Sülysáp Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 20-án
17 órakor megtartott munkaterv szerinti, nyilvános üléséről.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak:
A Képviselő-testület tagjai közül: Horinka László polgármester, Balog Mónika,
Farkas Ferenc, Dr. Gebauer Béláné, Katus Norbert, Pálinkásné Petik Éva települési
képviselők; később érkezett: Cseri Péter alpolgármester, Szücsi Csaba, Kecser István
települési képviselők
Tanácskozási joggal: Tóth Krisztina jegyző, Kiss Imre hatósági irodavezető
Meghívottként: Nagyné Bellók Annamária a Gólyahír Bölcsőde intézményvezetője,
Dr. Balogh Erzsébet gyermekorvos, Dr. Laczkó Katalin gyermekorvos, Dr. Glonek
Ibolya fogorvos, Dr. Kerekes Sándor fogorvos, Fontos Magdolna védőnő, Nagy
Jusztina védőnő, Szanyi Jánosné védőnő
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntök minden kedves
megjelentet októberi rendes ülésünkön. Cseri Péter alpolgármester úr és Szücsi Csaba
képviselő társunk jelezte, hogy kicsit később érkezik, ennek ellenére megállapítom, hogy
határozatképesek vagyunk.
Aki eddig nem tette meg azt kérem, hogy a telefonját kapcsolja ki, vagy némítsa le.
A mai ülés két jegyzőkönyv-hitelesítőjének javaslom Pálinkásné Petik Évát és Balog
Mónikát. Aki egyetért, kérem, szavazzon.
Ügyrendi döntés
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Pálinkásné
Petik Éva és Balog Mónika települési képviselőket
jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő a napirendi pontokon kívül,
még néhány ügyről szeretnék beszélni, ezeket most nem részletezem, majd egyebekben
visszatérünk rá. Van-e valakinek még kiegészítése a napirendhez?
Balog Mónika: Szeretném, ha beszélnénk a mikuláscsomagokról, és erről a testület döntést is
hozna.
Az ülés napirendje:
1./
2./
3./

Gólyahír Bölcsőde beszámolója a lezárult gondozási időszakról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Beszámoló a 2010/2011-es tanévi iskola-egészségügyi ellátásról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta történt
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fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
4./ Tájékoztató a III. negyedévben a Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben
hozott döntésekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
5./ Sülysápi Hírforrás szerkesztő bizottsági beszámolójának megtárgyalása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
6./ A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
7./ Közintézmények vízfelhasználásának csökkentése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
8./ Murányi Norbert ingatlanhasznosítási ajánlata /Szent István tér 17./
Előterjesztő: Horinka László polgármester
9./ Helyi tanösvény koncepció
Előterjesztő: Horinka László polgármester
10./ KEOP 2.2.3/a/09-11 jelű pályázat társulás útján történő benyújtása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
11./ Rákóczi út végén található 1247-1252 hrsz-ok vonatkozásában TRT módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
12./ Egyebek
12.1. Döntés a Leader-pályázatok benyújtásáról
12.2. Döntés az oktatási-nevelési intézmények mikulásnapi támogatásáról
12.3. Polgármesteri Hivatal épületének állagproblémái
12.4. Döntés a MÁV-START Zrt. Motorvonat beszerzéséről szóló projektjének
támogatásáról
12.5. Tájékoztatás folyamatban levő ügyekről
Horinka László polgármester: Aki az elhangzottak szerint módosított napirendet elfogadja,
kérem, szavazzon.
Ügyrendi döntés
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
előterjesztett napirendet elfogadta.
1. NAPIRENDI PONT
Gólyahír Bölcsőde beszámolója a lezárult gondozási időszakról
Horinka László polgármester: A beszámolót mindenki megkapta, tárgyalta az ESZB mint
illetékes bizottság, és elfogadásra javasolják. Anna szeretnéd kiegészíteni?
Nagyné Bellók Annamária: Köszönöm nem.
Balog Mónika: A bizottsági ülésen is elmondtuk, hogy köszönjük a fáradságot nem kímélő
munkátokat. A beszámolóban két számomra fontos dologról ejtettél szót. Egyik, hogy hány
gyermek sülysápi a teljes létszámból; örülünk, hogy más településekről is tudtunk
gyermekeket befogadni. A másik, ami elég jó arány, hogy a gyerekek 60 %-a, a betegségek
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ellenére is naponta ott van. Sok sikert és sok gyereket kívánunk az elkövetkezendő
esztendőkre is.
Horinka László polgármester: A bölcsőde 40 férőhelyes, és 92,5 %-ban helyiekkel van
feltöltve. Nekem nagyon tetszett a beszámoló, lényegre törő és a diagramok is szemléletesek.
Ez egy olyan év volt, ami első és megismételhetetlen. Be kellett indítani az intézményt, ami
nagyon sok és aprólékos munkát igényelt. Biztos kell majd ezt-azt javítani, de mindenképpen
sikeresnek mondhatjuk a bölcsőde minden dolgozójának munkáját.
Katus Norbert: Anna, láttam, hogy már van várólistátok is. A várólistások hány százaléka
helyi?
Nagyné Bellók Annamária: 10-11 fő helyi a 19-ből.
Katus Norbert: Volt elég dolgod, de a gazdasági szempontból a kötelező szolgáltatásokon
felül is terveztél néhány dolgot. Ezekből mi valósult meg?
Nagyné Bellók Annamária: Elkezdtünk egy bölcsődelátogató programot, többen igényt
tartanának egy játszóházra. Sokan jelentkeztek mozgásfejlesztővel, néptánccal, lenne rá igény.
Sok szülő van otthon, de a gyerekek szociális beilleszkedése előbbre tolódott, ez a 2-3 órás
foglalkozás sokat segítene ebben.
Horinka László polgármester: Ennek jelenleg mi vagyunk az akadálya, mármint a
Polgármesteri Hivatal, de remélem gyorsan befejeződnek a felújítási, átalakítási munkálatok
itt nálunk, és visszaadhatjuk a rendelkezésünkre bocsátott helyiségeket.
Köszönjük a munkát és a beszámoló elkészítését. További sok sikert kívánunk a
munkátokhoz.
Most pedig szavazásra bocsátom az előterjesztett határozati javaslatot, aki elfogadja a
Gólyahír Bölcsőde beszámolóját, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
163/2011. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gólyahír Bölcsőde elmúlt gondozási időszakról szóló
beszámolóját – megköszönve az intézmény dolgozóinak
áldozatos munkáját – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
/17:20 Szücsi Csaba megérkezett az ülésre./
2. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a 2010/2011-es tanévi iskola-egészségügyi ellátásról
Horinka László polgármester: Az előterjesztés ismert, az ESZB és az OMSB tárgyalta.
