Sülysáp Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én
18 órakor megtartott munkaterv szerinti, nyilvános üléséről.
Az ülés helye: a Wass Albert Művelődési Központ nagyterme
Jelen vannak:
A Képviselő-testület tagjai közül: Horinka László polgármester, Balog Mónika,
Farkas Ferenc, Katus Norbert, Kecser István, Pálinkásné Petik Éva, Szücsi Csaba
települési képviselők
Tanácskozási joggal: Tóth Krisztina jegyző, Seprősné Cseri Ágota adó- és pénzügyi
irodavezető
Meghívottként: Győri Antal, a Gyorspeed Kft. ügyvezetője, később érkezett: Biess
Zoltán János és Biess Dániel, a Biess ’83 Építési Fővállalkozás képviseletében
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntök minden kedves
megjelentet az év utolsó testületi ülésén. Két képviselőtársunk nem érkezett meg, ők telefonon
tájékoztattak, hogy a mai ülésen nem tudnak jelen lenni, ennek ellenére határozatképesek
vagyunk.
Aki eddig nem tette meg az kérem, hogy a telefonját kapcsolja ki, vagy némítsa le.
A mai ülés két jegyzőkönyv-hitelesítőjének javaslom Farkas Ferencet és Katus Norbertet. Aki
egyetért, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Farkas
Ferenc és Katus Norbert települési képviselőket jegyzőkönyvhitelesítőnek megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat
javaslom kicsit felcserélni. A 7. napirendi pontot tárgyaljuk elsőként, hogy ne várakoztassuk
meg vendégünket, valamint az utólag kiküldött témát egyebekben tárgyaljuk. Van-e valakinek
még kiegészítése a napirendhez?
Az ülés napirendje:
1./ A helyi menetrend szerinti közforgalmú buszközlekedés díjainak megállapításáról
szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
2./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta történt
fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
3./ 2012. évi költségvetés előkészítése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
4./ Az önkormányzat illetékességi területén alkalmazott helyi adókról szóló
önkormányzati rendelet módosítása (3ET)
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Előterjesztő: Horinka László polgármester
A közterület-használati díjak felülvizsgálata (4ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
6./ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekellátások 2011. évi intézményi térítési
díjainak megállapítása (5ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
7./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
(6ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
8./ Igazgatási szünet elrendelése (8ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
9./ Döntés az Új Széchényi Terv keretében meghirdetett KMOP 4.6.1-11 jelű, Nevelési
intézmények fejlesztése című pályázat előkészítéséről (9ET)
Előterjesztő: Tóth Krisztina jegyző
10./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról (10ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
11./ A
köztisztviselőkkel
szemben
a
2012.
évre
meghatározandó
teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása (11ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
12./ A Vodafone Magyarország Zrt. földbérlet iránti kérelme mobil átjátszó-torony
létesítése céljából
Előterjesztő: Horinka László polgármester
13./ Tájékoztató a bizottságok 2012. évi munkatervének elfogadásáról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
ZÁRT ÜLÉSEN
14./ Bugyi Attila kókai lakos kérelme a Sülysáp 4450/158 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása
iránt (12ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
15./ Egyebek
Polgármesteri hivatal akadálymentesítési pótmunkái
5./

