfogad.
Határidő:
Felelős:

2009. június 18.
Kecser György igazgató

- Intézményi Minőségirányítási Program elfogadása
Horinka László polgármester: Most, ha itt lenne az OMSB elnöke megkérném, hogy
mondja el miért kellett a módosítás, így megkérem valamelyik intézményvezetőt, hogy
tájékoztasson bennünket..
Horváth Attiláné, a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója: Törvényi szabályozás írta
elő, hogy minősítő lapok legyenek a mellékletben. A törvényi változások miatt volt erre
szükség..
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Horinka László polgármester: Ezek a minősítő lapok beépítésre kerültek az intézmények
programjának a mellékletei közé. Ezzel kapcsolatban kérdés?
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
113/2009. (VI.18.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Összevont
Napközi Otthonos Óvoda Minőségirányítási Programját elfogadja.
Felkérik az Óvoda Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Bálint Sándorné óvodavezető

A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
114/2009. (VI.18.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Móra
Ferenc Általános Iskola és Nagyközségi Könyvtár Intézményi Minőségirányítási Programját
elfogadja.
Felkérik a Móra Ferenc Általános Iskola Igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horváth Attiláné igazgató

A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
115/2009. (VI.18.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szent István
Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programját elfogadja.
Felkérik a Szent István Általános Iskola Igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kecser György igazgató

- Finanszírozási kérdések:
Horinka László polgármester: A Bodor Úr jelezte, hogy az ÁFA-emelkedést és a járulékok
csökkenését is meg kellene beszélnünk, illetve a csoportlétszámok alakulását, ami az össz
költségvetésre hatással van. A tavalyi kettes verziót is megvizsgálta és azt mondta, hogy az
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égvilágon semmi akadálya nincs a 23 /28-nak. A Móra Ferenc Általános Iskolánál az a
helyzet állt elő, hogy csökkent a csoportok száma, viszont a gyermeklétszámok nőttek. Ott
sem okoz ez problémát. Az OMSB előtt Bodor Úr már bemutatta a modellezést. Az OMSB
javasolta, hogy térjünk át ősztől a 24/28-as finanszírozási létszámra.
Bodor Ferenc: Köszöntök mindenkit. Pár szóban visszakanyarodnék, hogy mit is jelent ez a
finanszírozási létszám, az Oktatási Törvény szerint alsóban 26, felsőben 30 tanulót lehet egy
osztályba ültetni, különböző lehetőségek vannak 120 %-os feltöltöttségre. A 26-os
finanszírozási létszám, hogy 26 gyerekből állhatna egy csoport, tavaly 23 gyerekből állt egy
csoport, 20 órából indultunk ki, ami nem mindegy. Én készítettem egy olyan táblázatot, ahol
kihoztam a fő számokat, melyeket figyelni kellene, az alsós finanszírozási 24-es szám az alsós
a 28. és mindezekhez kapcsolódó személyi előirányzatot, ami most a 105 mFt személyibe,
egyszerűsítettem, hogy gyorsan tudjam modellezni, .a finanszírozási létszám már 23/25
viszont személyi előirányzat 4-5 millió forinttal több és plusz még a járulékok. A beiratkozás
után nyáron az intézmények elkészítik a tantárgyfelosztást, ami alapján szeptember elsején
indulhat a tanév. Mindkét iskolában a 23/25-ös finanszírozási létszám órában többet hozott
volna. A tavalyi év az elmúlt 2008/09es tanév ment 807 órával és még emelkedést is mutat a
heti órakeretben, de a tanulócsoportok száma pedig eggyel csökkent, így elég a 24/28-as
finanszírozási létszámmal 785 óra, az intézmény is ennyit kért. Ez elfogadható. Emlékeztetőül
mondom, hogy minden évfolyam között ott a fenntartói kiegészítés lehetősége, ha bármi miatt
januártól vagy akár következő évben egy pár gyerek miatt még plusz csoportot kell indítani,
akkor a szorgalmi időben számolható. A változtatások a pedagógus létszámot nem érintik. A
túlórakeretből lehet a változtatásokat finanszírozni. A heti órakeret meghatározásánál én
javasolom, és az intézményi egyeztetések során is az derül ki, hogy mindenki számára is
elfogadható a 24/28-as finanszírozás. A következő, ami július 1-től változik és sikerült a
törvénykezést megbonyolítani csak úgy lehet kiszámítani a járulékokat hogy személyenként.
A járulékba benne van az összes pótlék és minden. A dologi kiadásoknál az ÁFA-emelkedés
nullázza. A teljes éves ÁFA költséget számoltam, éves szinten 22 és féllel számoltam. A
gázenergia a legnagyobb tétel, aminél az ÁFA emelkedés rendesen megemeli. A költségvetésmódosításra a féléves zárás után kerülhet sor, ha egyáltalán kell módosítani. A Szent István
Iskolánál kell különböző tételek miatt, ami 1,5 mFt-ot tesz ki.
Horinka László polgármester : Nagyjából látjuk, hogy mit fognak jelenteni az ÁFA
változások, ahhoz, hogy költségvetést tudjunk módosítani, kell látni a féléves zárást, ezt csak
augusztusban tudjuk megtenni. A többire térjünk vissza augusztusban. Most a 24/28-as
finanszírozási létszámról kellene dönteni ez a tavalyi kettes verzió. Az intézmények nekem is
azt mondták, hogy nincs kifogásuk ellene.
Kecser György, a Szent István Általános Iskola igazgatója: Nekem az a véleményem,
hogy úgyis megszavazzátok, így aztán azt fogjuk beosztani, ami van.
Horinka László polgármester: Javasolom, hogy a Képviselő-testület fogadjon el egy
határozatot, hogy a 2009/2010-es tanévre az oktatási intézményeknél 24/28-as finanszírozási
létszámot vezet be.
A Képviselő-testület tagjai 10 igen, 1 tartózkodási szavazati aránnyal az alábbi határozatot
hozták:
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116/2009. (VI.18.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az oktatási
intézményeknél a 2009/2010-es tanévre 24/28-as finanszírozási létszámot vezet be.
Felkérik az Oktatási Intézmények Vezetőit a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2009. augusztus 20.
Horváth Attiláné, a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója
Kecser György, a Szent István Általános Iskola igazgatója