Kérdezem, hogy a megjelentek akarják-e a beszámolóikat kiegészíteni? Felkérem a bizottsági
elnököket, hogy mondják el a bizottságok álláspontját a beszámolókkal kapcsolatban.
Balog Mónika: Azt kérném Laczkó doktornőtől, hogy az – előző évihez képest rövidebb –
beszámolóját szóban egészítse ki. Már második éve vagy itt, arra vagyok kíváncsi, hogy
milyen változásokat látsz? Sikerült-e megvalósítani az elképzeléseidet?
Dr. Laczkó Katalin: Sajnos elfeledkeztem arról, hogy meg kell írni a beszámolót, és csak
rövid idő állt a rendelkezésemre.
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Nagy lendülettel indultam, az első évben úgy gondoltuk, hogy írunk egy levelet a szülőknek,
hova, milyen szakrendelésre kell elvinni a gyereket. Sajnos sokan nem mentek el, akik pedig
elmentek, leletet nem hoztak vissza. Változtattam a módszeremen: elvittem a kartonokat az
iskolába, kb. egy harmaduk, főleg az én betegeim jöttek el, de így is mindössze egy leletet
kaptam vissza. Teljes passzivitást tapasztalok. Nagy szükség lenne a gyógytestnevelésre is.
Többet nem tudok tenni egymagam.
Balog Mónika: Mi az oka a passzivitásnak?
Dr. Laczkó Katalin: Nem tudom.
Balog Mónika: A védőnőket kérdezem: mi az oka, hogy a szülők nem tartják fontosnak,
hogy szakrendelésre vigyék a gyerekeket.
Szanyi Jánosné: Többet dolgoznak, a gyerekek egész nap egyedül vannak. Alapvetően
sokkal kevesebb idő jut a gyerekekre.
Dr. Laczkó Katalin: Főállású iskolai védőnővel jobb eredményeket lehetne elérni.
Átszervezéssel biztosan meg lehetne teremteni a szükséges feltételeket.
Nagy Jusztina: Tavaly nem voltunk eléggé felkészültek, amikor ez szóba került. Azóta egy új
rendelet jelent meg: lehet kisebb létszámmal is iskolai védőnőt foglalkoztatni. Most kettő
tanácsadóval, három védőnővel elérjük a szükséges pontszámot. 300 forinttal számolva havi
900 ezer forint lenne a finanszírozásunk, és még egy iskolaorvosi rendelőt kellene fenntartani,
ugyanolyan felszereltséggel mint a rendes rendelő. Egy kicsit megterhelő a terület mellett még
az iskola is, de megszoktuk. Teljesen másként kezelendő a két iskola, külön kultúrával
rendelkeznek.
Katus Norbert: Két témakörben tettünk megjegyzést, illetve pontosítást kérünk. Laczkó
doktornő beszámolójában vannak adatok, amelyek számunkra nem egyértelműek: a teljes
körű szűrő vizsgálatok száma kevesebb, mint a gerincszűrések száma. Hogy jönnek ki ezek a
számok?
Dr. Laczkó Katalin: Vannak indexévfolyamok, náluk végzünk teljes körű szűréseket, és az
abban az évben nem szűrteket májusban csak gerincre szűrjük.
Katus Norbert: A másik a gyógytestnevelő kérdése. Ha lenne, javítható lenne a
gerincproblémás gyerekek aránya? A testnevelés órán is vannak ilyen típusú gyakorlatok,
megfelelőnek tartják-e a helyi testnevelést a tartásproblémák csökkentésére? Mi a véleménye
erről?
Dr. Laczkó Katalin: Nem láttam egy tornaórát sem, nem tudok véleményt alkotni. Vannak
testnevelő tanár ismerőseim. Úgy kell felépülni egy órának, hogy az első 10 percben kell
gimnasztikázni, ebbe belefér a gyógytorna is. Az ovisoknak és alsósoknak van kazettám is,
szívesen kölcsönadom. Nálunk a testnevelő tanárok végeztek el gyógytestnevelés szakot, és
ők mondták el, hogy komoly szemléletváltáson mentek át a képzés alatt. Azok közül a
gyakorlatok közül, amelyeket régebben tanultak, már jó néhányat nem javasolnak alkalmazni.
A nyújtott lábas felülés nem egészséges, hajlított lábbal kell végezni. A tartásjavító
gyakorlatokat beépítették az óráikba. Az igazgatónővel beszéltünk erről, jövőre már lesz az
iskolában mindennapi testnevelés, és van egy anyuka, akinek van speciális gerinctorna
képesítése, így lesz egy megfelelő szakember, aki tud ilyet csinálni, és ezzel a ducikat is meg
lehet mozgatni.
Dr. Balog Erzsébet: Több éve hoztam olyan gerinc- és lúdtalp-tornagyakorlatokat, amit
ortopédusok állítottak össze, minden gyereknek adtunk, aki megfordult a rendelőnkben.
Nyilván ezek általános, mindenki számára végezhető gyakorlatok, és ha nem súlyos a
gerincferdülés, akkor sokat használhat. Odaadtuk a tanároknak is, hogy amit tudnak,
használjanak fel. Ugyanakkor a túlsúlyos gyerekeknek is adtunk tájékoztatót, ami
gasztroenterológus által összeállított tanácsokat tartalmazott. Az ilyen és ezekhez hasonló
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anyagok eredményesek lehetnek. Kevesebb tartás-rendellenesség van, kevesebb a túlsúlyos,
az információk mennek szájról szájra, egyik szülő átadja a tapasztalatait a másiknak.
Horinka László polgármester: Azt mondtad, hogy a kisebbeknél jobban előfordul a
túlsúlyosság. Ez érthető úgy, hogy a felvilágosításnak és a tornaóráknak köszönhetően
csökken a számuk, és nagyobb korban ezek a gyerekek már nem túlsúlyosak?
Dr. Balog Erzsébet: Igen.
Horinka László polgármester: A 8 évvel ezelőttiek között nagyobb volt a túlsúly, mint a
mostaniak között?
Dr. Balog Erzsébet: Igen, így van.
Pálinkásné Petik Éva: A testnevelés tantárgy tanításának cél- és feladatrendszere
megfogalmazza, hogy meg kell előzni a testtartási hibákat. Balog doktornőtől valóban
kaptunk tájékoztatókat, és a szükséges gyakorlatokat beépítettük a tornaórába. A
gyógytestnevelésre szorulók közül mennyi az új eset?
Dr. Laczkó Katalin: A feljövők pótolják a kimenőket, de nem tudok pontos számokat.
Horinka László polgármester: A fogorvosok nehogy elhanyagolva érezzék magukat.
Mindkét fogorvos kihangsúlyozta, hogy a szűrésen megjelennek a gyerekek, de a szülő
engedélye nélkül nem lehet kezelni. Az értesítésben, amit a gyerek hazavisz, mi van?