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
A helyi menetrend szerinti közforgalmú buszközlekedés díjainak
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Horinka László polgármester: Kaptunk egy kiegészítést, formátuma ugyanaz, mint amit
októberben kaptunk, de ez már tartalmazza a novemberi és októberi adatokat is. Amikor az
adatokat bekértem, valószínűleg nem voltam teljesen egyértelmű, de ez még mindig nem az a
kimutatás, amit a bizottság kért. Nem tudom, milyen döntést tudunk hozni, hiszen ezek csak
körülbelüli számok.
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A NAV helyszíni ellenőrzést folytatott nálunk és a Gyorspeed Kft.-nél is. A Kft. 440 bérlet
után igényelt árkiegészítést, de az ellenőrzés során ezt a számot nem ismerték el a NAV
munkatársai, és végül 316-ban egyeztek meg. Az utasszámlálás adataira hivatkoztak, és 440
utas biztosan nincs. Számomra furcsa. Ezzel a 316-al van szerepeltetve a fogyasztói
árkiegészítés. A kimutatásban hat hónappal van felszorozva, miért?
Győri Antal: Azért, mert a harmadik negyedévre még nem kaptuk meg a támogatást.
Tóth Krisztina jegyző: Az önkormányzati támogatást minden hónap elején átutaljuk, azt
meg kellett kapniuk. Itt azt kellene kimutatni, hogy egy adott időszakban mennyibe kerül a
működtetés, vagyis mennyi az arra az időre eső bevétel és kiadás.
Győri Antal: Az 15-éig szokott megérkezni. NAV által készített jegyzőkönyv itt van nálam,
egy van, de itt tudom hagyni. A 11. oldalon indokolják, miért nem ismerik el a 440 utast.
Horinka László polgármester: Ha reális számokat akarunk kapni, akkor minden adatot
nyolc hónappal kell számolni. A bírságot viszont nem szeretnénk figyelembe venni.
Győri Antal: Azért szeretném, hogy a bírságot is figyelembe vegye a testület, mert saját
hibámon kívül alakult így.
Kecser István: Az áfát visszaadják?
Győri Antal: Nem, és még bírság is van. Nyugtán lett értékesítve minden kedvezményes
bérlet, és nem adnak vissza áfát.
Balog Mónika: Miért mondják, hogy kevesebb az utas, ha van nyugta?
Győri Antal: Mert nem érdekli őket.
Kecser István: A becslés alapján kialakult adatokról hoztak határozatot is?
Győri Antal: Igen, és azt mondták, hogy még humánusan is jártak el, mert akik reggel
munkába mentek, azok délután hazafelé utaztak, és ha őket egy utasnak számolják, még
kevesebb lenne az utas.
Pálinkásné Petik Éva: Mennyi ideig ellenőriztek?
Győri Antal: Hat alkalommal voltak kint.
Horinka László polgármester: Az adatokat korrigáljuk a hiányzó önkormányzati
támogatással, és a fogyasztói árkiegészítést is nyolc hónappal számolom.
Győri Antal: A fogyasztói árkiegészítést csak negyedévente utalják.
Horinka László polgármester: Lebontjuk hónapra.
Kecser István: El tudom képzelni, hogy legközelebb a szerződést is ellenőrizni fogják, azért
kérte a bizottság, hogy a szerződésben foglalt tartalommal kérjük a beszámolót. Ha nem
tudjuk dokumentálni az adatokat, akkor mi is bajba kerülünk.
Győri Antal: Amikor a korábbi üzemeltetőtől megkaptam az adatokat, az ingyenbérletek ára
nyilván eltorzította az adatokat. Amikor átvettük a járatot, voltak városnézésszerű utazások,
körbejárták az egész falut. A költségek 5-600 bérlet eladásával voltak kalkulálva.
Kecser István: A pontos beszámoló a te érdeked is.
Győri Antal: A jegy és bérlettömbök kint vannak a bizományosi értékesítőknél, még hónap
közben is értékesítenek, nem tudunk pontos adatokat kalkulálni.
Horinka László polgármester: Ez csak a negyedéves bérleteknél lehet, a havi bérleteknél
nem.
Győri Antal: Január 1-től megváltozik az áfa, ezért új bérleteket kell nyomtatni, és már csak
a jövő héten dolgoznak, fontos lenne, hogy most döntés szülessen.
Tóth Krisztina jegyző: Ezt megértjük, de nekünk azt kellene kimutatni, hogy az
önkormányzati támogatást jogosan adjuk oda. A beszámolót úgy kell elkészíteni, ahogy a
szerződésben van, ebből nem látszik, hogy jogosan adjuk-e oda a támogatást. Ez a gondunk,
és október óta gyűrűzik már.
Győri Antal: Nem vagyok adminisztratív ember, inkább gyakorlati oldalukról közelítem meg
a dolgokat, de törekszünk a beszámoló elkészítésére.
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Horinka László polgármester: Van-e olyan részmegoldás, hogy most beleegyezünk a jegyek
és bérletek árának emelkedésébe, akkor meg lehet rendelni a nyomtatást, viszont az
önkormányzati támogatás mértéke egyelőre függőben marad?
Kecser István: Ez egy jó megoldás.
Horinka László polgármester: Ha az elmondottak alapján korrigáljuk a számokat, akkor
marad 1,6 millió veszteség. Figyelembe vesszük az október óta felemelt bérletek árát. Van
ennek a szakmának egy elvárt nyeresége, ami megjelenhet.
Győri Antal: Az összbevétel a jegyeladás.
Seprősné Cseri Ágota: Ha az adatokat a főkönyvből gyűjtötték volna ki, akkor most nem
hasszámokat, hanem pontos adatokat látnánk.
Horinka László polgármester: Térjünk vissza a rendeletmódosításra, a jegy ára 230-ra
emelkedik, a kedvezményes bérleté pedig 2000 forintra, az áfaváltozást figyelembe véve nem
nagy emelést jelent, az önkormányzati támogatás pedig kevesebb lesz. Aki egyetért a rendelet
elhangzottak szerinti módosításával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2011. (...) önkormányzati rendelete
a helyi menetrend szerinti közforgalmú buszközlekedés hatósági
árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való
megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló
19/2008. (XI.25.) rendeletének módosításáról
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésével, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ával
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi menetrend
szerinti közforgalmú buszközlekedés hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb
hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 19/2008. (XI.25.)
rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. számú mellékletének a.) és c.) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„a.) menetjegy ára: 230,- Ft
c.) kedvezményes negyedéves bérletjegy ára: 2.000,- Ft ”
2. § E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
Sülysáp, 2011. december 14.
Horinka László
polgármester

