Sülysáp Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 11-én 17
órakor megtartott munkaterv szerinti, nyilvános üléséről.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak:
A Képviselő-testület tagjai közül: Horinka László polgármester, Cseri Péter
alpolgármester, Balog Mónika, Dr. Gebauer Béláné, Farkas Ferenc, Katus Norbert,
Pálinkásné Petik Éva, Szücsi Csaba települési képviselők, később érkezett: Kecser
István
Tanácskozási joggal: Tóth Krisztina jegyző, Kiss Imre hatósági irodavezető, Farkas
Mónika pályázati ügyintéző
Meghívottként: Dr. Laczkó Katalin gyermekorvos, Dr. Kerekes Zsuzsanna fogorvos,
Dr. Balog Erzsébet gyermekorvos, Polenyikné Jurás Erzsébet körzeti ápolónő, Dr.
Pesti László háziorvos, Zemenné Jurás Katalin védőnő, Szanyi Jánosné védőnő, Dr.
Glonek Ibolya fogorvos
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Jó estét, sok szeretettel köszöntök mindenkit áprilisi
munkaterv szerinti ülésünkön. Kecser István jelezte, hogy késik, rajta kívül mindenki más
megérkezett.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitom. Aki eddig nem
tette meg, azt kérem, hogy a telefonját kapcsolja ki, vagy némítsa le.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Balog Mónika és Dr. Gebauer Béláné
képviselőtársainkat. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Balog
Mónika és Dr. Gebauer Béláné települési képviselőket
jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirendet tárgyalnánk,
azonban, kaptatok időközben olyan anyagokat, amelyek az eredeti meghívóban nem
szerepeltek, ezeket a 14. napirendi ponttól javasolom felvenni, sorban egymás után, azonban a
9. napirendi pontnak szeretném beszúrni a három BM-es pályázattal kapcsolatos tájékoztatást,
hogy Mónikának ne kelljen megvárnia az ülés végét. A meghívó szerint a 11. napirendi
pontunk a 2012. évi zárszámadás elfogadása, ezt most nem vennénk napirendre, mert a PTÜB
véleménye alapján módosításokat kell rajta végezni, így ennek tárgyalására egy rendkívüli
ülés alkalmával kerítenénk sort. Van-e még valakinek kiegészítése, vagy módosító javaslata a
napirendhez?
Katus Norbert OMSB-elnök: Javasolom, hogy beszéljünk a Móra Ferenc Általános Iskola
központi épületének és tagiskolájának riasztófelügyeletéről.
Horinka László polgármester: Egyebekben visszatérünk rá. Kérem, szavazzunk az alábbi
napirendről:
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Az ülés napirendje:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta történt
fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
2./ Tájékoztató az elmúlt negyedévben a Képviselő-testület által átruházott
hatáskörökben hozott döntésekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester, Szücsi Csaba ESZB elnök
3./ A háziorvosi körzetek 2012. évi munkájáról szóló beszámolók megtárgyalása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
4./ Házi gyermekorvosi körzetek 2012. évi munkájáról szóló beszámolók
megtárgyalása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
5./ Fogorvosi körzetek 2012. évi munkájáról szóló beszámolók megtárgyalása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
6./ Védőnői körzetek 2012. évi munkájáról szóló beszámolók megtárgyalása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
7./ A háziorvosi körzetekről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Tóth Krisztina jegyző
8./ Civil szervezetek 2013. évi pályázati támogatása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
9./ Belügyminisztérium által kiírt támogatási keretre pályázat benyújtása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
10./ Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Tóth Krisztina jegyző
11./ 2012. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előterjesztő: Tóth Krisztina jegyző
12./ Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
13./ Újpesti önkormányzat köznevelési intézmények működtetéséhez való hozzájárulási
igénye
Előterjesztő: Horinka László polgármester
14./ Faluszolga Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére pályázat kiírása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
15./ Csicsergő Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői állására pályázat kiírása
Előterjesztő: Tóth Krisztina jegyző
16./ Templom u. 942-943-945 hrsz. ingatlanokon pince- és partfalomlás stabilizációs
munkák tárgyú vis maior pályázat közbeszerzési dokumentációja
Előterjesztő: Horinka László polgármester
17./ Csicsergő óvoda fejlesztése Sülysápon tárgyú pályázat közbeszerzési felhívása
18./ Egyebek
18.1 Tóalmás Autóház Kft. ingatlanvásárlási ajánlata
18.2 Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztatása a zöldhulladék-szállítással
kapcsolatosan
18.3 ÖKOVÍZ Kft. javaslata az ivóvízhálózat bérleti díjára
Ügyrendi döntés
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
ismertetett napirendet elfogadta.
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1. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta
történt fontosabb eseményekről
Horinka László polgármester: Sajnos most nem sikerült írásos előterjesztést készíteni, ezért
ezt most szóban fogom előadni.
Az előző ülésen szavaztunk arról, hogy a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással
kapcsolatban mit szeretnénk lépni a jövőben, és az ott ellátott kötelező önkormányzati
feladatokat milyen módon szeretnénk ellátni. Gyakorlatilag a társulás nem mondta ki azt,
hogy fel akarja oszlatni magát, akkor szűnt volna meg, ha egyhangú a döntés, ezért a
megállapodás szerint lehet kilépni, év végére és 6 hónapos felmondási idővel. A második
félévben még a társuláson keresztül fogjuk ellátni a feladatokat, hiszen több szálon folyik a
történet. A központi orvosi ügyeletet is ezen keresztül látjuk el, de köthetünk velük egyéni
szerződést is, az össze többi feladatot pedig egy kisebb társulásban szeretnénk ellátni, de erről
még egy végeleges döntést is kell hoznunk. Azért nem születet egyhangú döntés, mert kevés
az idő hogy július 1-ig minden engedélyt megszerezzünk.
Március 21-én megtörtén a csatorna projekt ünnepélyes alapcső-letétele. Lázár János szólt a
projekt fontosságáról és dicsérte az összefogást, amelynek keretében ez megvalósul.
Március 25-én gyermekvédelmi tanácskozás volt, amin sajnos nem tudtam jelen lenni, de ez is
egy fontosabb esemény volt az elmúlt hetekben.
Március 27-én a Magyar Közút projektindító ünnepségén vettem részt, ez minket abban érint,
hogy a Vasút utca és az Úri út felújítása ennek keretében készül el.
Március 27-én rendkívüli LEADER közgyűlés volt, amit tegnap egy másik követett, a
Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. és a Hajta-Csapat egyesületként egyesült,
mivel cégként nem működhetnek tovább. A maradványpénzeket közösen kell felhasználni,
ami kb. 400 millió forint. Tegnap el is fogadta az egyesület azt a kilenc célterületet,
amelyekre a civilek, gazdasági szereplők és önkormányzatok pályázhatnak.
Természetesen nagyon sok bizottsági összejövetel volt a csatornával kapcsolatban,
magáningatlanra is kellett tervezni létesítményeket, pl. az EBM területére. A
szennyvíztisztító-telep befogadója körül vannak problémák, amelyek megoldódni látszanak.
Várhatóan júniusra lesz engedély a szennyvíztisztítóra, különös tekintettel a befogadóra.
Belvizes és talajvizes szemléken is voltam, több pince is vízben áll. Sápon is volt egy ilyen,
ahol a tulajdonos vállalta, hogy szivattyúval átemeli a vizet a Tápióba. A szőlősi ág
rendbetétele nagyon fontos lenne, de nincs pályázati forrás rá.
A Sorskerék Alapítvány neve már ismerős nektek, akartak egy családi napközit itt. Végül 192
millió forintot nyertek, megváltozott képességű embereket szeretnének munkához segíteni,
aminek a központja Sülysápon lenne. Eredetileg a Darázs féle ingatlan került szóba, most
önkormányzati ingatlant keresnek.
Az ÖKOVÍZ tartott jó néhány taggyűlést a víziközmű üzemeltetéssel kapcsolatban. Sok
település csatlakozott, de voltak, akik visszaléptek, ezekről a módosításokról kellett dönteni.
Ennyi lenne, amit fontosnak tartottam elmondani, a lejárt határidejű határozatok körében
pedig javasoljuk a 62/2012. (IV. 19.) ÖKT határozat visszavonását, ennek megvalósítására
mostanában nem látok reális esélyt.
Balog Mónika: A többcélú társulásról kérdeznék; jelent-e többlet költséget a központi
ügyelet fenntartásában, ha kiválunk?
Horinka László polgármester: Nem, hiszen normatívából látják el. A szerződését kell csak
módosítani, szerződő partnerként meg lesz jelölve a társulás és külön nevesíteni kell Sülysáp
Nagyközség Önkormányzatát. Ha nincs több kérdés, szavazzunk az előterjesztett határozati
javaslat elfogadásáról. Aki egyetért, kérem, szavazzon.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
38/2013. (IV. 11.) 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;
2./ a 62/2012. (IV.19.) ÖKT határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató az elmúlt negyedévben a Képviselő-testület
átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