Dr. Glonek Ibolya: Kicsit hanyagok a szülők, nem mindenki nyilatkozik. Most voltak a
harmadikosok, ez egy nagyon jó fogú társaság, négy gyereknek volt csak lyukas foga, de
ebből három nem egyezett bele a kezelésbe. A pedagógust is bele kellene vonni a szülők
meggyőzésébe, az orvos egyedül tehetetlen.
Dr. Gebauer Béláné: Elképzelhető, hogy szülő másik fogorvoshoz viszi a gyereket?
Dr. Glonek Ibolya: Nem ezek ellátatlan fogak, évről évre látjuk, hogy melyik foguk volt
lyukas, és mindig ugyanaz.
Dr. Kerekes Sándor: A gyerek nem kéri a kezelést, a szülő pedig hagyja.
Katus Norbert: Erre született egy javaslat. Mi a véleményük arról, hogy készülhetne-e egy
olyan tájékoztató anyag, amit a szűrővizsgálat után minden gyerek megkap, és két fontos
szempontot tartalmaz. Az egyik szempont, hogy a kedves szülő, aki nem egyezik bele a
kezelésbe, az hozzájárul ahhoz, hogy a gyereke ne foglalkozzon a fogaival, a másik, hogy
rögtön legyen rajta látható a rendelési idő és a telefonos elérhetőség, ahol időpontot lehet
egyeztetni.
Dr. Kerekes Sándor: Jó. Tulajdonképpen, ha az első szülőin megkapják, lesz idejük az első
szűrővizsgálatig elgondolkodni az olvasottakon. Több éve tervezzük már, a testület is beszélt
róla. Ha a szülő ezt konkrétan nem engedélyezi, akkor nem kezelhetjük a gyereket. Már magát
az ombudsmant is megkerestük, azt mondta, hogy nem lehet, a kollégák saját magukat védjék.
Üljünk össze, csináljunk egy ilyen anyagot, megkapja a szülő, elolvassa. Régebben akkor
kapott felmentést a kezelés alól, ha egy másik kolléga adott igazolást, hogy ő kezeli a gyerek
fogait.
Balog Mónika: Nem tudom máshol mi a tapasztalat, de mi év elején mindig nyilatkoztatjuk a
szülőt, és úgy megyünk a rendelőbe. Már a rendelőbe sem vihetnénk el a gyereket, ha nem
engedné a szülő.
Dr. Kerekes Sándor: Az egy kivételes iskola, maximális az együttműködés.
Ha az év elején egy tájékoztatást kapnak a szülők a kezelések fontosságáról, remélhetőleg
több gyerek fogait kezelhetjük.
Dr. Glonek Ibolya: A felvilágosításnak szerintem is nagy szerepe van, sok gyerek üresen
hozza vissza a nyilatkozatot.
Pálinkásné Petik Éva: Év elején mi is nyilatkoztatjuk a szülőket, de elrettentő azoknak a
száma, akik elutasítják a kezelést. Van olyan osztály is, ahol mindössze két szülő
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engedélyezte a kezelést. 50 % alatti azoknak az aránya, akik engedélyezik, pedig a szülőin
elmondjuk, végzünk felvilágosítást, pressziót, és mégis kevés. Pedig azt szeretnénk, hogy
szükség esetén kezelhető legyen a romló fog.
Dr. Kerekes Sándor: Nagyon kevés gyereket visznek máshova.
Katus Norbert: Az oktatási bizottság részéről az összes beszámolóhoz két javaslatunk lenne.
A gyógytestneveléssel kapcsolatban az, hogy fordítsanak az intézmények a testnevelés órán
belüli tartásjavító gyakorlatokra nagyobb gondot, a másik pedig, hogy a fogorvosokkal
közösen készítsünk egy tájékoztató anyagot a szülők és természetesen a gyerekek részére a
romló fogak kezelésének, valamint a megelőzés fontosságáról.
Horinka László polgármester: A tájékoztató anyagnak tartalmaznia kell a rendelési időre
vonatkozó információkat is. Az alapállás az, hogy a szülő nem egyezik bele vagy nem karikáz
be semmit. A tájékoztatónak figyelemfelkeltőnek, meggyőzőnek kell lennie. Egy olyan
információ csomag kerüljön a szülő birtokába, amelyből világosan kiderül, hogy mennyire
fontos a kezelések elvégzése. Ha csak 10 %-ot javul a helyzet, már nyertünk.
Katus Norbert: Emellett az év eleji tájékoztatást a szülői értekezleteken lehetne alkalmazni.
Dr. Kerekes Sándor: Ha csak szűrünk nem hoz pontot, szükségünk van nekünk is a
kezelésekre.
Horinka László polgármester: A Glonek doktornő beszámolójában feltüntetett esetszám
1482. Nagyon magasnak tartom ezt a számot, tekintve, hogy a sápi iskola és az óvoda
létszáma együtt sem éri el a 300 főt.
Dr. Glonek Ibolya: Az esetszám a rendelőt felkeresők száma.
Balog Mónika: Ezek szerint legalább háromszor elmennek önhöz évente.
Dr. Glonek Ibolya: Járnak hozzám más körzetből is gyerekek, a gépből vettük ki ezt a
számot.
Horinka László polgármester: 1100 főt jelentett Kerekes doktor úr, ez fél év, sápon
kevesebb a gyermek, mégis magasabb az esetszám. Ez érdekes adat.
Dr. Kerekes Sándor: A szűrés és az ellátás más és más. Esetnek azt vesszük, ahol
beavatkoztunk. A megjelenés csak szűrés.
Dr. Glonek Ibolya: Meg van adva az időintervallum, hogy hány perc juthat egy betegre, nem
lehet egy napon leadni a szűréseket és a kezeléseket is.
Horinka László polgármester: A durván 300 gyerek alapján van 1500 eset, a másik
körzetben pedig a 700 gyerekre 1100, ebből az következik, hogy sokkal népszerűbb a sápi
rendelő.
Dr. Glonek Ibolya: Ebben benne vannak a körzeten kívüli gyerekek is. Külön esetszámnak
számít a kezelés és a szűrés.
Balog Mónika: Értjük, de soknak tartjuk a számot, azon a részen nagyon jól ellátottak a
gyerekek, némi ellentmondást érzünk a számok között.
Horinka László polgármester: Nem akarok itt leragadni, de érdekesnek ítéltük a két számot.
Kérdés? Védőnőkhöz van-e kérdés?
Pálinkásné Petik Éva: Szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett ebben a
munkában, hogy a Szent István Általános Iskolában megszűnt a tetvesség. A mai világban
ennek már természetesnek kellene lennie, de sokáig nem volt az.