Tóth Krisztina
jegyző
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Horinka László polgármester: Az önkormányzati támogatás emeléséről való döntést,
javaslom, vegyük le a napirendről, aki egyetért, kérem, szavazzon.
Ügyrendi döntés
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a helyi
autóbuszjárat önkormányzati támogatásának emeléséről való
döntést a napirendről.
/18:30 Győri Antal távozott az ülésről./
2. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta
történt fontosabb eseményekről
Horinka László polgármester: Csak egy rövid szóbeli kiegészítést szeretnék hozzáfűzni. Ma
bíráltuk el a CSASE intézményvezetői állására benyújtott pályázatokat a társulási tanács
ülésén, ismét Szvitek Melindát választottuk meg. Nem volt nehéz dolgunk, mert a pécsi
hölgy, aki az ÖNO vezetői állására is pályázott, nem jött el.
Egy korábbi ülésünkön volt téma, hogy Antalicz Csabától, aki a Tápió Közalapítványnál
dolgozott kaptunk egy levelet, miszerint az alapítvány önkormányzati támogatással tudna
tovább működni. Erről hoztunk határozatot is, hogy a lakosságszámunk arányában
támogatjuk. Ezt most be akarják hajtani rajtunk, 72 forint volt fejenként, amit Csaba akkor
kiszámolt, ami az ő bérét és egyéb költségeket is tartalmazott. A többi érintett település nem
hozott róla határozatot, szeretném, ha mi is visszavonnánk.
Mielőtt döntünk, hallgassuk meg az időközben megérkezett vendégeinket egy karácsonyi
köszöntő erejéig. 10 perc szünetet rendelek el.
/18:35-től szünet./
Katus Norbert: Már többször felmerült, de kerülgetjük a témát: Antalicz Csaba ügyét
felvetném alkalomadtán.
Illetve kimaradt a felsorolásból, hogy voltunk Budán egy nyomdában, ahol nagyon kedvező
ajánlatot kaptunk a képeskönyvre, azonban kiderült, hogy kisméretű könyvre gondoltak.
Grafikát nem számoltak, de a nyomdaköltség kb. a fele a korábbinak. Ez annyira kedvező,
hogy akár háromezer forintos könyvár is elképzelhető. Dilemmában vagyok, majd felkeresem
a hölgyet, mert gyanúsan alacsony az ár.
Balog Mónika: A helytörténeti kiállításom többekkel beszélgettem, és mondták, hogy Patkós
a legdrágább.
Katus Norbert: Az újság nem drágább annyival, hogy ezt az együttműködést fel kellene
adni. Az innovatív munkák drágábbak. A könyvvel kapcsolatban azt mondta, hogy nem tud
több kedvezményt adni.
Horinka László polgármester: Több település újságadatait is ismerem, nem a legdrágábbak
vagyunk.
Balog Mónika: A könyvhöz lehet, hogy még meg kellene kérdezni mást is, hogy kiderüljön
melyik az irreális.
Katus Norbert: A kockázat az, hogy nem ismerjük a nyomdát, nem kértünk
referenciamunkát.
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Horinka László polgármester: Az előterjesztéshez kérdés van? A 115/2011. (VI. 9.) ÖKT
határozat határidejének módosítását kértük, de a február 29-ét korainak tartom.
Tóth Krisztina jegyző: Hosszabb határidőt adjatok, nagyon döcögősen mennek ezek a
dolgaink.
Horinka László polgármester: Javaslom, hogy május 31-ére módosítsuk a 2./ pontban
említett határozat lejárati idejét. Aki egyetért, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
191/2011. (XII. 14.) ÖKT határozati javaslat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
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 2012. május 31-ére módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Említettem a Tápió Közalapítvány támogatásával
kapcsolatos határozatot, amely a 183/2010 (XI. 18.) ÖKT határozat, javaslom, hogy vonjuk
vissza. Aki egyetért, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
192/2011. (XII. 14.) ÖKT határozati javaslat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy a 183/2010. (XI. 18.) ÖKT határozatát
visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3. NAPIRENDI PONT
2012. évi költségvetés előkészítése
Horinka László polgármester: El kell mondanom, hogy a PTÜB elfogadásra javasolja az
előterjesztett koncepciót, azonban a cafetériával kapcsolatban egy javaslattal élt. Azt
javasolja, hogy a nem köztisztviselő dolgozók esetén havonta 5 ezer forint legyen a cafetéria
juttatás.
Balog Mónika: A pedagógusok bére is folyamatosan csökken, de ez nagy érvágás lesz. Nem
támogatom, hogy ekkor csökkentés legyen, az 50 %-os csökkentést tartom reálisnak. Évek óta
nem jutottunk el üdülni, nem luxusutakra költöttük: étkezésre, iskolatámogatásra.
Átgondolásra javasolnám a PTÜB javaslatát.
Kecser István: Több verziót átgondoltunk, értjük a családok veszteségét, de önkormányzati
szinten ez 35 milliós kiadást jelent. Volt egy szélsőséges javaslat is, hogy nulla legyen, és
gondolkodtunk 8-9 ezer forintnyi étkezési utalványról is. A környékbeli településeken már
évek óta nem kapnak cafetériát a dolgozók, sajnos a közszférában is csökkennek a bérek.
Nem hallottam olyan emberről, akinek nőtt volna a bére.
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Balog Mónika: Teljesen egyetértek, de sokszor szavaztunk olyanról, amiről úgy gondoltam,
hogy nem feltétlenül volt szükséges, most pedig 180 olyan emberről van szó, akik a
gyerekeinket nevelik, sokszor éjszakába nyúlóan. Kell egy olyan feltöltődés, ami erőt ad
ahhoz, hogy folytassuk a munkát. Úgy gondolom, hogy most még van lehetőség, és sokan
vannak, akiknek nem mindegy, hogy mekkora ez a támogatás. Megértem a pénzügyi részét a
dolognak, de nem szabad az emberi tényezőt sem figyelmen kívül hagyni.
Farkas Ferenc: A döntést nem örömmel hoztuk, a „nincsből” nem lehet adni, ha lesz tartalék,
adunk más módon.
Katus Norbert: A normatív bevételeink nagyjából ugyanakkora összeget képviselnek, de a
költségvetés kicsit pozitív irányban torzít, mert idén jó áron sikerült ingatlant értékesíteni,
viszont jövőre dupla törlesztőrészletet kell fizetni. Van benne egy 70 milliós hibalehetőség.
Idén nem költöttünk a kötvényből, 12 millió volt az általános tartalékkeret, amit nem
szórtunk, a 70 milliót valahonnan meg kell találnunk.
Tóth Krisztina jegyző: Nincs nagyon mit adni, úgy bekorlátozták a lehetőségeket.
Katus Norbert: Ha a melegutalvány meghagyták volna szabadabban, lehetne kicsit többet
adni, de jelenleg a magasabb összegnek nem látszik a felhasználhatósága.
Seprősné Cseri Ágota: Maga az utalványrendszer megszűnik, kártyás rendszer lesz, lehet
pénzintézetekkel szerződést kötni, és ott lehet használni, ahol erre szerződés van. Minimális
azoknak a száma, akik az egészségpénztári befizetést kérték, az internetet pedig kivették.