- Nyári gyermeknapközi elrendelése
Horinka László polgármester: Az intézmények beszámolójához kapcsoltan a nyári napközis
tábort. Megtörtént a felmérés az intézményekben a nyári napközivel kapcsolatban, most 3-4
fő van. A 1997. évi XXXI-es Törvény kimondja, hogy ez feladat a nyári szünidőben is,
akárhányan vannak. Ennek alapján az OMSB-nek volt egy állásfoglalása az intézmények felé,
hogy meg kell szervezni a nyári napközit. A Móra Ferenc Általános Iskola Igazgatója közben
körbejárta ezt, hogy miként lehet elrendelni a dolgozók részére, csak térítéssel együtt. Abban
az esetben lehet, ha a Képviselő-testület döntést hoz és szerződést köt az intézménnyel és
külön díjat kell adni a bevont dolgozóknak. Egy hónapra volt meghirdetve, ezt hétfőn el
kellett indítani. Erre az egy hónapra 7-16 óráig tart a foglalkozás, két pedagógust kellett ebbe
bevonni.
Katus Norbert : Kérem, hogy a határozat szövegébe kerüljön be a vonatkozó törvény is.
A Képviselő-testület tagjai 10 igen, 1 tartózkodási szavazati aránnyal az alábbi határozatot
hozták:
117/2009. (VI.18.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi XXXI-es Törvény
alapján úgy határoz, hogy a Móra Ferenc Általános Iskola Malom u. 14-18. szám alatti
épületében 2009. június 16. napjától 2009. július 16. napjáig a gyermekek foglalkoztatásával
nyári gyermeknapközit biztosít az azt igénylő, évközben is napközis foglalkozásban részt vett
gyermekek részére.
Az ehhez szükséges bért – két havi 190.000.- Ft x 2 = 380.000.- Ft + járulékok – az intézmény
költségvetésének módosításával biztosítja, az általános tartalék terhére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horinka László polgármester
Horváth Attiláné, a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója

2./ NAPIRENDI PONT:
Polgármester éves munkájáról szóló beszámoló
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Horinka László polgármester: A beszámolómról készült írásos anyag mindenki előtt ott
van. Szóbeli kiegészítésem nincs, ha kérdés van, arra szívesen válaszolok.
Zemen József települési képviselő az ülésről távozott!
A Képviselő-testület tagjai 9 igen, 1 tartózkodási szavazati aránnyal az alábbi határozatot
hozták:
118/2009. (VI.18.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester
éves munkájáról szóló beszámolót, és azt elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2009. június 18.
Horinka László polgármester