Horinka László polgármester: Az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot teszem fel
szavazásra két kiegészítéssel.
4. pont: felhívjuk az oktatási intézmények vezetőinek figyelmét, hogy tegyék gyakorlattá a
tartásjavító gyógytestnevelői módszerek alkalmazását a testnevelés órákon.
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5 pont: Felkérjük a Polgármesteri Hivatalt és az OMSB-t, hogy a fogorvosokkal közösen
dolgozzanak ki egy tájékoztató anyagot, amely felhívja a szülők figyelmét arra, hogy
mennyire fontos a gyermekek fogainak kezelése, egészségük megőrzése.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
164/2011. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ az önkormányzati oktatási-nevelési intézményekben a
2010/2011-es tanévben biztosított iskola-egészségügyi
ellátásról szóló gyermekorvosi, fogorvosi, valamint védőnői
beszámolókat – megköszönve az ellátásban résztvevők
elmúlt évi munkáját – elfogadja,
2./ felhívja az oktatási intézmények vezetőinek figyelmét, hogy
tegyék gyakorlattá a tartásjavító gyógytestnevelői
módszerek alkalmazását a testnevelés órákon,
3./ felkéri a Polgármesteri Hivatalt és az OMSB-t, hogy a
fogorvosokkal együttműködve dolgozzanak ki egy
tájékoztató anyagot, amely felhívja a szülők figyelmét a
fogászati kezelések fontosságára.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ folyamatos; 3./ 2012. január 31.
Felelős: polgármester, jegyző, OMSB, intézményvezetők
Horinka László polgármester: Köszönjük mindenkinek a munkáját, és a beszámolók
elkészítését, további jó munkát.
/17:35 Cseri Péter megérkezett az ülésre./
3. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta
történt fontosabb eseményekről
Horinka László polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, van-e kérdés, vagy
hozzászólás ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, az előterjesztett határozati javaslatról
szavazunk.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
165/2011. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról és az
előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb
eseményekről szóló, az SZMSZ 19. § (5) és 25. § (5)-(6)
bekezdése szerint előterjesztett polgármesteri tájékoztatót
elfogadja, egyúttal
2./ 115/2011. (VI. 9.) ÖKT határozatának végrehajtási
határidejét 2011. november 30-ára módosítja.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a III. negyedévben a Képviselő-testület által átruházott
hatáskörökben hozott döntésekről
Horinka László polgármester: Van-e kérdés, az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben
nincs, az előterjesztett határozati javaslatot bocsátom szavazásra. Aki egyetért, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
166/2011. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2011. év III. negyedévében átruházott hatáskörben hozott
döntésekről szóló, az SZMSZ 8. § (4) és 19. § (5) bekezdése
szerint előterjesztett beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, ESZB elnöke
5. NAPIRENDI PONT
Sülysápi
Hírforrás
megtárgyalása

szerkesztő

bizottsági

beszámolójának

Horinka László polgármester: Az írott anyag ismert. Kérdés, hozzászólás van-e? Az
előterjesztést az OMSB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Felkérem az elnök urat, tájékoztassa
a testületet, hogy milyen észrevételeket tettek a beszámolóval kapcsolatban.
Katus Norbert: Szücsiné Laczkó Eszter jelezte, hogy nem tud itt lenni.
Az OMSB két javaslatot fogalmazott meg az újsággal kapcsolatban. Egyrészt szeretnénk, ha a
továbbiakban belekerülnének a helyi istentiszteltek időpontjai, másrészt, hogy a sülysápi
sportolók eredményeiről, különféle sporteseményeken való részvételéről nyújtson az újság
tájékoztatást.
Pálinkásné Petik Éva: Elnök úr figyelmét elkerülte a harmadik észrevétel. Kérjük, hogy
amennyiben van az orvosoknak tervezett szabadságuk, akkor azt is jelentessük meg.
Cseri Péter: Megtehetnénk, hogy minden újságban megjelentetjük a szelektív
hulladékgyűjtés módját és időpontját. Azért is mondom ezt, mert nem mindenki használ
internetet. Szerintem legyen benne minden újságban.
Dr. Gebauer Béláné: Ezzel egyetértek. Megkaptuk egy fél évre előre a szállítási időpontokat,
de nem mindig ugyanazon a napon szállítják el, így nagyon nehéz követni.
Balog Mónika: Ez nem így van, rendszeres a szállítás időpontja.
Horinka László polgármester: Minden hónap első hétfőjén viszik a szelektívet, az előző
szolgáltató kedden vitte, ezért sokan még most is keddenként rakják ki.
Balog Mónika: Sajnos hiába tesszük bele az információt. Több embert kérdeztem, hogy miért
nem jött el egy-egy előadásra, mindig az volt a válasz, hogy nem is tudott róla, egyszerűen
nem nézik meg az újságot.
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Horinka László polgármester: A javaslatok jók, a szelektív és a zöldhulladék rendje
belekerülhet.
Katus Norbert: A beszámolóban szerepel egy probléma a Faluszolga Kft. kézbesítési
rendjéről. Egy időben táblázatban vezettük, hogy ki melyik utcát szórta. Nincs semmilyen
hatásköröm, hogy jelezzem, ha észlelem a hibát, akiknek lenne, azoknak hiába szóltam nem
történt semmi. 2950 újságot készíttetünk, soha nem tudom, hogy mennyi kell, most 200
nyomdahibás volt, az nem került kiszórásra, néha 500-al kevesebbnek tűnik, máskor meg
meglátom kupacokban a Faluszolga telephelyén az előző havit.
Cseri Péter: Érdekel, hogy derül fény arra, hogy nem lett kiszórva az újság. A másik, amit
fontosnak tartok, hogy a prioritásokat határozzuk meg a Faluszolgának. Ne az legyen, hogy az
iskolában nem javítják meg a zárat, mert ki kell szórni az újságot.
Katus Norbert: Nem a Faluszolga alkalmazottai szórják, úgyhogy a prioritási szempont nem
szempont. Viszont jó lenne, ha egy ember gardírozná a közcélú foglalkoztatottakat, akik
szórják. Egyébként onnan tudjuk, mert rögtön hívnak az emberek, ha nem kapnak újságot.
Olyan is van, aki azért telefonál, hogy megkapta. Előfordul, hogy kifújja a szél, ellopják vagy
szétrágja a kutya, de ez a ritkább.
Horinka László polgármester: Ha egy hiba van, az nem olyan nagy baj, csak rendszer ne
legyen belőle.