által

Horinka László polgármester: Az előterjesztést megkaptátok írásban, leginkább szociális
témákat érint, van-e kérdés? Amennyiben nincs szavazhatunk. Aki egyetért az előterjesztett
határozati javaslat elfogadásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
39/2013. (IV. 11.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2013. év I. negyedévében átruházott hatáskörben hozott
döntésekről szóló, az SZMSZ 8. § (4) és 19. § (5) bekezdése
szerint előterjesztett beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, ESZB elnöke
3./ NAPIRENDI PONT
A háziorvosi körzetek 2012. évi munkájáról szóló beszámolók
megtárgyalása
Horinka László polgármester: Mielőtt átadom a szót képviselőtársaimnak, megkérdezem a
jelenlévő háziorvost akarja-e kiegészíteni a beszámolóját.
Dr. Pesti László háziorvos: Nem, köszönöm.
Balog Mónika: A beszámolókat elfogadásra javasoljuk, és köszönjük, hogy nagyon korrekt
és részletes beszámolókat nyújtottak be. Úgy gondolom, hogy egy olyan beszélgetés indult el
a bizottság és a háziorvosok között, ami a távolabbi időben konstruktív lesz. A fekvőbetegellátásban változás történt, önöknél van-e ezzel probléma? A betegek hogyan fogadták a
változásokat?
Dr. Pesti László háziorvos: Elnézést, hogy nem jöttem a bizottsági ülésre, de én kedden
délután rendelek. Zökkenőmentes volt az átállás, két hónapig még a régi és az új kórházak is
fogadták a betegeket. Eleinte fogalmunk sem volt, hogy kit hová kell küldeni. Szerintem
azzal, hogy a Bajcsyhoz tartozunk, nyertünk, hiszen ez egy kiemelt kórház. Tarcsa se volt
rossz, és bizonyos betegeket továbbra is fogadnak, valamint a Rókus is fogadja rehabilitációra

4/27

a betegeket. Néhány nap után napi 600 forintot kérnek, de ez még elfogadható ár.
Szakrendelői szinten bárhova lehet járni. A gond inkább az, hogy sok esetben az orvosok is
intézményt váltottak, ezért nem ott vannak, ahová a beteg menne, vagy másként nevezik az
intézményt és így nehéz megtalálni. A tapasztalat az, hogy tíz betegből nyolcat
visszaküldenek a sürgősségiről. Sülysáp nagyon jó helyzetben van, mert Pesten sok helyre
lehet menni. Vannak helyek, ahonnan 100 km-t utaznak egy-egy vizsgálatra. Megszokta a
lakosság, tudják ki, hova tartozik.
Balog Mónika: Tiba doktornő is hasonlókat mondott, ő azonban nem dicsérte ennyire a
Bajcsy kórházat, nem igazán bizalomgerjesztő az infrastrukturális állapota, de a szakmai
munka nyilván fontosabb. Legközelebb kérjük, hogy Fábián doktor úr is kicsit részletesebben
számoljon be, de ennek ellenére elfogadásra javasoljuk a beszámolókat.
Horinka László polgármester: Tiba doktornőtől is megkérdeztük, hogy bizonyos betegségek
vonatkozásában érez-e emelkedést. Sajnos továbbra is emelkedőben van a kiszűrt daganatos
betegségek száma, ő azt mondta, hogy nem lát ilyet.
Dr. Pesti László háziorvos: Drámai változást én sem látok. Huszonéve azért jöttek el az
emberek a rendelőbe, hogy vegyem fel őket betegállományba, mert akadt valamilyen maszek
munkájuk, amit gyorsan meg kellene csinálni. Manapság pedig senki sem akar
betegállományba menni, mert nem akarja elveszíteni a munkáját. Nem többen vannak, csak
sokkal súlyosabb az állapotuk, mire kiderül a betegségük. Eltelik fél-egy, akár két év, mire
megjelennek valamilyen szűrésen. Sokkal több ember elmehetne szűrővizsgálatokra. Nem az
a baj, hogy többen vannak, hanem, hogy később derül ki a betegség, amikor már nincs esély a
gyógyulásra.
Balog Mónika: Már nem kötelező a tüdőszűrés, kimutatkozik-e, hogy később
diagnosztizálódnak a tüdőbetegségek?
Dr. Pesti László háziorvos: A tüdőszűrésnek az a célja, hogy a TBC-t kiszűrje, de ebben a
betegségben nem az a kör az érintett, akik részt vesznek a szűrésen, a tüdőrákot viszont nem
mutatja ki a vizsgálat. Aki elmegy szűrésre és nem hívják vissza, azt hiszi nem rákos, de ez
nem igaz.
Horinka László polgármester: A bizottsággal összhangban fogadjuk el a beszámolókat! Aki
egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
40/2013. (IV. 11.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Dr. Tiba Marianna háziorvos beszámolóját az I. sz.
háziorvosi körzet 2012. évi munkájáról elfogadja,
2./ Dr. Fábián Péter háziorvos beszámolóját az II. sz.
háziorvosi körzet 2012. évi munkájáról elfogadja,
3./ Dr. Pesti László háziorvos beszámolóját az III. sz.
háziorvosi körzet 2012. évi munkájáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Köszönjük a beszámolók elkészítését és az egész éves
munkát.
4./ NAPIRENDI PONT
Házi gyermekorvosi körzetek 2012. évi munkájáról szóló beszámolók
megtárgyalása
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Horinka László polgármester: A doktornőket is megkérdezem, szeretnétek-e kiegészíteni a
beszámolóitokat.
Balog Mónika: Köszönjük a részletes beszámolókat, mindketten beszámoltak a gyerekek
állapotáról, a szűrésekről. Mint képviselő, anya és pedagógus is azt mondhatom, hogy
mindketten lelkiismeretesen végezték a munkájukat. Megígértük a bizottsági ülésen, hogy
felvetjük a testület előtt a rendelő állapotát, ezért most a képviselőtársak figyelmébe ajánlom
Laczkó doktornő észrevételeit a rendelő állapotával kapcsolatban.
Horinka László polgármester: Mindkét beszámolóban szóba került, hogy történjen valami
védőnő ügyben. Az elmúlt évben gyakorlatilag két védőnőnőnk esett ki a sorból, azóta
folyamatosan pályáztatjuk az állásokat. Ha van is esetleg jelentkező, nincs meg a diplomája.
Hiába lesz egy olyan védőnőnk, akinek csupán a nyelvvizsga hiánya miatt nincs meg a
diplomája, nem végezhet önálló munkát. Jelenleg van egy jelentkező, aki diplomás,
valamennyi gyakorlattal jelentkezett hozzánk, viszont nem tudjuk elérni, hogy egy személyes
meghallgatásra sort kerítsünk. Nem tudom, hogy mi lesz, be tudjuk-e tölteni az állást. Ha nem
sikerül, akkor újabb pályázat, és addig helyettesítés. Tudom, hogy nem vagyunk egyedül a
körzetben, ahol hiány van védőnőből. Azon vagyunk, hogy betöltsük a megüresedett helyet,
türelmüket kérjük.
Dr. Laczkó Katalin gyermekorvos: Nem tartom okos dolognak, hogy ragaszkodunk a
diplomához. Igaz, hogy felügyelet nélkül nem dolgozhat, de ha nem próbálunk egy kicsit
toleránsabban hozzáállni, hogy határidőt szabunk a nyelvvizsga megszerzésére, még nagyon
sokáig védőnő nélkül maradhatunk. Ha nem próbáljuk az iskola elvégzése után rögtön
magunkhoz kötni, akkor lecsúszunk a pályázókról. Erre példa Úri. Nagyon sok helyen nincs
védőnő. Javasolom ennek átgondolását.
Horinka László polgármester: Nem arról van szó, hogy a diplomával nem rendelkezők
tömegével jelentkeznének, igazából azt a kettős finanszírozást szeretnénk elkerülni, hogy a
helyettesítést és az ő munkabérét is fizetjük. Nem húzhatjuk a végtelenségig, de még nem
arról van szó, hogy évek óta keresnénk védőnőt. Abban bízom, hogy a tanév végével lesz
jelentkezőnk. Az a fiatal védőnő, aki itt van gyakorlaton, mikor végez?
Szanyi Jánosné védőnő: Évet halasztott, mert egy műtét előtt áll, de eredetileg is csak jövőre
végzett volna.
Horinka László polgármester: Rajta vagyunk, hogy betöltsük az állást. Nem tudom mit fog
ez a hölgy reagálni, de ha nem tudjuk felvenni a kapcsolatot, akkor kénytelenek leszünk újabb
pályázatot kiírni.
Szanyi Jánosné védőnő: Nagyon kevés védőnő fog végezni, annak a fele nem akar majd a
szakmájában dolgozni.
Horinka László polgármester: Egyéb kérdés?
Szücsi Csaba ESZB-elnök: Sajnos nem tudtam részt venni a bizottság ülésén. Balog
doktornőtől kérdezném, hogy a Laczkó doktornő által jelzett hibákkal kapcsolatban mi a
véleménye?
Dr. Balog Erzsébet gyermekorvos: Valóban van egy kis lyuk a linóleumon, de próbálok úgy
ülni, hogy ne mélyítsem, ennek ellenére sajnos egyre nagyobb. Ki lehet kerülni, de egyre
nagyobb a lyuk.
Szücsi Csaba ESZB-elnök: Szúrta a szemem, hogy balesetveszélyes.
Horinka László polgármester: Balázst kiküldjük, ami javítható azt a Faluszolgával
megcsináltatjuk, ami nagyobb beruházást igényel, azt a testület elé hozzuk.
Ha nincs más kérdés, akkor a beszámolókat elfogadásra javasolom. Aki egyetért a javaslattal,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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41/2013. (IV. 11.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Dr. Laczkó Katalin házi gyermekorvos beszámolóját az I. sz.
házi gyermekorvosi körzet 2012. évi munkájáról elfogadja,
2./ Dr. Balog Erzsébet házi gyermekorvos beszámolóját az II. sz.
házi gyermekorvosi körzet 2012. évi munkájáról elfogadja,
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: A ti munkátokat is köszönjük.
/17:30 Kecser István a PTÜB elnöke megérkezett az ülésre./
5./ NAPIRENDI PONT
Fogorvosi körzetek
megtárgyalása

2012.