3/a. NAPIRENDI PONT:
Klement Tünde területvásárlási kérelme
Horinka László polgármester: A TFKB megtárgyalta és azzal a megkötéssel javasolja
támogatását az ügynek, hogy a patak parton a sávot tartsuk meg. Árat nem határozott meg az
előterjesztésben a bizottság, de nyílván ennek a megosztásnak költségei lesznek, ki kell
méretni, változási vázrajzot kell készíteni, a költsége kb. 60-80 eFt + adásvételi szerződés.
Ennek fényében kb. 1.000.- Ft/m2 árat kellene meghatározni.
Lányi György : A rét kiegészítéseket szerintem olcsóbban adtuk, ha jól emlékszem a kertek
végén. Viszont a TFKB elnökétől kérdezem, hogy hogyan gondoltátok? A térképkivonaton
négy ingatlannál lenne a csík, ide csak a madarak tudnának berepülni, ha megmaradna
nekünk.
Kecser István, a TFKB elnöke: Az átjáró mellett egy háromszög alakú és két másik,
szabálytalan alakú telek van. Másrészt korábban volt egy olyan ötlete a Képviselő-testületnek,
hogy a kerékpárutat kellene a partnál vinni. Ha valaha esély kínálkozik arra, akkor ezzel is
nyerünk. Éppen ezért ne adjuk el, később lehet még szükségünk erre. Egy balta formáról van
szó. Egyébként maga a terület egy kb. 5-600 m2 terület, amit meg fog vásárolni a kérelmező,
de az árat úgy kellene megállapítani, hogy kijöjjön az összes eljárási költség kb. 120 eFt.
Minimum ennyinek vissza kellene jönni.
Horinka László polgármester: Módosítom a javaslatomat, nem vagyok értékbecslő, nem
tudom megállapítani az árát. Miután az Önkormányzat vagyonrendelete úgy szól, hogy
minden egyes eladásnál értékbecslőt kell felkérni, ez kb. még 30 eFt. Ez lenne teljesen a
szabályos és járható út.
Lányi György: Kérdezem, hogy mi van akkor, ha már be vannak kerítve ezek az ingatlanok?
Véleményem szerint ki kellene küldeni egy-egy értesítőt.
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Kecser István, a TFKB elnöke: Van azért ott olyan tulajdonos, aki pontosan tudja, hogy
meddig az övék a terület.
Elképzelhető, hogy 15 év elteltével indítanak egy elbirtoklási eljárást. Fel kell szólítani őket.
Tudjanak arról, hogy nem az ő területük.
Dr.Rehák Attila ügyvéd : Egy felszólítás mindenképpen megszakítaná a 15 évet.
Horinka László polgármester: Fenntartom a második javaslatomat: 30 eFt-tal lehet, hogy
drágább lesz az egész, de értékbecslővel becsültessük fel. Ezt a területet leválasztva, a
maradék területet felértékelve el kívánja adni a kérelmezőnek. A telekalakítás a kiskút és a
patak mentén folytatólagosan legyen néhány méter széles sávban.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
119/2009. (VI.18.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Klement
Tünde Sülysáp, Dózsa Gy. u. 30. szám alatti lakos területvásárlási kérelmének helyt ad azzal,
hogy
1. a jelenleg önkormányzati tulajdonban lévő, szabálytalan alakú telek egy részét, a
patakkal párhuzamos teleknyúlványt teljes hosszában telekalakítással leválasztja, és ez
a terület önkormányzati tulajdonban marad, későbbi hasznosítás céljára
2. a megvásárolni kívánt területet értékbecslővel felértékelteti, és ez alapján a KT soron
következő ülésén dönt az árról.
Felkérik a Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2009. szeptember 30.
Farkasné Pásztor Katalin, a műszaki csoport vezetője