Az eredeti határozati javaslatot kibővítjük egy harmadik ponttal, felkérjük a
szerkesztőbizottságot, hogy az újságba rendszeresen kerüljenek bele a helyi sportesemények,
istentiszteletek időpontjai, a háziorvosi szabadságolások és a szelektív hulladékgyűjtés rendje.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
167/2011. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy
1./ – megköszönve a Bizottság egész éves munkáját – elfogadja
a
Sülysápi
Hírforrás
Szerkesztő
Bizottságának
beszámolóját,
2./ Sülysáp lakosságának megfelelő tájékoztatása érdekében
meg kívánja tartani a lap ingyenes megjelenési formáját,
3./ felkéri a szerkesztőbizottságot, hogy az újságban
rendszeresen tájékoztassa a lakosságot a helyi
sporteseményekről, az istentiszteletek időpontjairól, a
háziorvosi és házi gyermekorvosi szabadságokról, valamint
a szelektív hulladékgyűjtés rendjéről!
Határidő: 1-2./ azonnal; 3./ folyamatos
Felelős: Sülysáp Hírforrás Szerkesztő Bizottságának elnöke
6. NAPIRENDI PONT
A
Tápió-vidékei
Többcélú
megállapodásának módosítása

Kistérségi

Társulás

Társulási

Horinka László polgármester: Két bizottság tárgyalta, mindkettő támogatta, sok szót nem
kívánok vesztegetni rá, de ha kívánjátok, beszélhetünk róla részletesebben is. Kérdés,
hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, az előterjesztett határozati javaslatról szavazzunk.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
168/2011. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
megállapodásának – 2011. szeptember 29-ei keltezéssel kiadott,
az eredetivel egységes szerkezetbe foglalt – módosítását
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7. NAPIRENDI PONT
Közintézmények vízfelhasználásának csökkentése
Horinka László polgármester: A PTÜB tárgyalta és szintén úgy látja, hogy ez egy éven
belül megtérülő beruházás, támogatja a beruházás megvalósítását.
Balog Mónika: Nekünk két éve van ilyen szűrőnk, és nem csökkent a vízfogyasztásunk.
Horinka László polgármester: A cég képviselőjének jeleztem, hogy szerintem a
háztartásokban nem jelent megtakarítást, és azt válaszolta, hogy ott valóban nem.
Balog Mónika: A húgom szállodában dolgozik, és nem látják, hogy ennek ekkor hatása
lenne, azt mondta, nem éri meg.
Horinka László polgármester: Én biztos vagyok benne, hogy az intézményekben látható
csökkenést jelent.
Tóth Krisztina jegyző: Nem tudjuk az iskolák sorsát, szerintem most megalapozatlan ott
fejlesztenünk.
Horinka László polgármester: Jogos az észrevétel, az iskolákba ne tegyünk pénzt.
Pálinkásné Petik Éva: Az önkormányzat épületét nem vették bele.
Horinka László polgármester: Igen, az valóban kimaradt.
Balog Mónika: A férjemet is megkérdeztem, ő viszont azt mondta, nagyon hasznos lenne.
Két ellentétes véleményt hallottam a családomon belül.
Horinka László polgármester: Ők is azt mondták, hogy az óvodában a leglátványosabb a
különbség. Ott még tanulják a gyerekek a kézmosást, így sokkal több vizet használnak.
Balog Mónika: Ha az iskolákat kivesszük, akkor jelent valami különbséget a
kedvezményben? Állítólag ennél olcsóbb cég is van.
Horinka László polgármester: Akarunk vele foglalkozni? 100 ezer forintba kerül, ha a
kisgyerekes intézményeket nézzük, szerintem ott gyorsabban megtérül a befektetés.
Balog Mónika: Én a többi intézményt nem venném bele.
Horinka László polgármester: A határozati javaslat annyiban módosul, hogy csak az
óvodákban és a bölcsődében szereltetjük fel az alacsony áteresztésű vízszűrőket, a költségeket
az intézmények fenntartási keretének terhére biztosítjuk.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
169/2011. (X. 20.) ÖKT határozat
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Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a
közintézményi vízfelhasználás csökkentése érdekében – úgy
határoz, hogy
1./ az Eko-Verde Kft. ajánlatában javasolt alacsony áteresztésű
vízszűrőket a Gólyahír Bölcsőde és a Csicsergő
Napköziotthonos Óvoda részére beszerzi,
2./ a beruházás finanszírozására szükséges nettó 67.744,- Ft,
azaz hatvanhétezer-hétszáznegyvennégy forint összeget a
költségvetés intézmények fenntartási keretének terhére
biztosítja,
3./ a szerelvények beépítésével – az azzal fennálló feladatellátási megállapodás keretében – a Faluszolga Kft.-t bízza
meg,
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: polgármester
8. NAPIRENDI PONT
Murányi Norbert ingatlanhasznosítási ajánlata /Szent István tér 17./
Horinka László polgármester: Ezt az előterjesztést a PTÜB tárgyalta. A kérelmező többféle
alternatívát is megjelölt, ezek közül a bizottság a tartós bérletet javasolja, határozatlan
időtartammal, hat hónapos felmondási idővel, évi 25 ezer forint ellenében. Ennek alapján az
előterjesztett határozati javaslat 1. pontját módosítjuk, mégpedig úgy, hogy a területet bérbe
adjuk, és a bérleti díjat 50,- Ft/m2/év összegben határozzuk meg. Aki egyetért a javaslattal,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
170/2011. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy
1./ Murányi Norbert Attila Sülysáp, Szent István tér 17. szám
alatti lakosnak bérbe adja a Sülysáp 3857/3 hrsz.-ú
ingatlanból a Sülysáp, Szent István tér 17. szám alatti
ingatlanhoz lekerített kb. 500 m2 alapterületű ingatlanrészt,
2./ a bérleti szerződést határozatlan időre köti meg, hat hónapos
felmondási idő kikötésével,
3./ a bérleti díjat 50,- Ft/m2/év összegben határozza meg,
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: polgármester
/18:15 Kecser István megérkezett az ülésre./
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9. NAPIRENDI PONT
Helyi tanösvény koncepció
Szücsi Csaba: Feleségem és én kerékpárral kimentünk a forráshoz, nagyon silány környezet.
Jó lenne társadalmi munkában kivonulni, és ha valós igény is van rá, akkor tegyük rendbe.
Azt gondolom, hogy gyakran kellene kinézni, kicsit messze esik, de a környezetével kellene
valamit kezdeni. Lenyűgözött, ahogy bugyog a víz, viszont semmi más látnivaló nincs ott.
Katus Norbert: Júniusban fiatalokkal voltunk egy túrán, akkor levágtuk az utat arrafelé. Az a
terület már Pécelhez tartozik. Terveztünk oda is egy tanösvény táblát, de a pályázatba nem
vehetjük bele, és még a péceli önkormányzattal is fel kell venni a kapcsolatot, hogy
kihelyezhessük a táblát. Az odavezető út katasztrofális; benne vagyok a civil
kezdeményezésben.