évi

munkájáról

szóló

beszámolók

Horinka László polgármester: Doktornők, szóbeli kiegészítés van-e?
Dr. Glonek Ibolya fogorvos: Az ellátással kapcsolatban nincs, de van az épülettel egy olyan
gond, hogy amikor felújították akkor salétromos téglát tettek be, állandóan leválik a fal.
Tavaly megjavíttattam, de már az idén megint kijött. Pedig tökéletesen kijavították. Ezzel
nekünk van teendőnk vagy az önkormányzat feladata?
Horinka László polgármester: Van erre valamilyen technológia?
Kecser István PTÜB-elnök: Van néhány vegyszer, amit lehet erre használni. Ha nem jut
nedvességhez, akkor végleges is lehet, de ha nem jó szigetelés, akkor visszatér.
Horinka László polgármester: Erre is azt tudom mondani, hogy megnézzük.
Dr. Glonek Ibolya fogorvos: Teljesen le lett kaparva, légáteresztő vakolatot kapott, annak
ellenére kijött, hogy egész télen fűtöttünk.
Horinka László polgármester: Egyéb kérdés?
Balog Mónika: Mindkét beszámolót elfogadásra javasoljuk. Annyit kérnénk a következő
évre, hogy történjen meg a kétszeri szűrés az iskolában, de Kerekes doktornővel
megbeszéltük, hogy készítünk egy ütemezést, hogy mikor melyik osztály megy. A kisebb
létszámú osztályok közül két osztály megy egy rendelési időn belül, a nagyobbak közül pedig
egy. Nagyon sokat beszélünk a prevencióról, ezért fontosnak tartjuk, hogy meglegyen a
kétszeri szűrés. Vállaltam, hogy elkészítem az ütemezést.
Horinka László polgármester: A bizottsághoz csatlakozva mindkét körzet beszámolóját
elfogadhatjuk. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
42/2013. (IV. 11.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Dr. Kerekes Sándor fogorvos beszámolóját az I. sz. fogorvosi
körzet 2012. évi munkájáról elfogadja,
2./ Dr. Glonek Ibolya fogorvos beszámolóját az II. sz. fogorvosi
körzet 2012. évi munkájáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: A fogászati rendelőkben dolgozók munkáját is köszönjük.
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6./ NAPIRENDI PONT
Védőnői körzetek 2012.
megtárgyalása