3/b. NAPIRENDI PONT:
Badacsonyi Ferenc ingatlan ügye
Horinka László polgármester : Az Úri úti belterületi telkek végében van mindenkinek egy
30-40 méter mélységű sáv, ami már külterület és oda nem lehet építeni. Badacsonyi Ferenc
oda pincét szeretne építeni. A Bizottság javaslata az volt, hogy legyen, de minden költség az
övé. Bennem felmerült, hogy érdemes volna az egész tömböt az Úri út elejétől egész hosszan
fel a bal oldalon belterületbe kellene vonni. Én a rendezési tervben található térképek szerint
úgy látom, hogy az belterület. Vannak problémák, hogy azzal mit is kellene csinálni.
Kecser István, a TFKB elnöke: Ott van néhány telek végében, amikor a belterületi határ
visszaugrik és van 45-50 méter széles sáv, ez csak 8-10 teleknél van. A belterületi határt a
PESTTERV egyenesen húzta meg. Azt a sávot az egészet vonjuk be belterületbe. Ha ott úgyis
lesz hasonló munka, azzal együtt lehet megtenni.
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Ennek a költsége, ha az egész sávot becsatoljuk, akkor közösen kellene nyilatkozni, így az
egy főre eső költség néhány 10 eFt. A gyep, legelő a Törvény erejénél fogva védettséget
élvez. Tekintettel arra, hogy kicsi, zárt terület, ebbe bele fognak menni.
Horinka László polgármester : Úgy gondolom, hogy van ott kb. 25-30 ingatlan tulajdonos,
akit ez érint.
Dr. Papp Ágostonné: Nem, talán 8-10 ingatlantulajdonos van ott, akiket érint ez a dolog.
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző: Én elképzelem, hogy ez ott mindenkinek érdeke lehet.
Cseri Péter alpolgármester: Véleményem szerint tisztázni kell a valós helyzetet, és az
érintetteknek levelet kell írni, hogy mivel jár, ha belterületbe csatoljuk azt a részt, és
megmondani, hogy az pénzbe kerül és mennyibe. És várni a visszajelzéseket.
Horinka László polgármester: Most nem döntünk a belterületbe csatolásról, hanem hogy a
költségek felmérése után hajlandó a Képviselő-testület belterületbe vonni, de nyilatkozzanak a
tulajdonosok.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
120/2009. (VI.18.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Badacsonyi
Ferenc kérelme alapján, hogy az Úri úti, belterületi telkek végében lévő 30-40- méter
mélységű sáv belterületbe csatolásával kapcsolatban a költségek felmérése után tájékoztatót
kell küldeni az ott lakóknak, és nyilatkozatot kérni, hogy vállalják-e a költségek megfizetését.
Felkérik a Műszaki Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2009. december 31.
Farkasné Pásztor Katalin, a műszaki csoport vezetője

3/c. NAPIRENDI PONT:
Ajánlat könyvvizsgálati feladatok ellátására
Horinka
László polgármester: Egy évvel ezelőtt szerződtünk Baloghné Kovács
Magdolnával, vele szeretnénk folytatni a munkát, erre adott egy ajánlatot. Ugyanazt az árat
adta, javasolom elfogadni és továbbra is vele dolgozzunk.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
121/2009. (VI.18.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 2009. évi
könyvvizsgálati feladatainak ellátásával Baloghné Kovács Magdolna költségvetési minősítésű
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bejegyzett könyvvizsgálót (Szentmártonkáta, Szecsői út 48.), aki a könyvvizsgálatot 2009.
évre változatlan szerződési feltételekkel, a 2008. évi könyvvizsgálati díjnak megfelelően
650.000.- Ft + ÁFA, azaz összesen 780.000.- Ft díjazásért vállalja.
Felkérik a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2009. évi zárszámadás tárgyalása
Horinka László polgármester

3/d. NAPIRENDI PONT:
Szociális rendeletek módosítása
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző: Az történt, hogy mert a múlt évben még közigazgatási
hivatalként funkcionáló és törvényességi felügyeletet ellátó hivatal az Alkotmánybírósághoz
fordult, a gyermekvédelmi rendeletnek a hivatkozott részével nem foglalkoztunk. Az
Alkotmánybíróság képviselője kapcsolatba lépett a hivatallal, meg kellett küldeni a két
rendeletet, az egyik taktusa benne maradt a jelenleg hatályos rendeletben. Tulajdonképpen
nem kívánt nyomást gyakorolni az Önkormányzatra az Alkotmánybíróság. Talán a település
szempontjából lehet kedvezőbb a kép, ha nem kerül be. A Képviselő-testületnek joga van
ugyanúgy hatályában megtartani a rendeleteket, mint a múlt évben.
Horinka László polgármester : Tehát az a kérdés, hogy visszavonjuk, vagy ne vonjuk?
Cseri Péter alpolgármester : Szerintem ne vonjuk vissza, a döntésünket most is jónak
érezzük.
Katus Norbert: A többi település, akikkel együtt hoztuk ezt meg, ők hogyan döntöttek?
Horinka László polgármester: Nem tudok róla, hogy visszavonták volna, de arról sem, hogy
hatályban tartották volna.
A Képviselő-testület tagjai 1 igen, 8 nem szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
122/2009. (VI.18.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hatályában
hagyja a 9/2008. (V.27.) és a 10/2008. (V.27.) sz. rendeleteit.
Felkérik a Jegyző Asszonyt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