Étkezési utalvány viszont maximum 5 ezer forint lehet.
Pálinkásné Petik Éva: A köztisztviselőknél, hogy lesz megoldva?
Kecser István: Az is egy kérdés.
Seprősné Cseri Ágota: December 29-én szokták a költségvetési törvényt elfogadni, lehet,
hogy azzal ezt is módosítják.
Horinka László polgármester: A legfrissebb információ, hogy szeptembertől viszik el az
oktatást, és az épületfenntartás marad az önkormányzatoknál, nem hiszem, hogy ettől többet
adnának. Már csak 8 hónapról beszélünk.
Balog Mónika: Az én bérem nem csökkent, mert ennek érdekében elvégeztem a szükséges
iskolát, de sok kollégámé igen.
Seprősné Cseri Ágota: Mindenki megkapta a bérkompenzációt, fizetéscsökkenés elvileg
nem fordulhatott elő.
Balog Mónika: A fizetési papírját senkinek nem láttam, ez igaz.
Horinka László polgármester: Annak csökkenhetett a bére, aki osztályfőnök volt és most
nem az, vagy kevesebb a túlóra, de az alapilletménye nem csökkenhetett egy
közalkalmazottnak sem.
Pálinkásné Petik Éva: Egyetlen képviselőt sem kell meggyőzni, hogy a pedagógusok
helyzete sem egyszerű, ha csak nyolc hónapról van szó, akkor sem mindegy. Ez az a réteg,
akikre mindig lehet számítani, én átgondolásra érdemesnek tartom a juttatás mértékét.
Szücsi Csaba: Értem a lépés jogosságát, de sokkal intenzívebben kell megvizsgálni minden
kiadásunkat, nem lehet másként. Jó, hogy most nincs bajban az önkormányzat, de borúlátók
vagyunk. A feleségem pedagógus, egy éve semmi pluszt sem kap. Nekünk is nagyon jó volt,
amikor kapott, az ő munkahelye jól gazdálkodott, de most a bérletpénz is imára jön. Nehéz
körülmények vannak. Meg kell vizsgálnunk a kiadási oldalt ezerszer alaposabban, és minden
kiadásnál tartsuk ezt a szemléletet, hogy ne kelljen sokkal nehezebb döntéseket meghozni.
Horinka László polgármester: Adjuk oda nyolc hónapra?
Katus Norbert: Erről nem tudunk dönteni, mert nem biztos, hogy tényleg átveszik az
oktatást.
Horinka László polgármester: Ez egy köztes megoldás lenne.
Katus Norbert: Akkor kilépünk a hidegutalvány köréből.
Pálinkásné Petik Éva: Megkapja hidegben az utolsó négy hónapot.
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Seprősné Cseri Ágota: Az éves keret, az éves keret, nem lehet kétszer odaadni.
Horinka László polgármester: Bele lehet férni, a hidegutalvány a legszigorúbb.
Farkas Ferenc: Nem akarok vészmadár lenni, de inkább most húzzunk a nadrágszíjon, mint
hogy sokkal fájdalmasabb döntéseket kelljen meghozni.
Kecser István: Attól tartok, hogy rosszabb lesz a helyzet, mint amit most sejtünk. Ha az
állam azt mondja, hogy átveszi a következő tanévtől az iskolákat, nem lesz plusz keret erre,
elvonja a szükséges keretet az önkormányzatoktól. Nem tudhatjuk, hogy mit mondanak
februárban. Nyár végén válik realitássá, hogy mi lesz, nagyon keményen kell fogni minden
fillért. Az állami költségvetés, ha elveszi a normatívát az nem lesz elég a bérekre, és elveszi
tőlünk, ami kell.
Katus Norbert: A mi esetünkben nem kell csődről beszélni, mert van tartalékunk, de az jó
lenne, ha meg is maradhatna.
Horinka László polgármester: Az idei költségvetésben volt egy 36 milliós bevételünk,
valamint a bölcsőde projektből származó összeg, és a lejáró befektetésünk. A 68 millióból
nem vettük fel mindet, valamint volt 32 millió pénzmaradványunk. Arról sem szabad
megfeledkezni, hogy jövőre duplán kell törleszteni a kötvényt.
Seprősné Cseri Ágota: A polgármester úr által felsorolt források jövőre nem feltétlenül
lesznek.
Horinka László polgármester: Nem arról van szó, hogy nem érdemelnék meg, eddig adtuk,
mert adhattuk, de most már nem adhatjuk. Bruttó vagy nettó az 5 ezer forint?
Seprősné Cseri Ágota: Kapják meg nettóban az 5 ezer forintot.
Horinka László polgármester: A kivastagított részben 5 ezer forint nettó összeg szerepeljen,
a köztisztviselők esetében pedig a törvényben meghatározott mértékű a cafetéria támogatás.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
193/2011. (XII. 14.) ÖKT határozati javaslat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2012. évi költségvetés készítésének állásáról szóló tájékoztatást
elfogadja, és a továbbtervezéshez az alábbi döntéseket hozza:
1./ Az iparűzési adó mértékét a 2012. évre a jelenlegivel azonos
mértékben tartja fenn.
2./ Az infrastruktúrafejlesztési hozzájárulás (IFA) összegét a
2012. évre a jelenlegivel azonos összegen tartja fenn.
3./ Az önkormányzati szabályozású Cafetériarendszert a Ktv.
szerint, illetve a közalkalmazottak, valamint a Faluszolga
Kft. részére nettó 5.000,- Ft/hó/fő összeggel kívánja
fenntartani.
Határidő: folyamatos a költségvetés elfogadásáig
Felelős: polgármester, jegyző
4. NAPIRENDI PONT
Az önkormányzat illetékességi területén alkalmazott helyi adókról
szóló önkormányzati rendelet módosítása
Horinka László polgármester: A PTÜB elfogadásra javasolja. Hozzászólás? Az előzetesen
megbeszéltek szerint terjesztettük elő.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2011. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat illetékességi területén alkalmazott helyi adókról
szóló 25/2006. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésével, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §-ával kapott
felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. §
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat illetékességi
területén alkalmazott helyi adókról szóló 25/2006. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Har.) 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(4) Az adó éves mértéke – a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott
alapterülete után számítva – 40 Ft/m2, de adótárgyanként (ingatlanonként) legfeljebb
20.000 Ft.
2. §
A Har. 10. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az építményadó vonatkozásában adókedvezmény állapítható meg annak a
magánszemélynek, aki
a) sülysápi lakos,
b) öregségi nyugellátásban vagy egyéb szociális ellátásban részesül,
b) 70. életévét a tárgyi adóévet megelőzően betöltötte,
c) az ingatlanban egyedül él.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeken kívül eső adózó számára helyi adókedvezmény
semmilyen jogcímen nem állapítható meg.
3. §
A Har. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az építményadó-kedvezmény mértéke 50 %, és legfeljebb arra az ingatlanra vehető
igénybe, amelyben az adózó életvitelszerűen él.
4. §
E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
Sülysáp, 2011. december 14.
Horinka László s.k.
polgármester