évi

munkájáról

szóló

beszámolók

Horinka László polgármester: Szóbeli kiegészítés van-e a beszámolókhoz? Mi a bizottság
álláspontja?
Balog Mónika: Elfogadásra javasoljuk, csak egy észrevételt tennék: Nagyon csökken a
születések száma. A terhességek száma ebben az évben is stagnál, ami nagyon sajnálatos.
Reméljük, hogy a távolabbi időben ez emelkedni fog.
Szanyi Jánosné védőnő: Nagyon meggondolják a szülők, hogy vállaljanak-e gyereket, és
nagyon kitolódott a nők életkora is, amikorra vállalják a terhességet, sokan 30 felett járnak.
Horinka László polgármester: A KSH arról számolt be, hogy kismértékben nőtt a
születések száma, nálunk pedig nagyot csökkent.
Balog Mónika: Biztos, hogy csökkent.
Dr. Pesti László háziorvos: Olyan településről jöttem, ahol a cigányok körében nőtt a
születések száma, itt pedig kevesebben élnek. Valószínűleg ezért ez a tendencia.
Horinka László polgármester: Már a cigány családok sem vállalnak 3-4 gyereket.
Szanyi Jánosné védőnő: Mondjuk inkább azt, hogy 5-6 gyereket nem vállalnak.
Dr. Pesti László háziorvos: Sokkal fiatalabb korban vállalnak gyereket.
Zemenné Jurás Katalin védőnő: Többen vannak, akik elköltöznek, és már nem itt jelenik
meg a statisztikában a megszületett gyermek.
Cseri Péter alpolgármester: Az abortuszok száma hogy alakult?
Szanyi Jánosné védőnő: Valamennyivel csökkent, de csak kis mértékben.
Horinka László polgármester: Legalább elmondhatjuk, hogy ez is csökkent.
Szanyi Jánosné védőnő: Monor-Nagykáta térségében nézve nem is vagyunk a legrosszabb
helyzetben, jóval magasabb számok is vannak.
Pálinkásné Petik Éva: Most az önkormányzat feladata a védőnői körzetek fenntartása; azt
olvastam, hogy a védőnők szeretnének az emberi erőforrás minisztériumhoz tartozni.
Szanyi Jánosné védőnő: Vannak ilyen hírek, jelenleg aláírásgyűjtés folyik.
Zemenné Jurás Katalin védőnő: A Magyar Egészségügyi Kamara kezdeményezte, és egy
önálló védőnői hálózat kialakítása a cél, de bővebb információt mi sem tudunk.
Horinka László polgármester: Köszönjük a válaszokat. Ha nincs több kérdés, kérem,
szavazzunk!
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
43/2013. (IV. 11.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Szanyi Jánosné védőnő beszámolóját az I. és II. sz. védőnői
körzet 2012. évi munkájáról elfogadja,
2./ Zemenné Jurás Katalin védőnő háziorvos beszámolóját az
III. sz. védőnői körzet 2012. évi munkájáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Köszönjük a ti munkátokat is.
7./ NAPIRENDI PONT
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A háziorvosi körzetekről szóló rendelet módosítása
Horinka László polgármester: A megküldött anyagban elvileg látszódik, hogy mely utcák
hova kerülnek. Amire fejből emlékszem, a Pesti doktortól elkerülnek a dűlők, a MÁV-őrház
ki lett húzva.
Dr. Glonek Ibolya fogorvos: A régi papírokat elhoztam és a jegyzőnővel egyeztettem,
részemről rendben van így.
Horinka László polgármester: Tehát a módosítás azt tartalmazza, ahogyan jelenleg
dolgoznak. Aki egyetért a rendeletmódosítással, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2013. (...) önkormányzati rendelete
a háziorvosi körzetek kialakításáról szóló 28/2012. (XII. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövegét az 1. sz. melléklet tartalmazza./
/18:05 A meghívott vendégek távoztak az ülésről./
8./ NAPIRENDI PONT
Civil szervezetek 2013. évi pályázati támogatása
Horinka László polgármester: Az OMSB ülése meglehetősen hosszú volt e napirend miatt.
Elnök úr, tájékoztatnád a testületet az eredményről?
Katus Norbert OMSB-elnök: A tavalyihoz képest 500 ezer forinttal kevesebb a keretünk. 7
millió forintra 12 milliós igény érkezett. A legtöbb esetben a tavaly megítélt összeget
próbáltuk odaadni, de néhány helyen van csökkenés, néhány helyen pedig minimális
emelkedés. A bizottság javaslatát egy táblázatban mindenki megkapta, de azért felsorolom.
Barátság Nyugdíjas Klub: a tavalyi összeget, 200 ezer forintot javasolunk.
Bogdán Flórián Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület: Szintén a tavalyi összeget
javasoltuk, és egyéb természetben támogatással, építőanyaggal, egyéb eszközökkel tudnánk
őket támogatni. Tevékenységük átlátható, de az igényelt összeget nem tudjuk megadni.
Emberséggel az Emberért Közhasznú Egyesület: Tudomásunk szerint tanyagondnoki
tevékenységgel foglalkoznak, eddig még nem pályáztak önkormányzati támogatásra.
Lézernyomtatót szeretnének vásárolni, erre kértek 200 ezer forintot, mi javasoltunk 30 ezer
forintot.
Falu Érdekvédelmi Közösség: a szokásos dolgokra pályázott, a tavalyi összeget, 200 ezer
forintot javasoltuk. A Hevessy-parkban lévő fahíd festését emellett festékkel támogathatjuk,
amennyiben a testület ezzel egyetért.
Maglódi Református Egyházközség: Két pályázatot is beadott, az egyik a hittanos táborra, a
másik a sülysápi hitélet támogatására vonatkozik. Ezzel már tavaly is volt gondunk, kértük a
lelkésznőt, hogy jelölje meg azokat a gyerekeket, akik részt vettek a táborban és sülysápiak.
Balog Mónika: Leírta, de érdeklődtem erről, és még csak nem is tudtak az itteniek a táborról.
Katus Norbert OMSB-elnök: Minden vallási felekezetet támogatunk, ezért gondoltuk, hogy
nekik is adjunk valamekkora összeget, 50 ezer forintot javasoltunk a hitélet támogatásra,
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plusz ingyen használják a kápolnát. A hittanos tábor támogatásától sem zárkózunk el a
jövőben, de továbbra is kérjük a sülysápi gyerekek nevét.
Magyar Pünkösdi Egyház Sülysápi Gyülekezete: tavalyi összeget írtuk be, 200 ezer forintot.
Sülysápi Baptista Gyülekezet: az imaházuk felújítására kérték a támogatást, eddig még nem
pályáztak. A keret szűkösségére tekintettel 100 ezer forintot javasoltunk, illetve ide is beírtuk
az építőanyag-támogatás lehetőségét.
Balog Mónika: Még ezen felül?
Katus Norbert OMSB-elnök: Igen, vagy lehet ehelyett is.
Római Katolikus Egyházközségek: minkét egyházközségnek 450 ezer forintot javasolunk
megítélni.
Sülysáp Községi Sportkör: Ezen szokott a legnagyobb vita lenni, most is volt. Az
elszámolások és a költségvetésük alapján rezsit fizetnek és a pályáinkat is karban tartják, ezért
nem gondoljuk, hogy ne kapjanak. 2,1 milliót javasolunk, reméljük, ez egy átgondoltabb
költekezésre sarkallja őket.
Balog Mónika: Én fül- és szemtanúja vagyok a focinak. Sokáig összegyűjtötték a szemetet,
de az utóbbi hetekben csak beszórták a bódék mögé. A szomszédok már rettegnek a
hétvégéktől, mert pihenni nem lehet. Egy idegig összeszedtem a gyerekeimmel, de most már
nem akarom csinálni. Sörösüvegek, szotyi szétszórva, az a szemétbánya elég rossz látvány a
szépen kialakított környezetben.
Katus Norbert OMSB-elnök: A KSK kézilabda szakosztályának a tavalyinál magasabb
összeget javasoltunk, 720 ezer forintot. Egyre több korosztály indulna versenyeken, ezért van
szükségük a magasabb támogatásra. És javasoljuk megadni a tavaly már megítélt 50 %-os
terembérleti kedvezményt is.
Taekwon-do szakosztálynak is adtunk egy kis emelést: 500 ezer forint a javaslatunk. Nagyon
szép eredményeket érnek el. És szintén javasoljuk az 50 %-os terembérleti díj kedvezményt.
Sülysápi Gyerekfoci Egyesület: tavalyi támogatás, 200 ezer forint és az 50 %-os terembérleti
díj kedvezmény.
Horinka László polgármester: Ha kijelentjük a terembérleti kedvezményt, akkor meg kell
határozni, hogy mihez képest. A gyerekfocisok a Bozsik Programra hivatkozva nem fizetnek,
a kézilabdások igyekeztek iskolai diákprogramokra hivatkozva megúszni a fizetést. A
taekwon-dosokon és a KSK focisokon kívül nem fizetett senki. Legyen délután 4-ig iskolai
foglalkozás, utána fizetős. Ez a gyerekfocisoknak kiadást jelent, de a KSK hiába fizetett volna
nem tudtak bejutni.
Katus Norbert OMSB-elnök: Amíg a KLIK-kel nem volt szerződés, nem tudtunk ilyen
kikötést tenni.
Balog Mónika: Ha szeptembertől bevezetik az egész napos iskolát, akkor nem tudjuk, hogy
nekik meddig kell.
Horinka László polgármester: Ha 16.00-ig tart az iskola, akkor ők is fizessenek utána.
Balog Mónika: A mindennapos testnevelés bevezetésével nem tudunk minden órát délelőtt
megtartani.
Szücsi Csaba ESZB-elnök: Ez a plusz testnevelés kiváltható egyéb sportolással.
Balog Mónika: Van öt sportoló gyerekem, de a többivel mit csináljak?
Katus Norbert OMSB-elnök: Sápon ez még komolyabb problémát fog jelenteni.
Balog Mónika: Én egyetértek Lacival.
Horinka László polgármester: Most már nem olyan égető a probléma, de ősztől ismét
előkerül ez a téma, és akkor már dönteni kell. A gyerekfocisok a Bozsik Program keretében
bemehetnek, de vannak átfedések. Ha az iskolai programokat nem akadályozza, akkor
kimondhatjuk, hogy 16.00-ig ingyenes.
Szücsi Csaba ESZB-elnök: Van példa arra, hogy a KLIK átvett tornacsarnokot, és úgy
felemelte a bérleti díjat, hogy nem lehet használni.
Balog Mónika: A tornacsarnok nálunk maradt, mi adjuk bérbe a KLIK-nek.
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Katus Norbert OMSB-elnök: Haladjunk tovább.
Sülysápi Nyugdíjas Hagyományőrző Pávakör: 100 ezer forint, szintén a tavalyi összeg.
Tápiómente Ökölvívó Egyesület: 250 ezer forint, ez 50 ezer forinttal kevesebb, mint a tavalyi
támogatás.
Tápiómenti Kisbárka Egyesület: 300 ezer forintot javasoltunk, 50 ezerrel magasabb a
tavalyinál.
Tápiómenti Tömegsport Alapítvány: 150 ezer forint, szintén az előző évi támogatás összegét
javasoltuk.
A polgármesteri keret az eddigiek alapján 100 ezer forint.
Ez a bizottság javaslata, várjuk az építő jellegű javaslatokat, hogy hol változtassunk rajta.
Balog Mónika: A TTA jó lenne, ha értesítené a futónapról az iskolákat, ha már támogatjuk
őket.
Horinka László polgármester: Az csak május 4-én lesz, még értesítheti.
Balog Mónika: A FÉK esetében is vannak kétségeim, a teljes települést kellene képviselniük,
de csak a sápi részt képviselik.
Kecser István PTÜB-elnök: A baptistáknak még adnék, még soha nem kértek.
Horinka László polgármester: A polgármesteri keretet felajánlom.
Katus Norbert OMSB-elnök: Még a focitól elveszünk 100 ezer forintot, és adjuk a
baptistáknak.
Balog Mónika: A taekwon-do-ban alig van sülysápi gyerek, a gyerekfocisok nagy része
viszont az.
Pálinkásné Petik Éva: Próbáltuk az elért eredményeket és a létszámokat is figyelembe venni.
Katus Norbert OMSB-elnök: Havonta 350 ezer forintot fizetnek terembérletre, kvázi 300
ezer forintot adunk nekik. A bizottsági ülésen is latolgattunk, hogy milyen szempontokat
vegyünk figyelembe.
Horinka László polgármester: Össze sem lehet hasonlítani az elért eredményeket: az
ökölvívók vagy a taekwon-do-sok közül kikerül egy-egy európabajnok vagy világbajnok, míg
a fociban ilyen szintet nem tudunk felmutatni.
Balog Mónika: De hány gyereket sportoltat.
Cseri Péter alpolgármester: Hányan vannak a KSK fociban?
Horinka László polgármester: 85 kézilabdás, 38 taekwon-dos, 98 focista.
Pálinkásné Petik Éva: Megnéztük a létszámokat, a befizetett tagdíjakat.
Szücsi Csaba ESZB-elnök: Az MLSZ nem volt mindig egységes állásponton, hogy milyen
korosztálytól kell egy egyesületnek működnie.
Horinka László polgármester: Úgy próbálják ezt belőni, hogy egy MB3-as csapatnak kell
U9-cel rendelkezni. A KSK feljutott a megyei I. osztályba és nem volt U13-as csapata, akkor
folyt egy egyeztetés a gyerekfocival, hogy induljanak helyettük. Ők kértek a költségeikre
pénzt, de a KSK nem adott, inkább felkérte a gyömrőiket, akik ingyen elvállalták. Ez már
mindennek a teteje!
Szücsi Csaba ESZB-elnök: Az MLSZ nem volt egyértelmű a követelményeket illetően.
Cseri Péter alpolgármester: A támogatás szempontjából ez indifferens.
Balog Mónika: Az ökölvívók 250 ezer forintot kapnak, oda jár 29 gyerek, a 60 fős
gyerekfoci meg kap 200 ezer forintot.
Horinka László polgármester: Az ökölvívóktól vegyük el az 50 ezer forintot, és adjuk a
gyerekfocinak, a polgármesteri keretet pedig a baptistáknak.
Szücsi Csaba ESZB-elnök: Ha hozzátesszük, hogy a KSK sokat foglalkozik a környezettel,
akkor itt ki kell emelni a Gyerekfocit is, nagyon sok pénzt, időt és energiát fordítottak a sülyi
pályára.
Horinka László polgármester: Nem tudom, hogy hányszor használják az öltözőt, de a
rezsijét a KSK fizeti. Nincs ezzel probléma, akkor is fizetnénk, ha nem öltözik ott senki. A
gyerekfocinak nincs rezsikiadása. A szponzor áldozott arra, hogy a pálya rendben legyen. A
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KSK-nak rezsiköltsége van, a két pálya rendben tartását rendszeresen ők végzik, bár időnkét a
gyerekfocisok is megcsinálják.
Szücsi Csaba ESZB-elnök: Nagyon hasonló módon kellene megítélni a taekwon-dot és az
ökölvívást, mindkettőtől várhatunk szép eredményeket. Még mindig oda térek vissza, hogy
egyforma támogatás illetné meg őket. Azért emelném ki újra ezt a két sportágat, mert minél
több olyan sportágat szeretnék a településen, ami az én gyerekkoromban nem volt. Hátrányos
helyzetűeket mozgat.
Cseri Péter alpolgármester: Mi indokolta a Kisbárkának a magasabb összeget, hiszen
jellemzően mindenki kevesebbet kapott.
Katus Norbert OMSB-elnök: A bizottság többsége úgy látta, hogy ez a tevékenység, a
hátrányos helyzetre tekintettel, nagyobb támogatást érdemel. Bár ahhoz képest, hogy ez a
terület államilag is kiemelt támogatásokban részesül, sajnos nagyon kevés pályázati bevételt
látunk náluk. Ezt szóvá is tettük már nekik.
Dr. Gebauer Béláné: Van egy ötfős vezetés, ahol mindenki agyon terhelt, és sem idő sem
energia nincs rá. A pályázat benyújtása nem egy egyszerű történet.
Szücsi Csaba ESZB-elnök: Az összes többi alapítványnál vagy szervezetnél is leterheltek az
emberek.
Katus Norbert OMSB-elnök: Felajánlottuk, hogy segítünk. Más szervezetnek is segítettünk,
aki igényli, nyilván szakmailag. Azt is csináljuk, hogy felhívjuk a figyelmet a pályázatokra.
Dr. Gebauer Béláné: Viszont egy egészséges társaságot könnyebb mozgatni.
Kecser István PTÜB-elnök: A programokat is nehezebb megszervezni.
Szücsi Csaba ESZB-elnök: Norbi kérdése az volt, hogy a Bárka miért nem pályázik országos
pályázatokra, erre az volt a válasz, hogy leterheltek a vezetők.
/18:45 Cseri Péter alpolgármester elhagyta az üléstermet./
Dr. Gebauer Béláné: Pályáztunk, de nem nyertünk. Célirányos volt, egy nyári tábor
megszervezése. Olyanokra pályáztunk, ami fejlesztés, amit kreatív foglalkozásokba be tudunk
forgatni.
Szücsi Csaba ESZB-elnök: Azért javasolta a bizottság ezt az emeltebb összeget, mert a
leterheltség és a speciális helyzet miatt nem részesülnek más pályázatokból.
Katus Norbert OMSB-elnök: Ez volt a bizottság álláspontja, ezt fogadtuk el.
Szücsi Csaba ESZB-elnök: Nekem a táblázat és a polgármester úr felajánlása teljesen
elfogadható, miért mennék bele az újraosztásba.
Pálinkásné Petik Éva: Ha időközben jönnek a polgárőrök, akkor nekik nem tudunk adni, bár
a 100 ezer forinttal sem mennek sokra. A mindenszentek időszakában is saját zsebből
tankoltak.
Horinka László polgármester: Jó lenne, ha minden háztartás támogatná 500 forinttal a
polgárőrség működését. Amikor van egy-egy betörés, mindig felmerül, hogy hol vannak a
polgárőrök.
Az volt a javaslat, hogy adjuk a baptistáknak a felajánlásomat. Mónika, van más javaslatod?
Balog Mónika: Mindkettőnek 200 ezer, ez nem tetszik.
Horinka László polgármester: Akkor megfelezem, és menjen kétfelé.
Balog Mónika: Nem akartam lobbizni, de olyan sok gyermeket megmozgatnak.
Katus Norbert OMSB-elnök: Ebben a konkrét esetben nem azt kell látni, hogy ez egy
működési hozzájárulás.
Tóth Krisztina jegyző: Van egy engedélyezés alatt álló tervük az épület felújítására, nyilván
kell az a pénz.
Kecser István PTÜB-elnök: Van, aki már tíz éve pályázik és rendszeresen kap, ők még soha
nem kértek, ezért nem is kaptak.
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Farkas Ferenc: Én nem változtatnék, nem nagyságrendekről van szó, az OMSB elég sokáig
rágódott rajta.
Szücsi Csaba ESZB-elnök: Nagyon szimpatikus lenne, ha ez a táblázat maradna így, ahogy
van, a polgármesteri keret pedig a baptistáké.
Dr. Gebauer Béláné: De kétfelé osztva is jó lenne.
Horinka László polgármester: Kezdjünk szavazni a módosító javaslatokról. Aki egyetért
azzal a javaslattal, hogy a Sülysápi Gyerekfoci Egyesület kapjon az OMSB által javasolt 200
ezer forint felett még 50 ezer forintot, kérem, szavazzon.
Döntés módosító javaslatról
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 4
igen szavazattal és 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, nem
támogatja, hogy a Sülysápi Gyerekfoci Egyesület 250 ezer forint
önkormányzati támogatást kapjon.
Horinka László polgármester: Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a Sülysápi Baptista
Gyülekezet kapjon az OMSB által javasolt 100 ezer forint felett még 50 ezer forintot, kérem,
szavazzon.
Döntés módosító javaslatról
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5
igen szavazattal és 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül,
támogatja, hogy a Sülysápi Baptista Gyülekezet 150 ezer forint
önkormányzati támogatást kapjon.
Horinka László polgármester: Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a Sülysápi Baptista
Gyülekezet kapjon az OMSB által javasolt 100 ezer forint felett még 100 ezer forintot, kérem,
szavazzon.
Döntés módosító javaslatról
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1
igen szavazattal és 7 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem
támogatja, hogy a Sülysápi Baptista Gyülekezet 200 ezer forint
önkormányzati támogatást kapjon.
Horinka László polgármester: Több módosító javaslat nem volt, ezért szavazhatunk a teljes
támogatási listáról. Aki egyetért a civil szervezetek önkormányzati támogatására az OMSB
által tett, és az elhangzott módosításokkal kiegészített javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
44/2013. (IV. 11.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önszerveződő
közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 1/2010. (II. 3.) önkormányzati rendelete
alapján
1./ A helyi önszerveződő közösségeket pályázataikban megfogalmazott 2013. évi céljaik
megvalósításában az alábbiak szerint támogatja:
Szervezet
1.