3/e. NAPIRENDI PONT:
Németh Andrea bérlakás iránti kérelme

14
Horinka László polgármester: Érkezett egy megkeresés, de mivel nincs ilyen lakásunk, így
nem tudjuk támogatni.
Farkas Gáborné: Engem érdekelne, hogy tényleg 19 fő van oda bejelentkezve?
Horinka László polgármester: Én nem néztem utána, de miért ne lenne igaz.
Javaslom, hogy tájékoztassuk arról, hogy nincs ilyen lakásunk.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
123/2009. (VI.18.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tájékoztatja Németh Andrea
Sülysáp, József A. u. 78. szám alatti lakost, hogy önkormányzati bérlakás iránti kérelmét
támogatni nem tudja, mivel az Önkormányzatnak nincs bérlakása.
Határidő:
Felelős:

2009. június 18.
Horinka László polgármester

3/f. NAPIRENDI PONT:
Átmeneti hitel lehívása:
Horinka László polgármester: Bankváltásról döntött a Képviselő-testület egy korábbi
ülésén. Az OTP-nél folyószámlahitel-keretet is igénybe veszünk, és ahhoz, hogy az OTP
Bank kiadja a bankváltáshoz a hozzájáruló nyilatkozatot, szükséges egy határozat
meghozatala. A K&H kész erre, de a Képviselő-testület döntése szükséges.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
124/2009.(VI.18.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a K&H
Banktól legfeljebb 40 millió forint összegű átmeneti hitelt vesz igénybe a bankváltás technikai
lebonyolítása érdekében, amit a bankváltás után megigényelhető folyószámlahitelből kíván
kiegyenlíteni.
Felkérik a Polgármestert és a Pénzügyi Csoport Vezetőjét a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horinka László polgármester
Seprősné Cseri Ágota, a pénzügyi csoport vezetője

15
3/h. NAPIRENDI PONT:
Árajánlat és megbízási szerződés-tervezet az
tulajdonában
lévő
vagyontárgyak
kataszteri
felfektetésére a vonatkozó jogszabályok szerint.

Önkormányzat
adatbázisának

Horinka László polgármester: Ahhoz hogy rendbe lehessen tenni, érdemes volna a most
használt programot lecserélni. Ott elhangzott egy cég, illetve egy program megnevezése az
ülésen konkrétan a könyvvizsgáló részéről és kértünk árajánlatot. Nem lesz egész 1 millió
forint, ha szerződést kötünk. Javasolom, hogy fogadjuk el.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
125/2009.(VI.18.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert arra,
hogy a Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyontárgyak
kataszteri adatbázisának felfektetésére a vonatkozó jogszabályok szerinti megbízási
szerződést írja alá.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horinka László polgármester

3/i. NAPIRENDI PONT:
Határozati javaslat az Első Tápió-térség Csatornamű Szolgáltató
Közhasznú Társasággal szemben a Cégbíróságtól törvényességi
felügyeleti vizsgálat lefolytatásának kérésére vonatkozóan.
Horinka László polgármester: Az előterjesztést Tóalmás Képviselő-testülete részére
készítette el az ügyvédi iroda. A társulás kérése az volt, hogy minden település tárgyalja meg
ezt a témát, és hozza meg határozatát. Én javasolom a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
126/2009.(VI.18.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, hogy az Első Tápiótérség Csatornamű Szolgáltató Közhasznú Társasággal szemben a Cégbíróságtól
törvényességi felügyeleti vizsgálat lefolytatását kéri a 2006. évi V. törvény 74. §. (1) bekezdés
d.) pontja alapján az alábbi indokkal:
1.) A Társaságnak jogszerűen megválasztott képviselője nincs.
2.) A Társaság a székhelyén (2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 2.) 2004. év óta nem található.
3.) 2004. év óta felhívás ellenére a Társaság nem tartott ülést, az ügyvezető nem hívta
össze a taggyűlést, a projekt alakulásáról tájékoztatást nem adott.
Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Horinka László polgármester