Tóth Krisztina s.k.
jegyző
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5. NAPIRENDI PONT
A közterület-használati díjak felülvizsgálata
Horinka László polgármester: A PTÜB tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e kérdés az
előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazzunk. Aki egyetért az előterjesztett
rendeletmódosítással, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2011. (...) önkormányzati rendelete
a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről
7/2010. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésével, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1)
bekezdésével kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatának
rendjéről és feltételeiről 7/2010. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1.
melléklet lép.
2. §
E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
Sülysáp, 2011. december 14.
Horinka László s.k.
polgármester

Tóth Krisztina s.k.
jegyző

1. melléklet a 23/2011. (….) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 7/2010. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
Közterület igénybevételének díjtételei

építési

munkával

Közterület-használat célja
kapcsolatos állvány, a

munkavégzéshez
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Díjtétel
22 Ft/m2/nap

szükséges munkaeszközök, építőanyag és építési törmelék (sitt)
elhelyezésére
tüzelőanyag 3 napon túli tárolására
rendszeresített árusító és egyéb pult, fülke elhelyezéséhez
alkalmi árusításra, szolgáltató tevékenységre, idényjellegű
árusításra
mozgó árusításra, szolgáltató tevékenységre (hangos hirdetéssel
vagy anélkül)
hangos hirdetésre, térhangosításra
a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál),
kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, árusító
automata, hirdető berendezés, reklámtábla, cég- és címtábla
elhelyezéséhez,
önálló
hirdető-berendezés,
óriásplakát,
hirdetőoszlop
elhelyezésére
plakát elhelyezésére
A/3 méretig
A/0 méretig
reklámzászlók elhelyezésére
üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyöleg napi 2 órát
meghaladó tárolására
kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos,
cirkuszi tevékenység céljára
film- és tévéfelvételre, amennyiben az a közterület
rendeltetésszerű használatában fennakadást okoz
géperejű bérkocsik, taxik állomáshelyének biztosítására,
utánfutók, lakókocsik elhelyezésére
hatósági jelzés nélküli vagy üzemen kívüli gépjármű tárolására
haszongépjármű (teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű,
autóbusz, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény,
különleges jármű, munkagép, valamint ezek vontatványai)
tárolására
vendéglátó terasz kialakítására (függetlenül attól, hogy fedett
vagy nem)
a közterület egyéb rendeltetéstől eltérő használatára

22 Ft/m2/nap
880 Ft/m2/hó
330 Ft/m2/nap
3.300 Ft/jármű/alkalom
3.300 Ft/jármű/alkalom
440 Ft/m2/hó
1.100 Ft/felületi m2/hó
110 Ft/db/hét
330 Ft/db/hét
2.200 Ft/db/hó
12 Ft/m2/nap
110 Ft/m2/nap
550 Ft/m2/nap
11.000 Ft/jármű/év
110 Ft/jármű/nap
3.300 Ft/jármű/hét
440 Ft/m2/hó
esetenként megállapítva

6. NAPIRENDI PONT
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekellátások 2012. évi
intézményi térítési díjainak megállapítása
Horinka László polgármester: A PTÜB tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Tóth Krisztina jegyző: Az előterjesztésben volt egy kis hiba a bölcsődénél, de utólag
kiküldtük a jót. Összegszerűen nem változott, de nem háromszori, hanem négyszeri étkezés
van.
Horinka László polgármester: Köszönjük a kiegészítést, aki egyetért a módosítással, kérem,
szavazzon.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2011. (....) önkormányzati rendelete
a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló
12/2010. (VIII.26.) önkormányzati rendelete módosításáról
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésével, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésével és (2) e) pontjával kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
1. §
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelmének helyi
rendszeréről szóló 12/2010. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1.
melléklet lép.
2. §
E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
Sülysáp, 2011. december 14.
Horinka László s.k.
polgármester

Tóth Krisztina s.k.
jegyző

1. melléklet a 24/2011. (….) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 12/2010. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekintézmények intézményi térítési díjai
1. Nyersanyag alapnorma
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen

20 %
65 %
15 %
100 %

76,40 Ft + áfa
248,30 Ft + áfa
57,30 Ft + áfa
382 Ft + áfa

2. Bölcsődei térítési díjak /nyersanyag alapnorma + 50 % rezsiköltség/
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Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen
2.1.
2.2.

10 %
10 %
65 %
15 %
100 %

57,30 Ft + áfa / étkezési nap
57,30 Ft + áfa / étkezési nap
372,40 Ft + áfa / étkezési nap
86 Ft + áfa / étkezési nap
573 Ft + áfa / étkezési nap

Háromszor étkező bölcsődés gyermek térítési díja = 487 Ft + áfa x étkezési napok
száma.
Négyszer étkező bölcsődés gyermek térítési díja = 573 Ft + áfa x étkezési napok
száma.

3. Óvodai térítési díjak
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen
3.1.
3.2.

20 %
65 %
15 %
100 %

76,40 Ft + áfa / étkezési nap
248,30 Ft + áfa / étkezési nap
57,30 Ft + áfa / étkezési nap
382 Ft + áfa / étkezési nap

Kétszer étkező óvodás gyermek térítési díja = 325 Ft + áfa x étkezési napok száma.
Háromszor étkező óvodás gyermek térítési díja = 382 Ft + áfa x étkezési napok
száma.