Barátság Nyugdíjas Klub

Támogatott cél
Tápiómenti Talákozó
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Támogatási összeg
(Ft)
200.000,- Ft

2.
3.
4.

5.

Bogdán Flórián Önkéntes Tűzoltó
és Polgárőr Egyesület
Emberséggel az Emberért
Közhasznú Egyesület
Falu Érdekvédelmi Közösség

szertárépítés
lézernyomtató beszerzése

200.000,- Ft

az imaház épületének felújítása

200.000,- Ft

építkezés
nyári és őszi egyházközösségi
programok támogatása
működési kiadások fedezése:
rezsiköltség, irodaszer, egyéb
anyagbeszerzés
működési költségek

150.000,- Ft
450.000,- Ft

8.
9.
10.

Sülysáp II. Rk. Egyházközség

11.

Sülysáp Községi Sportkör

12.

Sülysápi Gyerekfoci Egyesület

versenyeken való részvétel,
torna rendezése, fejlesztések

13.

Sülysápi Nyugdíjas
Hagyományőrző Pávakör
Tápiómente Ökölvívó Egyesület
Tápiómenti Kisbárka Egyesület

hagyományőrzés

7.

14.
15.
16.

Tápiómenti Tömegsport
Alapítvány

30.000,- Ft

hagyományőrző programok
(hagyományőrző szüreti
vigasság, teremlabdarúgó-kupa)
és a Hevessy-parkban lévő fahíd
állagmegóvása
balatonfűzfői református
hittanos tábor
sülysápi református hitélet

Maglódi (Sülysápi) Református
Egyházközség
Maglódi (Sülysápi) Református
Egyházközség
Magyar Pünkösdi Egyház Sülysápi
Gyülekezete
Sülysápi Baptista Gyülekezet
Sülysáp I. Rk. Egyházközség

6.