3/j. NAPIRENDI PONT:
A sülysápi Polgárőrség részére gépjármű vásárlási támogatás
megállapítása
Horinka László polgármester: A Polgárőrség vezetője, Jandó Attila tegnap hajnalban azzal
keresett meg, hogy a Polgárőrség autója mellett áll, ami lángol, és úgy néz ki, hogy
felgyújtották, aztán ez megerősítést is nyert. Ezt az autót alaposan helybenhagyták. Két
javaslattal élek, az egyik, hogy a feladat ellátásához 1,2 mFt rendkívüli támogatást biztosítson
az Önkormányzat, amit gépkocsi vásárlására fordítsanak, a másik pedig, hogy nyomravezetői
díjat ajánljunk fel. Nekünk is fontos a Polgárőrség, és ilyen módon is kellene támogatni a
rendőrség munkáját, erre 200 eFt-ot ajánlok fel.
Herczeg Henrik: Azt szeretném elmondani, hogy ha lesz egy új autónk, akkor az a jövőben a
rendőrség udvarán fog parkolni. A közintézmények riasztója be lett kötve a mi telefonunkra,
és azért állt az autó mindig valaki háza előtt. Miután voltak elfogásaink úgy gondoljuk, hogy
lehetetlenné akarták tenni azt, hogy a dolgunkat tegyük.
Horinka László polgármester : Tény, hogy az Önkéntes Tűzoltóegyesület nem volt
riasztható, sajnos nagyon sok helyen nincsenek ott. Ha a Monori Tűzoltósággal megkötésre
kerül az együttműködés, onnantól kezdve rendelkezésre kell, hogy álljon, hogy vonulni
tudjanak.
Lányi György: Szeretném megkérdezni, hogy a tűzoltó autó abszolút nem használható?
Horinka László polgármester: Az autó működik, használható. Most szereztek be a ZUK-hoz
olyan tartályt, ami nagynyomású mosóberendezéssel van ellátva. Ezt meg is vették, működik
is. Az IFA-t nagyon át kellene alakítani. Nincsenek meg a papírjai, így aztán alkatrésznek
eladó lesz.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
127/2009.(VI.18.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a sülysápi
Polgárőrség részére az általános tartalék terhére 1.200.000.- Ft támogatást biztosít gépjármű
vásárlására, valamint nyomravezetői díjként 200.000.- Ft-ot ajánl fel.
Felkérik a Polgármestert és a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportvezetőjét a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2009. június 30.
Horinka László polgármester
Seprősné Cseri Ágota, a pénzügyi csoport vezetője