Az OMSB tárgyalta a koncepciót két javaslat született hozzá. Az egyik, hogy legyen egy
harmadik túraútvonal is, ami a sápi bekötőtől menne fel, és végighaladna a régi cickai úton.
Tavasszal tervezünk egy nagy túrát, aminek keretében a jelzések felfestését is megoldanánk,
civil kezdeményezéssel, de az önkormányzat támogatásával. Nem tudom, hogy kell-e
engedély saját sülysápi jelek felfestéséhez, ha nem akkor csak a festék beszerzése a kérdéses.
A PTÜB ülésén elhangzott még egy olyan javaslat is volt, hogy a túraútvonal mentén
helyezzünk el tájékoztató táblákat, amelyek a környék jellemző állat- és növényvilágát
mutatják be. Ezek a táblán ne legyenek nagyméretűek, és természetesen ne legyenek nagyon
költségesek.
Szücsi Csaba: A beszámolódban említettél egy kezdeményezést, miszerint kerékpárút
épüljön több település között; ennek mennyi a realitása?
Horinka László polgármester: A rendezési tervbe bekerült, de realitása nem nagyon van.
Szücsi Csaba: Több szemmel lehet figyelni az EU-s pályázatokat.
Horinka László polgármester: Ez olyan, mint amikor elfogadjuk a rendezési tervet, de az
még nem biztosítja a megvalósulást.
Szücsi Csaba: Kókán egyszer csak kinőtt egy kerékpárút. Gondolkozzunk azon, hogy ez is
legyen terv. Erre hívom fel a tisztelt képviselőtársak figyelmét.
Horinka László polgármester: Volt egy ezzel kapcsolatos pályázatunk, a Magdolna utcát,
Vasút utcát érintette volna. A Magdolnán még csak elfért volna, de a Vasút utcában már több
kerítést is beljebb kellett volna tenni ahhoz, hogy az előírásoknak megfeleljen. Ilyen
szélességű kerékpárútra nagyon kevés az esélyünk.
Pálinkásné Petik Éva: Kóka adottságai mások.
Katus Norbert: A Tápió-parton miért ne lehetne? Megérne egy kérdést, hogy ami a
tisztításra el van hagyva, azon a területen lehetne-e.
Horinka László polgármester: Arra a területre csak kezelői joga van a Tápió-Hajtának, nem
tulajdonos, ezért nem tudunk ebben gondolkodni. Magáningatlanokról van szó, számtalan
magántulajdonossal kellene megegyezni.
Balog Mónika: 5 méternek szabadon kell lennie a patakparton.
Cseri Péter: A tiéd a terület, de nem tehetsz vele semmit.
Horinka László polgármester: Ez azt jelenti, hogy művelheted, de ha jönnek a medret
kotorni, és letarolják a területet, nem reklamálhatsz.
Kecser István: Igazából még kezelői joga sincs, de a tulajdonos köteles biztosítani a kotrás
lehetőségét.
Horinka László polgármester: A sápi részen, nem illegálisan, de a rézsű szélén ott vannak a
kerítések.
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A helyi tanösvény koncepcióhoz még kérdés?
Katus Norbert: Az egyes pontot tavaszra elkezdhetjük ütemezni?
Horinka László polgármester: Azt gondolom, hogy nem egy horribilis összegről van szó.
Balog Mónika: Mire gondoltátok kitenni a táblát?
Cseri Péter: Milyen fenntartást igényelnek ezek? A tanösvényről mindig az ösvény jut
eszembe. Ez nem egy túraösvény?
Tóth Krisztina jegyző: A tanösvénynek az a lényege, hogy ott séta közben el is olvashatod,
mi az, amit látsz. Jó levegőn, kellemes kirándulást teszel, és még tanulsz is valamit.
Cseri Péter: Ahol van út, ott van fenntartási költség is.
Katus Norbert: Az általunk elképzelt túraútvonalak kapcsolódnak a már meglévő
túraútvonalakhoz. A magángazdálkodók is használják ezeket az utakat.
Cseri Péter: Tehát állandó utakról van szó, amit egyébként is használnak?
Kecser István: Több magánterületen megy át; én szívesen beengedem a kirándulókat.
Pálinkásné Petik Éva: Sok helyen magánterületbe fog ütközni, sőt vadászterületbe is.
Katus Norbert: A halastavak mögött az útnak meg kellene lenni.
Balog Mónika: Hány ilyen táblát kell elkészíteni?
Dr. Gebauer Béláné: Hányszor kettőt, hogy pótolható legyen?
Katus Norbert: A három útvonalra maximum 15 tábla kell. Egy olyan nagy tabló, amilyet a
Helytörténeti Kiállításon láthattatok 12 ezer forint, és időjárásálló. Méretben annak a fele is
elég, így a költségeit is ki lehet számolni.
Pálinkásné Petik Éva: A nyolc állomáshoz pályázatot gondoltál benyújtani?
Katus Norbert: Igen erről egy későbbi napirendben fogunk dönteni. „Sülysápi séta” nevet
viseli egy Leader-pályázatban, ami most van előkészítés és beadás alatt, ha a testület is
jóváhagyja.
Dr. Gebauer Béláné: Hány kilométer?
Katus Norbert: Sok, 10-12 km.
Pálinkásné Petik Éva: Az ötödik táblán nemcsak a Szent István templom szerepelne, hanem
a közelben álló két kastély is?
Katus Norbert: Az útvonalat táblákkal kiegészíteni szabad, de lényegében a nyolc állomás
kialakítására pályázunk.
A negyedik pontra nincs most pályázat, a lényege, hogy a helytörténeti gyűjtemény udvarán
és a Leányvárnál kialakításra kerülne egy-egy tanösvény.
Horinka László polgármester: Aki a koncepciót a vázolt módosításokkal elfogadja, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
171/2011. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy
1./ az előterjesztett helyi tanösvény koncepciót elfogadja,
2./ felkéri az OMSB tagjait a koncepció 1. és 4. pontjának
részletes kidolgozására és a hozzátartozó költségkalkuláció
elkészítésére.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2012. március 31.