4. Iskolai térítési díjak
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen
4.1.
4.2.

20 %
65 %
15 %
100 %

76,40 Ft + áfa / étkezési nap
248,30 Ft + áfa / étkezési nap
57,30 Ft + áfa / étkezési nap
382 Ft + áfa / étkezési nap

Étkező iskolás gyermek térítési díja = 325 Ft + áfa x étkezési napok száma.
Napközis gyermek térítési díja = 382 Ft + áfa x étkezési napok száma.

5. Egyéb térítési díjak
5.1.
5.2.

Alkalmazotti térítési díj = 382 Ft + áfa x étkezési napok száma.
Vendégebéd térítési díja = 600 Ft + áfa x étkezési napok száma.

7. NAPIRENDI PONT
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Horinka László polgármester: A legutóbbi testületi ülésen az ESZB elnöke felvetette, hogy
a segélyezésre szánt keretből megmaradt összeget valamilyen formában juttassuk el a
legrászorultabb családoknak. A rendeletünk alapján erre nem volt mód, de ez a módosítás
lehetőséget teremt rá.
Szücsi Csaba: Valóban, a rendeletmódosításra azért volt szükség, hogy a pénzmaradványokat
ki tudjuk osztani. Megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem a testületnek a támogatást.
Sikerült összeállítani egy listát, amely 100 családot tartalmaz, ők kapnak csomagot, ha a
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testület elfogadja ezt a rendeletmódosítást. A csomagot a családsegítős kolléganők állították
össze, lesz benne tartós élelmiszer, gyümölcs, tejtermék és húskészítmény, valamint némi
szaloncukor a Karácsonyra tekintettel. Nekik is köszönjük a segítséget.
Horinka László polgármester: Aki egyetért a rendeletmódosítással, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2010. (...) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 22/2010. (XII. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésével és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
1. § (2) bekezdésével kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. §
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 22/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelete VI. fejezete a következő 30/A.
§-sal egészül ki:
30/A. §
(1) Amennyiben a szociális ellátások e rendelet szerinti, egyedi kérelemre történő
nyújtását követően az önkormányzat tárgyévi költségvetésének a szociális ellátások
biztosítására szolgáló keretében pénzmaradvány mutatkozik, úgy azt az Egészségügyi és
Szociális Bizottság a rászorulók támogatására tárgyév december 31-ig felhasználhatja, akár
pénzbeli, akár természetbeni juttatásként.
(2) A rendelkezésre álló maradványösszeget elsősorban olyan támogatási konstrukcióban
kell felhasználni, ahonnan többletösszeg nyerhető az önkormányzati részhez (pl. pályázatok,
alapítványi támogatások útján).
(3) A jogosultak körét és a részükre biztosított ellátás összegét és formáját az
Egészségügyi és Szociális Bizottság állapítja meg az adott évben jelentkező maradványösszeg
függvényében, a Polgármesteri Hivatal által vezetett szociális adatbázis alapján.
2. §
E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
Sülysáp, 2011. december 14.
Horinka László s.k.
polgármester

Tóth Krisztina s.k.
jegyző

8. NAPIRENDI PONT
Igazgatási szünet elrendelése
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Horinka László polgármester: A két ünnep közötti időszakra javasoljuk, a PTÜB tárgyalta,
és javasolja az elfogadását. Aki egyetért, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2011. (...) önkormányzati rendelete
a 2011. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésével, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 41/A. §ának (9) bekezdésével kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § Jelen rendelet hatálya Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalára
és az ott (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott munkavállalókra terjed ki.
2. § (1) A Hivatal munkarendjében 2011. december 27. napjától 2010. december 30.
napjáig igazgatási szünet áll be.
(2) Az igazgatási szünet idejére a rendelet hatálya alá eső munkavállalók részére a 2011.
évre megállapított rendes szabadságuk munkanapokra eső részét ki kell adni.
(3) Az igazgatási szünet alatt a Hivatal normál munkarend szerinti működése – beleértve
az ügyfélfogadást is – szünetel, azonban az anyakönyvi, a gyámhatósági és az egyéb
haladéktalan intézkedést igénylő ügyek intézésére ügyeletet kell fenntartani.
(4) Az ügyeleti rend felállításáról és a lakosságnak az igazgatási szünettel kapcsolatos
megfelelő tájékoztatásáról a Jegyző köteles gondoskodni.
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2012. január 1. napján hatályát veszti.
Sülysáp, 2011. december 14.
Horinka László
polgármester

Tóth Krisztina
jegyző

9. NAPIRENDI PONT
Döntés az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett KMOP 4.6.1-11
jelű, Nevelési intézmények fejlesztése című pályázat előkészítéséről
Horinka László polgármester: Erre a döntésre azért van szükség, mert engedélyes terveket
kell benyújtani, a pályázat kockázata, hogy ha nem nyer, a terveket akkor is ki kell fizetni,
viszont a pályázat 95 %-os támogatottságú, ezért vállalni kell a kockázatot. Hároméves kortól
lesz kötelező az óvodáztatás, már most is helyhiányban szenvedünk. A Vasút utcai óvoda
bővítéséről döntöttünk.
Kecser István: Javaslom, hogy a tervező kiválasztását még ebben az évben bonyolítsátok le.
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Horinka László polgármester: A második pontban ez burkoltan megfogalmazásra került, de
köszönjük az észrevételt. Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
194/2011. (XII. 14.) ÖKT határozati javaslat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
helyi óvodai férőhelyek számának szükséges bővítése érdekében
a következő döntést hozza:
1./ Az Új Széchényi Terv keretében meghirdetett KMOP 4.6.111 jelű, Nevelési intézmények fejlesztése című pályázatot a
Csicsergő
Napköziotthonos
Óvoda
központi
intézményének (Sülysáp, Vasút u. 88.) kapacitásbővítésére benyújtja.
2./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére,
a pályázat előkészítésére és benyújtására.
3./ Az előkészítő munkálatok finanszírozásához szükséges
anyagi forrást a 2011. évi, illetve a 2012. évi költségvetés
költségvetés általános tartalék keretének terhére biztosítja.
Határidő: 1./ azonnal; 2-3./ 2012. április 2.
Felelős: polgármester, jegyző
10. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról
Horinka László polgármester: Nagyon részletes beszámolót kaptunk, minden bizottság
tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Tóth Krisztina jegyző: A pénzügyi bizottság ülésén kifejtettem a hibáinkat is, amihez a
türelmeteket kérjük.
Horinka László polgármester: Köszönjük szépen a részletes beszámolót, elfogadásra
javasoljuk, aki egyetért, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
195/2011. (XII. 14.) ÖKT határozati javaslat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
11. NAPIRENDI PONT
A
2012.
évi
teljesítménykövetelmények
önkormányzati célok meghatározása