17
Horinka László polgármester : Örömmel vettem, hogy zárt és őrzött helyen fogják tárolni az
új autót.
Herceg Henrik: Mi régen is azt akartuk, hogy a rendőrség udvarán álljon, de a Kelemen Úr
ezt a kérésünket nem támogatta.
3/k. NAPIRENDI PONT:
SACSE földtulajdon szerzésével kapcsolatos módosítás
Horinka László polgármester : Úgy gondoltuk, hogy most már minden sínen volt és el
akartuk adni nekik a területet, de azt nem néztük meg, hogy szerezhet-e földtulajdont a
Földtörvény értelmében az Egyesület, viszont még csak nem is bérelhet. Dr. Rehák Attilával
is és Dr Szabó Terézzel is tárgyaltunk, és két megoldás látszik: az egyik, hogy az
Önkormányzat egy ráépítési engedélyt ad az Egyesületnek, azzal pályázni tud, de a
földtulajdon a miénk marad, a felépítmény pedig az övék.
Dr. Rehák Attila ügyvéd: Ez a megoldás nem ütközik a Földtörvénybe.
Horinka László polgármester: A másik lehetséges megoldás, hogy az Egyesületnek van kb
20 tagja, azt is lehet, hogy osztatlan közös tulajdonként adjuk el az Egyesület tagjainak. A
közösségi cél így megmaradna. A határozatban az van, hogy az Egyesületnek eladjuk, de nem
lehet. Állást kellene foglalni. Az Egyesület Elnöke a ráépítési jogtól fél.
Dr. Rehák Attila ügyvéd: Ha a felépítmény az övé, hogy attól valamikor is bármilyen
jogcímen meg tudnák fosztani azt el nem tudom képzelni, ha más nem, szolgalmi joga van. A
jelenlegi jogszabály szerint földhasználati joga van a teljes helyrajzi szám szerinti területre.
Aki termőföld tulajdonjogát nem szerezheti meg, az használati jogot sem szerezhet, így van a
Földtörvényben.
Horinka László polgármester: Most az a kérdés, hogy ráépítési engedély vagy osztatlan
közös tulajdonba adás?
Az lenne a javaslatom, hogy az Elnök által megjelölt 5 magánszemélynek adjuk el az
ingatlant, és a rendezési terv megfelelő módosítását kezdeményezzük, hogy építési
engedéllyel építkezhessenek a területre, különleges rendelkezésű építményt.
A Képviselő-testület tagjai 1 nem, 8 igen szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
128/2009.(VI.18.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sülysápi
Amatőr Csillagász Egyesület részére az Elnök által megjelölt 5 magánszemélynek eladja a
……..hrsz-ú ingatlant, továbbá a Rendezési Terv megfelelő módosítását kezdeményezik,
hogy építési engedéllyel építkezhessenek a területre, különleges rendelkezésű építményt.
Felkérik a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2009. augusztus 31.
Horinka László polgármester
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3/l. NAPIRENDI PONT:
Bejelentések
Horinka László polgármester: Utólagos támogatást kérek ahhoz, hogy a Református
Egyházközség tavaly késve adta be a támogatási kérelmét akkor azt mondtam, hogy az idén
szólók időben, de erről megfeledkeztem, amiért elnézést is kérek. Most beadtak egy kérelmet,
mely szerint 200 eFt-ot szeretnének kérni. A polgármesteri keretemből 100 eFt-ot átutaltattam
a Református Egyházközség részére.
Sápon lesz a hétvégén egy rendezvénysorozat, melyhez kértek a szépségversenyben résztvevő
gyermekek részére támogatást, melyre 100 eFt-ot adtam.
A FÉK által szervezett tavaszi fesztivált elmosta az eső, részben azokat a programokat
szeretnék most megvalósítani.
A támogatásokról szóló bejelentéseket a Képviselő-testület tagjai egyhangúan tudomásul
vették.
Horinka László polgármester: Szeretném még elmondani, hogy a csatornapályázatunkat
beadtuk is meg nem is. Megfordították az eljárásrendet. Nem a beadás után van az elő
ellenőrzés, hanem a beadás előtt minőségbiztosítják. A visszaadott anyagból derülnek ki
ellentmondások. A Kovács Norberttel ma beszéltem és azt mondta, hogy 30-ára minden le
lesz téve az asztalra, átdolgozva. Felröppent egy olyan is, hogy szeptemberben meglesz a
Kormánydöntés. Még azért mindig a pozitív irányba mutatnak a dolgok.
Adamecz Sándorral elcseréltük a területet, majd amikor megvettük az szippantó autót,
mindent elkövetett, hogy visszacsinálja ezt az ügyet. Időközben kiderült, hogy van egy
jogszabály, hogy termőföldet nem lehet beépítetlen területre cserélni, így a Földhivatal nem
jegyezte be a tulajdonunkat, ettől még a szerződés szerződés. Én úgy érzem, birtokon belül
vagyunk, és úgy is fogunkk viselkedni.
A várossá válási pályázatunkkal kapcsolatban küldtem két tájékoztatót. 20 település került
javaslatra a Köztársasági Elnök elé. Írtunk egy levelet az Elnök Úrnak, és egy közös
állásfoglalást is kiadtunk.
A Kossuth Lajos út felújításával kapcsolatban a KÖZÚT akadályokat támaszt a munka
megkezdése elé, amelyek néhány milliónkba is kerülhetnek nem beszélve az időbeli
csúszásról, ezért elengedhetetlen a kezelői jog átvétele.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
129/2009. (VI.18.) sz. önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata ezennel elhatározza, hogy kérelmet nyújt be a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központhoz, melyben kéri a Sülysáp, 31104 jelű
önkormányzati tulajdonú út kezelői jogának átvételét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest
Megyei Területi Igazgatóságától.
Felkérik a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horinka László polgármester
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
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Amennyiben több hozzászólás, észrevétel nincs, akkor az ülést ezennel berekesztem,
megköszönve a részvételt és az aktivitást.
Sülysáp, 2009. június 23.

Gulyásné dr. Gál Ilona
jegyző

Horinka László
polgármester

Jegyzőkönyv-hitelesítő:
Dr. Papp Ágostonné
települési képviselő