Felelős: OMSB elnöke
10. NAPIRENDI PONT
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KEOP 2.2.3/a/09-11 jelű pályázat társulás útján történő benyújtása
Horinka László polgármester: Ez a pályázat a vízbázisainkat érinti. Ezzel kapcsolatban van
egy törvényi kötelezettség és egy pályázati lehetőség. Tápiószecső tartaná kézben mint
gesztor. A meglepetés az volt, hogy egyik napról a másikra lezárták a pályázatot, és emiatt
gyorsan beadásra került, viszont a társulási megállapodást alá kell írni. Önerőt nem igényel,
szerintem támogatni kell. A PTÜB tárgyalta az előterjesztést és elfogadását javasolja. Aki
egyetért a határozati javaslattal, amiben még nem tudom kitölteni a társulás és a társulásban
résztvevő települések nevét, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
172/2011. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ megtárgyalta és elfogadta a Tápiószecső, Úri, Mende,
Sülysáp,
Tápióság,
Tóalmás,
Tápióbicske,
önkormányzatokkal együtt alakítandó „Északalföldi Pannon
Hátság Önkormányzati Társulás” Társulási Megállapodását,
mely a „Környezet és Energia Operatív Program 2.2.3.A
Vízbázis-védelem” keretében benyújtandó „A Tápióvidéken üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai
vizsgálata” című pályázat előkészítésére, az abban foglalt
feladatok végrehajtására, fenntartására alakul.
2./ a pályázat benyújtását támogatja,
3./ megbízza a polgármestert és a jegyzőt a társulási
megállapodás aláírására és a további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
11. NAPIRENDI PONT
Rákóczi út végén található 1247-1252 hrsz.-ok vonatkozásában a
TRT módosítása
Horinka László polgármester: Az előterjesztést és a beadványt ismeritek, a PTÜB tárgyalta,
elviekben támogatja, de a jelenlegi gazdasági helyzetben nem javasolja, hogy pénzt
fektessünk bele.
Kecser István: Ha a tulajdonosok hajlandóak a tervmódosítást megfinanszírozni, akkor az
önkormányzat végigvezényli a lebonyolítást, de semmilyen anyagi befektetést nem kíván
tenni ezzel kapcsolatban.
Horinka László polgármester: Elviekben igen, de pénzügyileg nem kívánjuk támogatni,
amennyiben a tulajdonosok megfinanszírozzák a felmerülő költségeket, akkor
közreműködünk abban, hogy végigmenjen a hatósági egyeztetésen. Aki ezzel a javaslattal
egyetért, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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173/2011. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy
1./ a 1247-1252 hrsz-ú területek lakóövezetbe vonását elvi
szinten támogatja, azonban annak finanszírozását nem
vállalja fel,
2./ vállalja, hogy amennyiben a TRT-módosítással kapcsolatos
költségeket a tulajdonosok megfinanszírozzák, akkor a
Polgármesteri Hivatal útján koordinálja a hatósági
egyeztetéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
12. NAPIRENDI PONT
Egyebek
12.1. Pályázatok
benyújtása
az
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatásra
Horinka László polgármester: Két pályázatról kell dönteni: a Sülysápi kastélykert
megújítására benyújtandó, illetve a „Sülysápi sétaútvonal” nevet viselő pályázat
támogatásáról. Mindkettőnek az előfinanszírozását kell vállalnunk a jövő évi költségvetés,
azon belül is az általános tartalék keret terhére. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
174/2011. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy
1./ a vidékfejlesztési miniszter 76/2011. (VII. 29.) VM
rendelete
alapján
az
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás
két célterületére benyújtja igényét, az alábbiak szerint:
− 1 020 012 kódú célterület: Sülysápi Kastélykert
megújítása 3.800.000 Ft pályázati összeggel,
− 1 019 971 kódú célterület: Sülysápi séta – helyi
információs sétaútvonal Sülysápon 4.650.000 Ft
pályázati összeggel.
2./ miután a pályázat utófinanszírozású, vállalja a pályázati
célok megvalósításához szükséges összegnek a költségvetés
tartalékalap keretének terhére történő előfinanszírozását.
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
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12.2. Döntés az oktatási-nevelési intézmények részére nyújtandó
mikulásnapi támogatásról
Horinka László polgármester: Ezt a témát Balog Mónika vetette fel, a PTÜB tárgyalta, és
nem támogatja.
Kecser István: A családok számára nem segítség, de az önkormányzatnak nagy kiadás.
Horinka László polgármester: Ha jól értem, azért szeretted volna napirendre venni, hogy
legyen egy határozat az intézmények felé; így már időben, a támogatás mértékének
függvényében tudják tervezni a mikulásnapi programokat.
Balog Mónika: Tavaly is utolsó pillanatban vitatkoztunk és döntöttünk erről, nem szerettem
volna megint abba a helyzetbe kerülni.
Horinka László polgármester: A javaslat az, hogy a 2011. évben az Önkormányzat az
oktatási-nevelési intézményekben a mikulásnapi ajándékot nem tudja, így nem kívánja
támogatni. Az intézmények saját erejükből áldozhatnak rá, az Önkormányzat pótlólagos
finanszírozást nem tud biztosítani.
Balog Mónika: Az utóbbi hónapokban sok olyan dologban szavaztunk, amit nem terveztünk
a költségvetésben, mégis úgy döntöttünk, hogy áldozunk rá. Erre miért nem lehet?
Katus Norbert: Tavaly nagy vita volt ebben a témában, kimondtuk a költségvetés
elkészítésekor, hogy nem szánunk rá külön keretet, az intézmények a dologi kiadásaikból
gazdálkodják ki.
Balog Mónika: Egy gesztus lenne a testület részéről, 500 forint is nagy segítség a szülőknek.
Katus Norbert: Gonosz leszek: ha év elején azt mondjuk, hogy az iskola dologijából
levonunk 500 ezer forintot, és év végén odaadjuk mikuláscsomagra, tetszeni fog nekik?
Balog Mónika: Egy gesztusról van szó, hogy az intézmény mire fordította a dologiját, legyen
az ő ügye.
Katus Norbert: Ez nem teljesen így van, az Önkormányzat biztosítja a keretet, mi is
felelősséggel tartozunk azért, hogy mire költik a pénzt.
Dr. Gebauer Béláné: Tavaly nagy hullámokat vert fel ez a téma, azt mondtuk, hogy legyen,
de többet nem, minden intézmény ki tudná gazdálkodni, ha akarná.
Horinka László polgármester: Az óvodás gyerekem után havonta 700 forint csoportpénzt
fizetek be, eszközökre, ajándékra az óvónőknek; ez egy agyrém! Hallom a szülők morgását,
és nem tudom, hogy hol voltak, amikor ez meg lett szavazva; a 700 forint nagyon sok. Mire
fel?
Pálinkásné Petik Éva: Középiskolában nem lesz az, oviban valóban sok.
Horinka László polgármester: Utoljára kérdés, hogy lesz-e csomag, vagy nem, de azt
gondolom, hogy nincs erre szükség.
Balog Mónika: Tisztázzuk le, hogy az intézményekben ebből többé ne legyen probléma.