900.000,- Ft

0,- Ft
50.000,- Ft

450.000,- Ft

3.320.000,- Ft
+ 50 % terembérleti
díj kedvezmény
200.000,- Ft
+ 50 % terembérleti
díj kedvezmény
100.000,- Ft

versenyeztetés, versenyrendezés
egyesületi programok
támogatása
sülysápi futónap támogatása

250.000,- Ft
300.000,- Ft
150.000,- Ft

A pályázati támogatást a költségvetés „Civil szervezetek működési támogatása”
keretének terhére biztosítja.
3./ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 1./-2./ azonnal; 3./ 2013. május 11.
Felelős: polgármester
2./

/19:10 Kiss Imre hatósági irodavezető távozott az ülésről./
9./ NAPIRENDI PONT
Belügyminisztérium
benyújtása

által

kiírt

támogatási

keretre

pályázat

Horinka László polgármester: Három területre lehet pályázni: közbiztonság növelése,
ifjúsági és diáksport-infrastruktúra fejlesztése, iskolai étkeztetés fejlesztése. 80 %-os a
támogatási intenzitás. Ebből tavaly kettőre is pályáztunk. Most más jellegű egy kicsit a
második pályázat, tavaly a harmadik nem is volt. A konyhánkra lehetne pályázni
eszközfejlesztésre, korszerűsítésre.
Farkas Mónika: Idén csak egy kategóriában lehet csak pályázni. Az utóbbi kategóriában 30
millió lehet a támogatás, de ennek csak 10 százaléka lehet eszköz.
Dr. Gebauer Béláné: Járok a konyhába, és nagyon penészes a fal. Legalább egy páraelszívó
kellene.
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Kecser István PTÜB-elnök: Nagyon sok mindent kellene fejleszteni a konyhában,
gépészetet, eszközöket.
Farkas Mónika: Azokat a fejlesztéseket támogatják, amivel költségcsökkentést lehet elérni.
Horinka László polgármester: 30 milliós támogatásnál 7,5 millió önerő kell hozzá.
Horinka László polgármester: Az ifjúsági és diáksportnál nagyon sok olyat kér a pályázat,
ami újdonság, ami a tavalyi pályázatban nem volt benne.
Balog Mónika: A konyha hosszútávon költséghatékonyabb lenne, én erre pályáznék.
Kecser István PTÜB-elnök: A költségeinken nem fogunk sokat fogni, de korszerűbb lenne.
Horinka László polgármester: A 70-es években gyártották azokat az üstöket, amiket
használnak. Az 1. témakör mehetne úgy, ahogy tavaly elkészült, azt ismeritek. A 3. a konyha.
A 2-at kell eldönteni. Gondoltam arra is, hogy hagyjuk az öltözőt, legyen a komplett
héjazatcsere. Kb. 12 millió körül lehet a költség, mint az iskolánál. Az öltőző nekem fontos
lenne, de lehet, hogy most nem az az elsődleges.
Javaslom, hogy kérjük fel a hivatalt egy részletes vizsgálatra, hogy melyiknek a benyújtása
lenne a legcélszerűbb.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
45/2013. (IV. 11.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy
1./ pályázatot kíván benyújtani a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet
alapján,
2./ ennek előkészítése keretében felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy adjon részletes tájékoztatást, az egyes pályázati
kategóriákban rejlő lehetőségekről, és a szükséges
tehervállalás mértékéről.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2013. április 29.
Felelős: jegyző
10./ NAPIRENDI PONT
Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
Horinka László polgármester: Nem nagyon van mit hozzáfűzni, az előterjesztésben
egyértelműen le van írva, hogy miért kell a módosítás. 60 főre javasoljuk megemelni a
létszámot. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
46/2013. (IV. 11.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
alapítói jogkörében eljárva
1./ a Gondozási Központ 262/2009. (XII. 16.) önkormányzati
határozattal jóváhagyott alapító okiratának módosítására
előterjesztett módosító okiratot elfogadja;
2./ az 1./ pont szerinti módosító okirattal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot jóváhagyja;
3./ felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a módosításnak a
törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetése iránt.
Határidő: 1-2./ azonnal; 3./ 8 napon belül
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Felelős: jegyző
11./ NAPIRENDI PONT
2012. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Horinka László polgármester: Bizottságok tárgyalták, milyen vélemények születtek?
Katus Norbert OMSB-elnök: Az oktatási intézményekkel kapcsolatban tudomásul vettük,
nem fűzünk hozzá megjegyzést, a bizottság elfogadásra javasolja.
Kecser István PTÜB-elnök: A szükséges intézkedéseket vezetői kompetenciába ajánljuk.
Tóth Krisztina jegyző: Az OMSB-nek volt egy ülése, ahol Kecser igazgató úr elég
indulatosan kifakadt az óraszámok miatt. A belső ellenőrzésből az derült ki, hogy az óraszám,
amit megkapott alapból járna, a FELFIN kimutatása szerint viszont több mint 20 óra pluszt
kapott. A két számítási módban az jelentette a különbséget, hogy az SNI-be sorolt gyermekek
– a jogszabály által megengedett - kettő helyett szakmai indokok alapján három csoportba
vannak osztva. Feladatfinanszírozás szempontjából tehát a mi számításunk állja meg a helyét,
viszont a hagyományos normatív felfogásban persze a másik számítás is helyes.
Horinka László polgármester: Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
47/2013. (IV. 11.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ az önkormányzat 2012. évi működéséről készült belső
ellenőrzési jelentést elfogadja;
2./ utasítja a polgármestert, a jegyzőt, az érintett
intézményvezetőket, valamint a Faluszolga Kft. vezetőjét az
ellenőrzés során megállapított hibák és hiányosságok
kiküszöbölésére,
a
jelentésben
foglalt
szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2013. augusztus 31., utána folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők, Faluszolga
Kft. ügyvezetője
12./ NAPIRENDI PONT
Az önkormányzat középtervének elfogadása

és

hosszú

távú

vagyongazdálkodási

Horinka László polgármester: A PTÜB tárgyalta, mi a bizottság álláspontja?
Kecser István PTÜB-elnök: A fő szöveget elfogadásra javasoljuk, azonban a táblázat
tartalmához jó lenne összegeket kapcsolni, és az értékek ismeretében érdemes volna tételesen
felülvizsgálni.
Tóth Krisztina jegyző: Ha emlékeztek rá, erre már volt egy próbálkozásunk. Számtalan
ingatlant meghirdettünk, de nem akadt rá vevő. A nyilvántartási értéket tudjuk megmondani,
az pedig mit sem mond, mivel a piaci érték számít. Azt pedig mindig aktuálisan kell megnézni
egy-egy hasznosítási javaslatnál.
Horinka László polgármester: Aki a vagyongazdálkodási terv elfogadásával egyetért,
kérem, szavazzon.
48/2013. (IV. 11.) ÖKT határozat
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Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. §
(1)
bekezdése
alapján
Sülysáp
Nagyközség
Önkormányzata
középés
hosszú
távú
vagyongazdálkodási tervét elfogadja;
2./ felkéri a polgármestert a tervben foglaltak érvényre
juttatására a vagyongazdálkodási feladatokban.
Határidő: 1./ azonnal, 2./ 2023-ig folyamatos
Felelős: polgármester
13./ NAPIRENDI PONT
Újpesti önkormányzat köznevelési intézmények működtetéséhez
való hozzájárulási igénye
Horinka László polgármester: Remélem ez csak egy egyedi eset, és nem kell azzal
szembenéznünk, hogy rendszeresen kapunk ilyen igényeket. A határozati javaslat arról szól,
hogy nem tudjuk támogatni, és helyben biztosítjuk a tanulási lehetőséget. Aki támogatja az
előterjesztett határozati javaslat elfogadását, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
49/2013. (IV. 11.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Megtárgyalta Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzatának az újpesti köznevelési intézményekben
tanuló sülysápi gyermekek után megállapított működési
hozzájárulás iránti igényét, azonban – különös tekintettel az
önkormányzat költségvetési helyzetére – nem tudja annak
megfizetését vállalni.
2./ Egyúttal nyilatkozik, hogy a sülysápi állandó lakcímmel
rendelkező tanköteles gyermekek számára az önkormányzat
által a helyben működtetett intézményekben biztosított a
megfelelő számú férőhely.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
14./ NAPIRENDI PONT
Faluszolga Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére pályázat kiírása
Horinka László polgármester: A PTÜB ülésén volt ebben változtatás?
Kecser István PTÜB-elnök: Némi kiegészítést kértünk: az előnyök közé kérjük felvenni,
Sülysáp és környékének ismeretét, valamint a vezetői gyakorlatot.
Tóth Krisztina jegyző: Május 16- ra módosítottuk a pályázati és 31-re az elbírálási határidőt.
Horinka László polgármester: Az elhangzott módosításokkal javasolom elfogadni a
pályázati kiírást. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
50/2013. (IV. 11.) ÖKT határozat