alapját

képező

Horinka László polgármester: Ebben az előterjesztésben túl sok újdonságot nem fektettem
le, a tavaly megfogalmazottakat jövőre is célul lehet kitűzni, a bizottságok elfogadásra
javasolják. Aki egyetért, kérem, szavazzon.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
196/2011. (XII. 14.) ÖKT határozati javaslat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselőkkel szemben a 2012. évre
támasztandó teljesítménykövetelmények alapját képező
önkormányzati célokat a határozat melléklete szerint
állapítja meg,
Határidő: 2012. évben folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Melléklet a 196/2011. (XII.14.) ÖKT határozathoz
A köztisztviselőkkel szemben a 2012. évre támasztandó
teljesítménykövetelmények alapját képező célok
I. Átfogó célok
I.1.

I.2.
I.3.

I.4.

I.5.

I.6.

A Képviselő-testület és bizottságai működésével összefüggő feladatok, így a 2012. évi
munkaterv szerint a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések szakmai előkészítése,
az ülésekkel összefüggő adminisztratív és szervezési teendők ellátása, a Képviselőtestület döntéseinek végrehajtása, a végrehajtás ellenőrzése, jelentések készítése az Ötv.
és az Önkormányzat és szervei SZMSZ-e alapján.
A helyi jogalkotás tekintetében az előkészítési tevékenység javítása.
A polgármesteri hivatal ügyintézésében a szolgáltatói jelleg további erősítése, és az
ügyfélbarát igazgatás eszközeinek és módszereinek fokozottabb érvényesítése: az
ügyintézési határidő további csökkentése, az ügyfelek teljes körű tájékoztatása és
felvilágosítása, az ügyintézés törvényességi színvonalának emelése oly módon, hogy
csökkenjen az eredményes jogorvoslatok száma, az ügyfelekkel való kapcsolattartás
javítása, a lehetőségekhez képest az eljárások egyszerűsítése, a szervezeti egységek
közötti kommunikáció javítása az ügyfelek tehermentesítése céljából, az
ügyfélszolgálati szolgáltatás továbbfejlesztése.
Az önkormányzat folyamatos fizetőképességének biztosítása. A pénzügyi folyamatok
kézbentartásával az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítése, az
intézmények finanszírozási terv szerinti pénzellátása. A kontrolling tevékenység
továbbfejlesztése.
A polgármester önkormányzati és államigazgatási hatáskörei és feladatai ellátásával
kapcsolatos előkészítő munka elvégzése, így különösen: a döntések szakmai és
adminisztratív előkészítése. A polgármester hatáskörébe tartozó munkáltatói döntések, a
vagyongazdálkodással, a költségvetéssel stb. összefüggő önkormányzati rendeletekben
megállapított polgármesteri hatáskörrel összefüggő intézkedések, döntések előkészítése.
A polgármester (és az alpolgármester) adminisztrációjának és ügyfélforgalmának
biztosítása.
A hivatal feladata a 2012. évi költségvetésben meghatározott fejlesztések, beruházások,
felújítások lebonyolítása. Fejlesztések, beruházások közül a P+R Szőlősnyaraló, az Ipari
Park kialakítása, a piac rendezése, a csatornahálózat kiépítése fontos és meghatározó
feladatokat ró a hivatal dolgozóira.
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I.7.

