Sülysáp Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. február 1-én
megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme.
Jelen vannak: Horinka László polgármester, Csanádi Gábor, Cseri Péter, Farkas Ferenc,
Farkas Gáborné, Katus Norbert, Lányi György, László Ferenc, Lukács István, Szücsi Csaba,
Zemen József települési képviselők.
Meghívottak közül megjelentek: jelenléti ív szerint.
Tanácskozási joggal: Dr. Illés Zsuzsanna mb. jegyző,
Jegyzőkönyvvezető: Kissné Géringer Márta szervezési csoportvezető.
Horinka László polgármester: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a mai ülésünkön
megjelenteket, képviselő hölgyet, urakat. A mai ülés az idei első rendkívüli ülésünk.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 11 fő képviselő van jelen, az ülést megnyitom.
Hiányzik Dr. Papp Ágostonné, Kecser István, Kiss Tamás. Köszöntöm továbbá Tóth
Krisztina leendő jegyzőt, Seprősné Cseri Ágota pénzügyi csoportvezetőt, Farkasné Pásztor
Katalin műszaki csoportvezetőt.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek felkérem Zemen József és Csanádi Gábor települési képviselőket.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú, 10 fő igen, 1 tartózkodással
Zemen
József
és
Csanádi
Gábor
települési
képviselőket
jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztották.
Horinka László polgármester: A mai ülés azért volt indokolt, hogy a bölcsőde építése
mielőbb megkezdődhessen. A meghívóban is szerepelt a Magdolna utca burkolat-felújítására
vonatkozó napirend, itt jelzem, hogy az érintettek hozzájárultak a nyílt ülés megtartásához.
Kiosztásra került egy, az OEP-nek címzett levél, ezzel kapcsolatban támogató nyilatkozatot
várnak tőlünk. A mai ülés 4./ napirendi pontja lenne a krízisalap felállítására vonatkozó
javaslatunk.
Napirend előtt a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban Csanádi Gábornak lenne hozzászólása.
Csanádi Gábor, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: elmondom, hogy a mai ülésen
jelenlévő képviselők leadták a vagyonnyilatkozatukat, gyakorolhatják szavazati jogukat.
Horinka László polgármester: Akkor most kérem, hogy szavazzunk a napirendi pontokról.
A Képviselő-testület 11 fő, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalásáról
döntött
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Az ülés napirendje:
1./

KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0003 azonosító számú
ajánlattételi dokumnetáció jóváhagyása.
Előadó:
Horinka László polgármester

bölcsőde

létesítése

Sülysápon

2./

KMRFT-TEUT-218/2009.
azonosító
számú
„Sülysáp,
Magdolna
utca
burkolatfelújítása” pályázat szerinti beruházáshoz közbeszerzési bizottság tagjainak
megválasztása
Előadó:
Horinka László polgármester

3./

Európa Ambulance Bt. támogatási kérelme
Előadó:
Horinka László polgármester

4./

Javaslat krízisalap felállítására
Előadó:
Horinka László polgármester

1./ NAPIRENDI PONT:
KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0003 azonosító számú bölcsőde létesítése
Sülysápon ajánlattételi felhívás jóváhagyása.
Horinka László polgármester : A napirenddel kapcsolatban volt ma két bizottsági ülés. A
napirendet a Bíráló Bizottság és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. is tárgyalta. Mindkét
bizottság nagyjából ugyanazokat az észrevételeket tette. Ezeket összefoglaljuk: célszerű lenne
a súlyozáson módosítást végrehajtani most : 7, 1, 1, 1 az ajánlati árat levinnénk 50 %-ra, a
teljesítési határidőt felvinnénk, 2 számra, bekerülne napi 100 eFt késedelmi kötbértől
magasabb kötbért is meg lehetne ajánlani, ha támogatja a Testület. Felmerült, hogy a
felhívásban kellene szerepeltetni a kamarai regisztrációs előírást. A kiírás a korában tervezett
időpontjához képest módosításra kerülnek a határidők.
Tóth Krisztina: Talán az ajánlattételi dokumentációban lenne inkább helye annak, hogy a
191/2009. Korm. rendelet írja elő, hogy a Kereskedelmi és Iparkamaránál regisztrálni kell
magát a vállalkozásnak. Ezt majd a készítő véleményezi.
A Bíráló Bizottság ülésén javaslat volt még arra, hogy mivel nem teljesen új építésű az épület,
ezért tartsunk előzetes bejárást. Ezt a beadási határidőhöz kellene igazítani, ez egy
konzultációs alkalom.
Csanádi Gábor, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Bizottságunk tagjai is
egyetértenek a Bíráló Bizottság javaslataival.
Horinka László polgármester: Ha nincs egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat akkor felteszem
szavazásra a határozati javaslatot a változtatásokkal együtt.
Tájékoztatásul mondom, hogy 2010. január 1. napjától a költségvetési programban is
szerepeltetni kell a költségvetési tételeket, ez teljesen új dolog, nem készült erre senki, a
költségvetés átforgatása még folyamatban van.
A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal meghozta határozatát