17/27

Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ pályázatot ír ki a Faluszolga Kft. (2241 Sülysáp, Szent
István tér 1.) ügyvezetői tisztégének betöltésére,
2./ a pályázatot a helyben szokásos módon, valamint a
környező önkormányzatok honlapjain kívánja megjelentetni,
3./ felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 1./ azonnal; 2-3./ 2013. április 12.
Felelős: jegyző
Horinka László polgármester: Cseri Tamás megbízása hamarabb lejár, mint emlékeztem,
ezért azt meg kell hosszabbítani a pályázat elbírálásáig. Aki egyetért a megbízás
meghosszabbításával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
51/2013. (IV. 11.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Cseri Tamásnak a Faluszolga Kft.-nél fennálló ügyvezetői
megbízását a tisztség betöltésére kiírt pályázati eljárás
lefolytatásának idejére, azaz 2013. május 31-ig
meghosszabbítja.
2./ felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2013. május 5.
Felelős: polgármester
15./ NAPIRENDI PONT
Csicsergő Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői állására pályázat
kiírása
Horinka László polgármester: Az előzményeket ismeritek, Bálint Sándorné Marika
megbízása is le fog járni nyár végén. Azért kell már most kiírni, mert a nevelőtestületnek is
időt kell hagyni a véleményezésre, ráadásul júliusban nincs ülésünk.
Tóth Krisztina jegyző: Kihagytam belőle a próbaidőt, azt még bele kell írni.
Horinka László polgármester: Az elhangzott módosítással írjuk ki a pályázatot, aki egyetért
a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
52/2013. (IV. 11.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ pályázatot ír ki a Csicsergő Napköziotthonos Óvoda (2241
Sülysáp, Vasút utca 88.) óvodavezetői állásának betöltésére,
2./ felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2013. július 31.
Felelős: jegyző
/19:45 Cseri Péter alpolgármester visszaérkezett az ülésre./
16./ NAPIRENDI PONT
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Templom u. 942-943-945 hrsz. ingatlanokon pince- és partfalomlás
stabilizációs munkák tárgyú vis maior pályázat közbeszerzési
dokumentációja
Horinka László polgármester: Partfallal kapcsolatban van egy ajánlatkérési dokumentáció,
egy szerződéstervezet és egy felhívás. Ezt, ha jóváhagyjuk, akkor az építési engedély
megszerzését követően ki tudjuk küldeni a pályázónak.
Két határozatot kell hoznunk, az egyik a pályázati felhívás elfogadása, először ezt teszem fel
szavazásra. Aki egyetért a pályázati felhívás elfogadásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
53/2013. (IV. 11.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és Sülysáp
Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési szabályzata alapján
1./ a „Templom u. 942-943-945 hrsz. ingatlanokon pince- és
partomlás stabilizációs munkák” tárgyú vis maior
pályázattal kapcsolatos építési beruházás közbeszerzési
eljárását megindító ajánlattételi felhívást, valamint az
ajánlati dokumentációt és a vállalkozási szerződés tervezetét
jóváhagyja;
2./ felkéri a jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Horinka László polgármester: A második határozat az egyéb beszerzésekre vonatkozik. Aki
egyetért azzal a javaslattal, hogy a Képviselő-testület megbízza a polgármestert az egyéb
beszerzések lebonyolításával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
54/2013. (IV. 11.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy „Templom u. 942-943-945
hrsz. ingatlanokon pince- és partomlás stabilizációs munkák”
tárgyú vis maior pályázattal kapcsolatos nem közbeszerzési
eljárásra kötelezett beszerzéseket saját hatáskörben lebonyolítsa,
a szükséges döntéseket meghozza és a kapcsolódó szerződéseket
megkösse.
Határidő: projekt lezárásáig folyamatos
Felelős: polgármester
17./ NAPIRENDI PONT
Csicsergő
óvoda
fejlesztése
közbeszerzési felhívása

Sülysápon

tárgyú

pályázat

Horinka László polgármester: Ezt a témát egyszer már levettük napirendről, de most itt az
újabb anyag. Ami sürgőssé teszi a döntést, hogy 40 nap a lebonyolítása, és május végén már
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dolgozni kellene. Azt beszéltük meg, hogy még ma megpróbáljuk kiküldeni az anyagot, hogy
ketyeghessen a 40 nap. Szintén két határozatot kell hoznunk. Aki egyetért az ajánlattételi
felhívás jóváhagyásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
55/2013. (IV. 11.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és Sülysáp
Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési szabályzata alapján
1./ a „Csicsergő óvoda fejlesztése Sülysápon” tárgyú, KMOP4.6.1-11-2012-0050 kódú pályázattal kapcsolatos építési
beruházás közbeszerzési eljárását megindító ajánlattételi
felhívást jóváhagyja;
2./ felkéri a jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Horinka László polgármester: Folytatjuk az egyéb beszerzésekkel. Aki egyetért azzal a
javaslattal, hogy az egyéb beszerzéseket saját hatáskörben bonyolítsam, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
56/2013. (IV. 11.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Csicsergő óvoda
fejlesztése Sülysápon” tárgyú, KMOP-4.6.1-11-2012-0050 kódú
pályázattal kapcsolatos nem közbeszerzési eljárásra kötelezett
beszerzéseket saját hatáskörben lebonyolítsa, a szükséges
döntéseket meghozza és a kapcsolódó szerződéseket megkösse.
Határidő: projekt lezárásáig folyamatos
Felelős: polgármester
18./ NAPIRENDI PONT
Egyebek
18.1. Tóalmás Autóház Kft. ingatlanvásárlási ajánlata
Horinka László polgármester: A Tóalmás Autóház tulajdonosa járt nálam a héten, azt
mondta el, hogy van Tóalmáson egy autószerelő műhelye, ami egy családi háznál működik,
de ez nem egy egészséges megoldás, ezért szeretne egy forgalmas helyet találni a 31-es
mellett, ami GKSZ besorolású. A gazdasági területünket kapásból elutasította, mert őrizni
kell, nagyon kint van. Vannak a benzinkút felett üres területek, amiben ő résztulajdonos, de
nem is gondolkodik azon, hogy a másik részt megvegye, mert nagy rajta az adósság. A
Bartucz-féle telepre pályázott, de lecsúszott. Mindenesetre van egy olyan terület, ami számára
alkalmas lenne, mégpedig a borháznál levő területünk. Nagyon képben volt az árak, és
minden más tekintetében, nagyon felkészült volt. 2.200 Ft-ot tudna adni négyzetméteréért. Ez
szerintem kicsit kevés, de jó lenne ezt a céget itt tartani. Arról beszéltünk a bizottsági ülésen,
hogy 2.500 Ft-ot kellene elérni, ami 9,5 milliót jelent.
Balog Mónika: Mi dolgoztattunk vele és nagyon korrekt.
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Horinka László polgármester: Gyorsszervízelést és karosszéria munkákat szeretne itt
végezni. A 2.500 Ft-ot szerintem el lehet érni. Ha hozunk egy olyan döntést, hogy ennyiért
eladhatom, akkor nem kell még egyszer testület elé hozni. Beletehetjük a két éves beépítési
kötelezettséget és a visszavásárlás lehetőségét is a szerződésbe. Aki egyetért a javaslattal,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
57/2013. (IV. 11.) ÖKT határozati javaslat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyaljon a Tóalmás
Autóház Kft.-vel Sülysáp 4550/158 hrsz. alatti, 3.790 m2
alapterületű ingatlan értékesítéséről,
2./ eladási limitárként a 2.500 Ft/m2 összeget állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
18.2. Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztatása a zöldhulladékszállítással kapcsolatosan
Horinka László polgármester: A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.-től kaptunk egy nagyon
hosszú levelet, a lakosság pedig szórólapot, amiben arról tájékoztatnak, hogy megszűnik a
zöldhulladék-szállítás. Ez egy önként vállalt feladat volt, de a komposztnak még nem alakult
ki a felvásárló-piaca, így a cég nem tudja eladni, a szállítással kapcsolatos költségeket pedig
nem tudja a továbbiakban vállalni. A Cegléd gesztortól és az Energia Hivataltól is kérte az
áremelési javaslatának elfogadását. Nem tudom milyen döntés születik, de július 1-jétől
feltehetőleg inkább csökkenteni kell majd a díjakat, nem pedig emelni. Ha pedig a
rezsicsökkentés rájuk is vonatkozik majd, akkor az is lehet, hogy a sárga zsákos
hulladékszállítást is megszüntetik, és nem lesz elegendő a mostani kukánk. Tegnap az
ÖKOVÍZ Kft. taggyűlésén írtunk egy levelet a Hírösnek, hogy kérjük a konzorcium
összehívását, ahányan ott voltunk aláírtuk. Nem tudom elég lesz-e, de még tudunk aláírást
gyűjteni. A gyömrői polgármester összehívott egy nem hivatalos konzorciumi ülést, ahova a
Hírös vezetőjét is meghívta. Az ÖKÖVÍZ-nek 100 milliós tartozása van a Hírös felé, így az
felszámolási eljárást indított ellene, miközben az ÖKÖVÍZ tulajdonosa a Hírösnek. Ez
valószínűleg azért van, hogy ne kapjon üzemeltetési engedélyt a vízműre. Sokkal többet nem
tudok mondani, nekem nem tetszik hogy nem lesz zöldhulladék-szállítás. Az ÖKOVÍZ-es
szerződésben azonban benne van, hogy elszállítja.
Szücsi Csaba ESZB-elnök: Már az induláskor az ő párharcuk miatt kerültünk nehéz
helyzetbe.
Horinka László polgármester: A Hírös üzemelteti a hulladékudvarokat és a szelektív
gyűjtőszigeteket. Az ÖKOVÍZ a kommunális hulladékot gyűjti és viszi be a Híröshöz.
Ha tudok többet, majd tájékoztatlak benneteket. A LEADER-ben lehet majd ágaprítót
vásárolni, és esetleg a Faluszolga fogadhatná a zöldhulladékot.
Szücsi Csaba ESZB-elnök: A szociális bizottságban úgy látjuk, hogy nem lesz elegendő a
támogatási keret, ezzel valóban lehetne valamilyen módon segíteni.
18.3. ÖKOVÍZ Kft. javaslata az ivóvízhálózat bérleti díjára
Horinka László polgármester: Megkötöttük tavaly az üzemeltetési szerződést a vízműre,
most megküldték a megállapodás-tervezetet a bérleti díjról. Az éves közműadóra hivatkozik,
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amit neki kell Sülysáp után fizetni, ennek fényében február 28-tól 2.602.237 Ft+áfa/év bérleti
díjat kívánnak fizetni a rendszerünk után. A nyilvántartott érték alapján számolták ezt ki, és
év végéig akarják kifizetni, ami jár. 130 millió forint a bruttó értéke a hálózatunknak, ezt
vették alapul. Nehezen lehet ezzel vitatkozni. El kell készíttetni egy tényleges
vagyonértékelést, ez elemi érdekünk, mert nem tudok nekik mire hivatkozni, hogy többet
fizessenek. Alkudozni lehet, de 2 millióból nem lesz 8 millió.
Balog Mónika: Mennyit terveztünk a költségvetésben?
Horinka László polgármester: Semmit, mert vissza kell forgatni, csak fejlesztésre
használhatjuk. Ha az várható, hogy pár éven belül állami cég fog üzemeltetni, akkor nem kell
kapkodni a vagyonértékeléssel, de ha marad az ÖKOVÍZ, akkor viszont kellene.
Balog Mónika: Talán érdemes egy évet várni, hogy lássuk mi lesz.
Horinka László polgármester: Tájékoztatásul mondtam el, de ezt aláírjam vagy ne?
Balog Mónika: Meddig húzhatod?
Horinka László polgármester: Nem láttam benne határidőt, de amíg nem írjuk alá addig az
1.000 Ft+áfa/negyedév van érvényben.
Balog Mónika: Nagykátán mi a tapasztalat?
Horinka László polgármester: Még nem üzemeltet náluk más.
Tóth Krisztina jegyző: Akkor a vagyonértékelést ne csináltassuk?
Horinka László polgármester: Várjuk meg mi lesz az engedélyeztetéssel. Július környékén
már lehet látni, hogy kinek lesz engedélye. Akkor most nem döntünk, még várunk.
Katus Norbert OMSB-elnök: Szeretném, ha a Móra iskola riasztója is Balázshoz kerülne,
mert az nem megoldás, hogy a takarítónál csörög a telefon.
Horinka László polgármester: Erről nem ezen a fórumon kell dönteni.
Tóth Krisztina jegyző: Megoldjuk házon belül.
Horinka László polgármester: Amennyiben nincs más kérdés, hozzászólás, mindenkinek
köszönöm a munkát, az ülést bezárom.
k.m.f.