Horinka László polgármester: Aki egyetért azzal, hogy külön ne támogassuk az oktatásinevelési intézmények mikulásnapi rendezvényeivel kapcsolatos kiadásokat, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
175/2011. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy
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1./ az oktatási-nevelési intézményekben megrendezésre kerülő
mikulásnapi programokat sem készpénzzel, sem ajándékkal
nem tudja, így nem is kívánja támogatni,
2./ javasolja, hogy az intézmények, a dologi kiadásaikból
gazdálkodják ki az ehhez szükséges összeget.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
12.3. Döntés a MÁV-START Zrt. Motorvonat beszerzéséről szóló
projektjének támogatásáról
Horinka László polgármester: Az előző ülés óta eltelt időszak eseményei között már
tájékoztattam a testületet arról, hogy szeptember 15-én Halásztelken, a Malonyay-kastélyban
résztvettem egy megbeszélésen, melynek fő témája a MÁV-START motorvonat beszerzési
terve volt. Az ott megjelent polgármestereknek az volt a véleménye, hogy mi nagyot nyernénk
ezzel, jelentős színvonal-emelkedést jelentene. A MÁV-START a motorvonatok beszerzését
pályázat útján szeretné megvalósítani, amelyhez csak egy támogató nyilatkozat aláírása
szükséges az érintett tizenegynéhány polgármester részéről.
Aki egyetért azzal, hogy támogassuk a MÁV-START Zrt. motorvonat-beszerzési projektjét,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
176/2011. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy
1./ a MÁV-START Zrt. motorvonat beszerzéséről szóló
projektjének megvalósulását támogatja,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a támogató
nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
12.4. Polgármesteri Hivatal épületének állagproblémái
Horinka László polgármester: Megkezdődtek az akadálymentesítési munkák a
Polgármesteri Hivatal épületében. Sajnos ezzel párhuzamosan kiderült, hogy a tető nagyon
sok helyen beázik, pl. a házasságkötő terem felett több ponton, illetve a kazánunk is kilyukadt
a fűtési szezon kezdetére. Ezek elég nagy problémák, és már régóta toljuk magunk előtt.
Kértem árajánlatot a helyreállításra. A tetőhéjazat cseréje a tető javításával, csatornacserével
és a kazáncsere a fűtési rendszer rendbetételével bruttó 7,5 millió Ft körül van. Szerintem
áldozzuk most rá, nem halasztható a dolog, a tél miatt nem várhat.
Kecser István: Egyetértek. Sajnos így halmozódnak fel az épülethibák, ha nincs folyamatos
karbantartás. Most halaszthatatlanná vált, meg kell csinálni.
Horinka László polgármester: Kérem, hogy szavazzunk erről.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
177/2011. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
dönt arról, hogy
1./ A Polgármesteri Hivatal felmerült épületállagi problémáinak
(tetőbeázás, kazánhiba stb.) kiküszöbölésére 7.572.110 Ft-ot
biztosít a költségvetés épületek karbantartási, felújítási
munkáira elkülönített, valamint az általános tartalék keret
terhére.
2./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
12.5. Tájékoztatás folyamatban lévő ügyekről
Horinka László polgármester: Az október 23-i ünnepség 10 órakor kezdődik, szeretettel
várunk mindenkit.
Ma kaptam egy faxot, a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás elnökétől, melyben
közbeszerzési eljárások jelenlegi állásáról tájékoztat. /Felolvassa Kocsi János, a Tápiómenti
Területfejlesztési Társulás elnökének levelét./ Sokadszor halljuk már hogy hamarosan, ez már
egy kicsit unalmas, de 2-3 héten belül tényleg megjelennek.
Szücsi Csaba: Sokat hallottunk már a határidőkről, ekkora csúszással láttok még esélyt a
határidőre történő befejezésre?
Horinka László polgármester: 2013. végére kell elkészülni, hogy a próbaüzem
megkezdődhessen. Ez jelentheti azt, hogy addigra a széleken lehetnek még elmaradások a
csatornahálózat kiépítésében.
Rendkívüli ülésen döntöttünk a befektetési arany vásárlásáról, két hete megkötöttük a
szerződést és elutaltuk az előleget, ma pedig a többit. Szerződéskötéskor volt egy esés az
arany árában, 1.212,- euró/uncia áron vásároltunk. Pár napja megint esett egy kicsit, viszont
elég jól sikerült az eurót váltani. A ma átutalt összeget holnap fogják váltani, nyilván még
nem tudhatjuk a holnapi árfolyamot.
November első hetében szabadságra megyek.
Megkerestek a Vodafone-tól, egy újabb 40 méteres tornyot szeretnének felépíteni, aminek a
helyszíne nagyjából az Állomás utcával, Tápió utcával és a Bartucz-féle teleppel határolt
területen lenne. A sugárzástól nem kell tartani, a telefonkészülék sugárzása jóval erősebb
hatással van az emberi szervezetre. Ha ezt elutasítjuk, akkor fél évig nem történik semmi, de
az előző torony után fizetett bérleti díjat itt is megfizetnék. Nem lenne túl szép látvány, de
azért ragaszkodnak a belterülethez, mert külterületen nehezebb az engedélyeztetés. Kb. 200
m2 kellene nekik. Nem kell most döntenünk, gondolkodjatok el rajta.
A vízmű egyik tározója rossz állapotban van, csúnyán meg vannak repedve a tartóoszlopok. A
terv 1 millió forint, a javítás sokkal többe fog kerülni. Tudja valaki, hogy mikor épült a
tározó?
Kecser István: Ha jól emlékszem, akkor 1975-ben.
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Horinka László polgármester: Nyilván a Faluszolga fogja fizetni, de ha nincs pénzük,
hozzánk kerül, és támogatnunk kell a Faluszolgát ezzel az összeggel.
Szücsi Csaba: Milyen következményekkel jár, ha tönkremegy a tározó?
Horinka László polgármester: Ha a födém beszakad, akkor a hálózatban olyan
lökéshullámot indítana el, hogy tönkremennének a vezetékek. Közvetlen életveszélyt nem
jelzett a vizsgálat, de sürgősen foglalkozni kell vele. Látszanak a betonvasak.
Katus Norbert: Más téma: a képkiállítás kapcsán volt szerencsém megismerkedni Kucza
Péterrel, aki a Tápiómenti képeskönyvet készítette. Megmutatta a képgyűjteményét, közel 200
db fotó áll rendelkezésre településünkről. Szeretném, ha Sülysápról is készülhetne egy
képeskönyv, ami bemutatná a települést. Ez csak egy felvetés, utánanézek, hogy milyen áron
lehetne kihozni egy ilyen könyv kiadását.
Horinka László polgármester: Amennyiben nincs más kérdés, hozzászólás, köszönöm
mindenkinek a megjelenést, és az aktív munkát, az ülést bezárom.

k.m.f.
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polgármester

Tóth Krisztina
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Balog Mónika
települési képviselő

Pálinkásné Petik Éva
települési képviselő
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