.
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15/2010. (II.01.) sz. ÖKT. határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ közbeszerzési eljárást indít a „KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0003 azonosító számú bölcsőde
létesítése Sülysápon” lebonyolítása tárgyában.
2./ Jelen határozat mellékletét képező módosított ajánlattételi dokumentációt jóváhagyja.
3./ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős:Horinka László
polgármester

Lukács István települési képviselő az ülésről távozott !
2./ NAPIRENDI PONT:
KMRFT-TEUT-218/2009. azonosító számú „Sülysáp, Magdolna utca
burkolatfelújítása” pályázat szerinti beruházáshoz közbeszerzési
bizottság tagjainak megválasztása
Horinka László polgármester: ismerteti, hogy a javasolt bizottsági tagok nyílt ülés tartását
kérik. Új anyag került kiosztásra, némi módosítással. Lényegében a bölcsődei közbeszerzési
bizottság összetétele szinte változatlan, a tanácsadó személye lesz más. Egyelőre még nem
kaptam meg az ajánlatukat, de ha magasabb árat adnak a tavalyinál, akkor visszahozom az
előterjesztést a testület elé.
Ha nincs a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, javaslat, akkor felteszem a
határozati javaslatot szavazásra.
A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal meghozta határozatát

16/2010. (II.01.) sz. ÖKT. határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
1./a KMRFT-TEUT-218/2009. azonosító számú „Sülysáp, Magdolna utca burkolat-felújítása”
közbeszerzés lebonyolítására, a közbeszerzési szabályzatának 34. pontja alapján a Bíráló
Bizottságba
- Tóth Krisztina 2241 Sülysáp, Kápolna u. 12.,
- Seprősné Cseri Ágota 2241 Sülysáp, Úri u. 54/A,
- Farkasné Pásztor Katalin 1148 Budapest, Lengyel u. 43/b.,
alatti lakosokat választja meg.
2./ Jelen közbeszerzésbe az Official Consultant Kft-t (1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 68.
fszt. 4.) , mint hivatalos közbeszerzési tanácsadót vonja be.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó díját a 2010. évi költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a hivatalos közbeszerzési tanácsadóval a munka elvégzésére a
megbízási szerződés aláírására.
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3./ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Horinka László
polgármester

3./ NAPIRENDI PONT:
Európa Ambulance Bt. támogatási kérelme
Horinka László polgármester: Az Európa Ambulance Bt. támogató javaslatunkat kéri,
szeretnék, ha az általuk működtetett ülő-, illetve fekvőbeteg szolgáltatást az OEP
finanszírozná, ezzel a szolgáltatással és gépkocsival betegeket időpontra orvosi vizsgálatra
vagy kórházba tudnának szállítani. Jelenleg ez nem finanszírozott, ezt a betegeknek kell
fizetni. Mi pénzt ehhez nem tudunk biztosítani, csak a támogató nyilatkozatunkat tudjuk adni.
Javaslom, hogy a határozatban az szerepeljen, hogy elvileg támogatjuk, hogy beadjanak az
OEP részére finanszírozási összeg iránti kérelmet, ehhez anyagilag az önkormányzat
hozzájárulni jelenleg nem tud. Kérem, hogy a javaslatról szavazzunk.
A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal meghozta határozatát

17/2010. (II.01.) sz. ÖKT. határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
1./elvileg támogatja, hogy az Európa Ambulance Bt. (2241 Sülysáp, Úri út 60.) az OEP felé
finanszírozási összeg iránti kérelmet nyújtson be. Ehhez anyagilag az Önkormányzat
hozzájárulni jelenleg nem tud.
2./ Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:azonnal