Horinka László
polgármester

Tóth Krisztina
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Balog Mónika
települési képviselő

Dr. Gebauer Béláné
települési képviselő
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1. SZ. MELLÉKLET
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2013. (...) önkormányzati rendelete
a háziorvosi körzetek kialakításáról szóló 28/2012. (XII. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkével, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja,
valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésével és az
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2. § (2) bekezdésével kapott
feladatkörében, illetve felhatalmazással a következőket rendeli el:
1. §
A háziorvosi körzetek kialakításáról szóló 28/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelet
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe az 2. melléklet,
c) 3. melléklete helyébe az 3. melléklet
lép.
2. §
E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Sülysáp, 2013. április 11.

Horinka László
polgármester

Tóth Krisztina
jegyző

1. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 28/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez
Háziorvosi körzetek

I. háziorvosi körzet
/Losonczi u. 1./
Arany János utca
Árpád utca

Balassi Bálint utca
Béke utca
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Bogdán Flórián utca
Cirokvölgy
Dányi út
Deák Ferenc utca
Dózsa György utca 1-13, 2-28.
Határ út
Katona József utca
Kiskókai utca
Kisoszlár
Kodály Zoltán utca
Kossuth Lajos utca 1-13, 2/a-2.
Losonczi utca
Magdolna utca 1-23
Malom utca
MÁV vasútállomás

Nagyoszlár
Petőfi utca
Rákóczi utca
Sárkányvölgy
Szabadság utca
Széchenyi utca
Szent Imre utca
Szent István tér
Szilvafasor utca
Szív utca
Szondy György utca
Teleki Pál utca
Vasút utca
Vasúti őrház
Zrínyi utca

II. háziorvosi körzet
/Fő u. 47./
Akácfa utca
Állomás utca
Balassi Bálint utca
Bercsényi utca
Boróka utca
Eötvös utca
Erkel Ferenc utca
Fő utca
Gárdonyi Géza utca
Hunyadi utca
Ibolya utca
Iskola utca
József Attila utca
Kamilla utca
Kápolna utca
Kinizsi Pál utca
Kis köz
Kókai út
Lövölde utca
Magdolna utca
Mátyás király utca

Melegvölgy
Nap utca
Nyárfa utca
Patak sétány
Pesti út
Révai utca
Rózsa utca
Sági út
Sándor utca
Szecsői út
Szőlő utca
Táncsics Mihály utca
Tápió utca
Tavasz utca
Úri út
Váci Mihály utca
Vak Bottyán utca
Viola utca
Vörösmarty utca

III. háziorvosi körzet
/Kossuth L. u. 206./
Ady Endre utca
Alkotmány utca
Besnyői dűlő
Dankó utca
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Dózsa György utca 13/a-177, 30/a-194.
Dr. Gáspár István köz
Forrói út
Haleszi dűlő
Jókai utca
Kossuth tér
Kossuth Lajos utca 4-298, 15-223.
Laky dűlő
Templom utca
Új utca
Sándorszállás tanya
Jakabszállás tanya
Kistelek tanya
2. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 28/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez

Házi gyermekorvosi körzetek

I. házi gyermekorvosi körzet
/Szent István tér 17/A./
Akácfa utca
Állomás utca
Balassi Bálint utca
Béke utca
Bercsényi utca
Boróka utca
Eötvös utca
Erkel Ferenc utca
Gárdonyi Géza utca
Hunyadi utca
Ibolya utca
Iskola utca
József Attila utca
Kamilla utca
Kinizsi Pál utca
Kiskókai utca
Kisköz
Kókai út
Magdolna utca
Malom utca
Mátyás király utca

Melegvölgy
Nap utca
Nyárfa utca
Révai utca
Rózsa utca
Sági út
Sándor utca
Széchenyi utca
Szecsői út
Szent István tér
Szív utca
Szőlő utca
Táncsics Mihály utca
Tápió utca
Tavasz utca
Teleki Pál utca
Váci Mihály utca
Vak Bottyán utca
Viola utca
Vörösmarty utca

II. házi gyermekorvosi körzet
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/Szent István tér 17/A./
Ady Endre utca
Alkotmány utca
Arany János utca
Árpád utca
Besnyői dűlő
Bogdán Flórián utca
Cirokvölgy
Dankó utca
Dányi út
Deák Ferenc utca
Dózsa György utca
Dr. Gáspár István köz
Forrói út
Fő utca
Haleszi dűlő
Határ út
Jakabszállás tanya
Jókai utca
Kápolna utca
Katona József utca
Kisoszlár
Kistelek tanya
Kodály Zoltán utca

Kossuth Lajos utca
Kossuth tér
Laky dűlő
Losonczi utca
Lövölde utca
MÁV vasútállomás (Sülysáp)
Nagyoszlár tanya
Patak sétány
Pesti út
Petőfi utca
Rákóczi utca
Sándorszállás tanya
Szabadság utca
Szent Imre utca
Szilvafasor utca
Szondy György utca
Templom utca
Új utca
Úri út
Vasút utca
Vasúti őrház
Zrínyi utca

3. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 28/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez

Fogorvosi körzetek

I. fogorvosi körzet
/Fő u. 6./
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Akácfa utca
Állomás utca
Balassi Bálint utca
Béke utca
Bercsényi utca
Boróka utca
Eötvös utca
Erkel Ferenc utca
Fő utca
Gárdonyi Géza utca
Hunyadi utca
Ibolya utca
Iskola utca
Nyárfa utca
Patak sétány
Pesti út
Révai utca
Rózsa utca
Sándor utca
Sági út
Szabadság utca
Széchenyi utca
Szecsői út
Szent István tér
Szilvafasor
Szív utca

József Attila utca
Kamilla utca
Kápolna utca
Kinizsi Pál utca
Kiskókai utca
Kisköz
Kókai út
Lövölde utca
Magdolna utca
Malom utca
Mátyás király utca
Melegvölgy
Nap utca
Szőlő utca
Táncsics Mihály utca
Tápió utca
Tavasz utca
Teleki Pál utca
Úri út
Váci Mihály utca
Vak Bottyán utca
Vasút utca
Vasúti őrház
Viola utca
Vörösmarty utca

II. fogorvosi körzet
/Kossuth L. u. 206./
Ady Endre utca
Alkotmány utca
Arany János utca
Árpád utca
Besnyői dűlő
Bogdán Flórián utca
Cirokvölgy
Dankó utca
Dányi út
Deák Ferenc utca
Dózsa György utca
Dr. Gáspár István köz
Forrói út
Haleszi dűlő
Határ út
Jakabszállás tanya
Jókai utca

Katona József utca
Kisoszlár tanya
Kistelek tanya
Kodály Zoltán utca
Kossuth Lajos utca
Kossuth tér
Laky dűlő
Losonczi utca
MÁV vasútállomás (Sülysáp)
Nagyoszlár tanya
Petőfi utca
Rákóczi utca
Sándorszállás tanya
Szent Imre utca
Szondy György utcaTemplom utca
Új utca
Zrínyi utca
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