Kapcsolattartás a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással és egyéb
társintézményekkel, társhatóságokkal.
I.8. A belső ellenőrzés javaslatainak végrehatása, tapasztalatainak hasznosítása.
I.9. Kapcsolattartás a civil szervezetekkel és a sajtóval, a lakosság rendszeres és pontos
tájékoztatása.
I.10. A jogszabályi változások elsajátítása, a gyakorlatban történő alkalmazása, a szakmai
tudás fejlesztése a köztisztviselőkkel szemben olyan elvárás, melyeket a vezetőknek
ellenőrizni kell. A köztisztviselők kötelező és önkéntes továbbképzését szervezni kell.
I.11. Az e-közigazgatási alkalmazások lehetőség szerinti egyre tágabb körű bevezetése.
II. Ágazati célok
II.1. Pénzügyi területen:
− Az önkormányzat költségvetési javaslatának a zavartalan feladatellátás feltételeinek
biztosítását szem előtt tartó összeállítása.
− A költségvetési rendelet előírásainak megvalósítása, a tervezett bevételek teljesítése,
lehetőség szerinti túlteljesítése, a kiadások előirányzatai betartása, a hatékony,
takarékos és jogszerű gazdálkodás.
II.2. Beruházási területen:
− Kiemelt figyelmet kell fordítani a gazdasági programban, a település-fejlesztési
koncepcióban és az éves költségvetésben, a képviselő-testület döntéseiben
meghatározott beruházások, projektek szakmai előkészítésére, azok pályázati
forrásainak feltárására, a pályázatok előkészítésére, koordinálásra. Fontos az
intézményi pályázatok előkészítésének szakmai segítése, a pályázati célok
megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése, a pályázati pénzekkel
összefüggő számviteli feladatok ellátása.
II.3. Építéshatósági, környezetvédelmi, településüzemeltetési területen:
− Feltárni és megelőzni a szabálytalan és településkép-romboló építéseket, kiszűrni a
szakszerűtlen kivitelezéseket.
− A rendelkezésre álló önkormányzati hatósági, valamint egyéb eszközökkel
(beruházások, fejlesztések, stb.) a település környezeti állapotának javítását
elősegíteni, a lakosság egészséges életkörülményeinek környezeti feltételeit
biztosítani.
− A lakosság folyamatos tájékoztatása az aktuális környezeti információkról.
Tudatformáló, felvilágosító tevékenység kifejtése.
− A Képviselő-testület által elfogadott intézkedési tervekben foglaltak folyamatos
végrehajtása.
− Feltárni és megelőzni a szabálytalan, engedély nélküli közterületi bontásokat,
illegális közúti jelzések kihelyezését és a szakszerűtlen közterületi helyreállítások
kivitelezését.
− A település környezetvédelmi programjában szereplő környezet- és természetvédelmi
feladatok megvalósítása.
II.4. Intézményrendszer területén:
− Az iskolák tervezési, oktatási, szolgáltatási tevékenységének összehangolása.
− Az oktatási és egyéb önkormányzati intézményekkel való kapcsolattartás erősítése, a
kommunikáció és az együttműködés fejlesztése. Rendszeres kapcsolattartás az
intézmények vezetőivel.
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− Közreműködés az intézményi feladatellátásokban, a fenntartói feladatokban. A
képviselő-testületi döntések végrehajtásának figyelemmel kísérése az intézmények
munkájában.
− Az intézmények szakszerű működésének ellenőrzése.
− A Nemzeti Köznevelési Törvényben és a kapcsolódó Törvényekben megjelenő
intézményátadások előkészítése.
II.5. Kereskedelem, szabálysértés területén:
− A szabálysértési ügyekben a végrehajtási eljárások eredményességének fokozása a
megelőzés, a visszatartó erő növelése érdekében; szigorúbb bírságolási gyakorlat a
közterületek rendje elleni jogsértések elkövetőivel szemben.
− Kereskedelmi hatósági ellenőrzési tevékenység fokozása.
II.6. Szociális, egészségügyi területen:
− A szociális és egészségügyi tevékenységhez kötődő ellátási szerződésben foglaltak
évente legalább egyszeri ellenőrzése.
− Az intézmények szakszerű működésének ellenőrzése.
− A Gólyahír Bölcsőde szakmai munkájának felügyelete, munkájuk segítése.
II.7. Adóhatósági területen:
− A helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával az önkormányzat bevételeinek
növelése.
− A lakosság adófizetési moráljának javítása folyamatos tájékoztatás és ellenőrzés
útján.
− Az adóellenőrzések fokozása az adózatlan adótárgyak felderítésénél.

Sülysáp, 2011. december 8.
Horinka László sk.
polgármester
12. NAPIRENDI PONT
A Vodafone Magyarország Zrt. földbérlet iránti kérelme mobil
átjátszótorony létesítése céljából
Horinka László polgármester: Nagyon jó lenne a pénz, amit be lehetne zsebelni érte, de a
PTÜB azt javasolja, hogy a tervezett helyen ne engedélyezzük, nagyon rontaná a település
összképét. Megpróbálok újabb egyeztetéseket folytatni velük, hátha másik terület is megfelel.
Katus Norbert: A Kasza Lajos-féle terület még belterület?
Kecser István: Az már külterület.
Horinka László polgármester: Külterületen valamiért nem akarják felállítani.
Katus Norbert: A Gazsi-féle telek mögött?
Horinka László polgármester: Nehezen megközelíthető, nincs a feltárásban, erdő marad.
Kecser István: Most 7,5 méteres a beépítési magasság, technológiai építményeknél ennek
duplája, külön engedéllyel lehet csak megépíteni. Ez a torony uralná a települést,
mindenhonnan látni lehetne.
Szücsi Csaba: A sápi bekötőnél is van egy ilyen.
Kecser István: Csak az kieseik a közlekedésből.
Balog Mónika: A vasút közelében nincs olyan telek, ahol el lehetne helyezni.
Horinka László polgármester: A MÁV a pályaszakasz közvetlen közelében biztos nem
engedné meg. A bizottság javaslatát bocsátom szavazásra, településképi okok miatt nem
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támogatjuk. Ha belemennének, hogy a leendő gazdasági területünkön állítsák fel, arra adjatok
felhatalmazást, hogy ne kelljen újra testület elé hozni ezt a témát. Aki egyetért, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
197/2011. (XII. 14.) ÖKT határozati javaslat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy
1./ nem támogatja a Vodafone Magyarország Kft. kérelmét
mobil átjátszó-torony létesítésére az Önkormányzat
tulajdonát képező Sülysáp 3678/1, illetve 3677 hrsz.-ú
földrészleten,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a létesítés
alatt álló gazdasági területen ajánljon fel másik lehetőséget
társaság részére, és pozitív eredménnyel záruló egyeztetés
esetén tegye meg a szükséges intézkedést a szerződés
megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
13. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a bizottságok 2012. évi munkatervének elfogadásáról
Horinka László polgármester: Az SZMSZ szerint a Képviselő-testület munkatervének
elfogadása után a bizottságoknak is el kell fogadniuk a saját munkatervüket, amit meg is
tettek. Köszönjük a tájékoztatást.
A következő két napirendi pontot – tekintettel az Önkormányzat gazdasági érdekeire - zárt
ülés keretében javasolt tárgyalnunk, aki egyetért a zárt ülés elrendelésével, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 14. és a
15. napirendi pont megtárgyalására zárt ülést rendel el.
Horinka László polgármester: Köszönöm, a munkát tehát zárt ülésen folytatjuk.
/Zárt ülés, melyről külön jegyzőkönyv készült./
k.m.f.
Horinka László
polgármester

Tóth Krisztina
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Farkas Ferenc
települési képviselő

Katus Norbert
települési képviselő
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