Felelős: Horinka László
polgármester

4./ NAPIRENDI PONT:
Javaslat krízisalap felállítására
Csanádi Gábor, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Annyira friss a történet, hogy
nincs előterjesztés, a javaslat most vetődött fel a bizottsági ülésen. A Polgármester jelezte,
hogy a gazdasági válság tetőzése közepette mindennapos azoknak a száma, akik valamilyen
átmeneti pénzzavarban szenvednek. Polgármester Úr arra gondolt, hogy krízisalapot kellene
létrehozni. Lényeg, hogy egy krízisalap felállítását javasoljuk, aminek a mértékét 3 mFt-ban
határoztuk meg. Az lenne a lényege, hogy ebből a Polgármester saját hatáskörben, egyedi
döntés alapján, meghallgatva a kérelmezőt, min.10 eFt, legfeljebb 200 eFt kölcsönben
részesítheti. Ez ne csak személyhez, hanem háztartáshoz kapcsolódjon. Ezt a megelőlegezett
összeget szabályos kölcsönszerződéssel kell adni, melyet a polgármester köt, legfeljebb 12
hónapos futamidőre, amelynek nincs kamata, eljárási, folyósítási, kezelési költsége, illetéke.
Abban az esetben, ha csúszik a visszafizetés, akkor legyenek szankciók, kamat, stb. milyen
mértékű legyen. Szintén a szerződésben kiköthető, hogy a polgármester legfeljebb két hónap
türelmi időt köthet ki a szerződésben. Javasolom, hogy minden hónap 15. napjáig legyen a
törlesztés esedékes. Várunk ehhez javaslatokat, hogy mi módon lehet ezt még finomítani.
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Dr. Illés Zsuzsanna mb.jegyző: A szociális rendelet módosítása szükséges, javaslom hogy a
képviselő-testület most egy elvi döntést hozzon, hogy a februári testületi ülésre kerüljön
elkészítésre a rendelet tervezet. A krízis alapot, a három millió forintról a költségvetésben el
kell különíteni, szerepeltetni kell.
Zemen József: Véleményem szerint szerencsés ötlet ez, mert nagyon sokan vannak bajban a
faluban. Egyet szeretnék mondani, hogy keveslem a 3 mFt-os alapot. Javasolom legalább a
dupláját.
Horinka László polgármester : A Pénzügyi Bizottság Elnöke eleve 5 mFt-ot javasolt. Nem
tudom felmérni, hogy ez mennyire lesz elég. De biztos, hogy nagyon sokan vannak bajban.
Elsősorban munkát szeretnének az emberek. Az út a munkához program jó, de nagyon sok
problémát nem old meg, egy hosszú együttműködést eredményez a Munkaügyi Központtal.
Sokan pedig el sem mennek.
Dr. Illés Zsuzsanna mb.jegyző: A közcélú munka alapján csak 200 napig foglalkoztatható a
személyt. Illetve a közcélú munkában csak az a személy vehet részt ahol az egy főre jutó
jövedelem a 28.500,-Ft-ot nem haladja meg.
Lányi György: Célszerűbb lenne ezt az Egészségügyi és Szociális Bizottságnak átrágni egy
kicsit. Ha valaki kap 200 eFt-ot, hogy fogja az Önkormányzat ezt visszakapni?
Cseri Péter: A pontos kidolgozást kell elvégezni. Lehet-e a 3 millió forint egy görgetett
összeg? Javaslatom szerint egy önfeltöltő alapról legyen szó.
Horinka László polgármester: A lényeg elhangzott, hogy ki kell dolgozni a rendelet
tervezetet, az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság is tárgyalni fogja. Azon
leszünk, hogy elkészüljön az előterjesztés. A héten megy ki a testületi anyag. Kérem, hogy
szavazzon, aki elviekben támogatja a krízisalap létrehozását további kidolgozással, 3 mFt
mértékben.
A Képviselő-testület 8 igen, 1 tartózkodással meghozta határozatát

18/2010. (II.01.) sz. ÖKT. határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ támogatja, hogy a gazdasági válság miatt rendkívüli helyzetbe került személyek
támogatására az önkormányzat három millió forint összegben krízis alapot hozzon létre.
2./ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. február 18.

Felelős: Horinka László
polgármester

Horinka László polgármester: Kérem, hogy szavazzunk arról is, hogy a szociális rendelet a
februári testületi ülésre átdolgozásra kerüljön.
A Képviselő-testület 8 igen, 1 tartózkodással meghozta határozatát

19/2010. (II.01.) sz. ÖKT. határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ felkéri a jegyzőt, hogy a szociális ellátásokról szóló helyi rendeletének módosítását
készítse elő a következő képviselő-testületi ülésre, a gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe
került személyek támogatására.
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2./ Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. február 18.

Felelős: Dr.Illés Zsuzsanna
mb. jegyző

Szücsi Csaba települési képviselő az ülésre megérkezett.
Dr. Illés Zsuzsanna mb. jegyző: Bejelenti , hogy ezen a képviselő-testületi ülésen van itt
utoljára. Megköszöni a képviselőknek az együtt töltött munkát, jó egészséget és sok sikert
kíván a képviselőként induló személyeknek.
Horinka László polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén a jelenlétet
megköszönve bezárom a testületi ülést.

Kmf.
Dr. Illés Zsuzsanna
mb. jegyző

Horinka László
polgármester
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Zemen József
képviselő

Csanádi Gábor
képviselő

