Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én
17.00-kor 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 Béla Józsefné, 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: Torba Csaba tűzoltó alezredes, Nagykáta Hivatásos Tűzoltóság
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Szeretettel köszöntök minden megjelentet az augusztusi
munkaterv szerinti ülésünkön. Külön köszöntöm vendégeinket, Torba Csabát a nagykátai
tűzoltóság vezetőjét és Szvitek Nórát, aki a konyhavezetői állásra pályázott. Megállapítom,
hogy a Képviselő-testület határozatképes: 9 tagból 9 jelen van, az ülést megnyitom. Aki eddig
nem tette meg, azt kérem, hogy a telefonját kapcsolja ki vagy némítsa le.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Dr. Gebauer Béla Józsefné és Farkas Ferenc
képviselőtársainkat. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Gebauer
Béla Józsefné és Farkas Ferenc települési képviselőket
jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirendre teszek
javaslatot:
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
3./ Nagykáta Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolója
Előterjesztő: Horinka László polgármester
4./ Nyilvános könyvtár átszervezése - fiókkönyvtár megszüntetése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
5./ Központi Konyha vezetőjének megválasztása és megbízása (Zárt ülés)

6./
7./
8./
9./

10./
11./
12./
13./

Előterjesztő: Tóth Krisztina jegyző
Temetőfenntartásáról szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Helyi választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Tóth Krisztina jegyző
Tájékoztatás a helyi adóbevételek I. félévi alakulásáról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Tájékoztatás Sülysáp Város Önkormányzata gazdálkodásának 2014. első félévi
helyzetéről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Sülysáp Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Fogorvosi körzetek korrigálása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Informatikai fejlesztés közbeszerzési dokumentációjának jóváhagyása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Egyebek

Horinka László polgármester: Van-e valakinek hozzáfűzni valója? Ha nincs, akkor aki
egyetért a napirenddel, kérem, szavazzon.
Ügyrendi döntés
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet
elfogadta.
1. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta
történt fontosabb eseményekről
Horinka László polgármester: Van-e ehhez kérdés, vagy észrevétel?
Katus Norbert OMSB elnök: Mentési pont kialakítása, milyen állapotban van? Ehhez nem
kaptunk semmilyen információt.
Horinka László polgármester: Ott tartottunk, hogy voltak egyszer megnézni a helyszínt,
amit felkínáltunk, ez nem volt elég a főigazgató is látni akarta. Egyeztettünk is egy időpontot,
amit végül lemondtak, és azóta nem jelentkeztek. Erről többet egyelőre nem tudok mondani,
feltehetően az önkormányzati választások után lehet erre visszatérni.
Balog Mónika: A kastélykert kerítésének építése miért maradt el?
Horinka László polgármester: Két határozat is volt ebben a tárgyban, de feltétel volt, hogy a
szomszédos vendéglátó egység tulajdonosa építse meg az oldal- és előkerítést. Erre tőle nem
kaptunk választ a mai napig sem. Ráadásul azóta már nem is működik az egység, úgyhogy
még kevesebb érdeke fűződik hozzá.
Katus Norbert OMSB elnök: Jó a december 31-es határidő, az új testület majd átgondolja,
mi legyen ezzel a területtel.
Horinka László polgármester: A mentési pontnál én ugyanezt a határidő-módosítást
javasolnám, nem zárom ki, hogy addig megoldható. Aki egyetért az elhangzottakkal
kiegészített határozat elfogadásával, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
94/2014. (VIII. 21.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról és az
előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb
eseményekről szóló, az SZMSZ 19. § (5) és 25. § (5)-(6)
bekezdése szerint előterjesztett polgármesteri tájékoztatót
elfogadja; egyúttal
2./ az 117/2012. (VIII. 16.); 89/2013. (VI.20.) és 121/2013.
(VIII.15.) ÖKT határozatok végrehajtási határidejét 2014.
december 31-re módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató az elmúlt negyedévben a Képviselő-testület
átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

által

Horinka László polgármester: Az írott anyag mindenkinél ott van. Van-e kérdés?
Balog Mónika: Mennyivel növelte meg a munkádat a segélyek elbírálása?
Horinka László polgármester: Zökkenőmentesen megy. Az ügyintézők jól előkészítik, így
95 %-ban az általuk javasolt döntés születik, mint annak idején a bizottsági üléseken.
Balog Mónika: Marad most is karácsonyra valamekkora összeg?
Horinka László polgármester: Nem állunk jól, mert kevesebb összeg lett meghatározva a
költségvetésben, mint az előző években. Még időarányosan sem állunk jól. A héten
beszéltünk erről a Hivatalban, így elképzelhető, hogy valamilyen költségvetési módosító
javaslattal állunk elő.
Dr. Gebauer Béla Józsefné: Tűzifa van-e még?
Horinka László polgármester: Valamennyi van még, nem sok. A szőlősi vasútállomás
mellett kivágott fák egy részét nekünk adták, azt erre szeretnénk használni. Amint a nyári
dömping lement az intézmények karbantartásával, akkor a közfoglalkoztatottakkal a
gazdasági területen lévő karvastagságú fákat is szeretném letermeltetni, azt is fel lehet majd
használni.
Más kérdés? Amennyiben nincs, az előterjesztett határozati javaslatról szavazunk. Aki
elfogadja a beszámolót, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
95/2014. (VIII. 21.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014.
év II. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntésekről
szóló, az SZMSZ 8. § (4) és 19. § (5) bekezdése szerint
előterjesztett beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3. NAPIRENDI PONT

Nagykáta Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolója
Horinka László polgármester: Alezredes úrnak mondom, hogy a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság már tárgyalta a beszámolójukat. Az írásos anyag
mindenki előtt ott van, ha szeretné kiegészíteni, azt most megteheti.
Torba Csaba tü. alezredes: Mindenkit tisztelettel köszöntök. Nem voltunk még Sülysápon
beszámolni, és nem is a beszámolót szeretném kiegészíteni, hanem ha van kérdés, arra
válaszolok, de előtte néhány percben bemutatom a működésünket.
2012 április 1-jével létrehozták a katasztrófavédelmi kirendeltségeket, Sülysáp a ceglédihez
tarozik. Ezt megelőzően Nagykátán volt gazdálkodás, személyügy, jelenleg mindössze egy
vonuló raj és egy vízszállító jármű van. Kb. 1995-től 2000-ig mi vonultunk Sülysápra, ezt
követően Monor, 2012-től megint mi jövünk. Nagyon jó, hogy itt az önkéntes egyesület,
nagyon számítunk rájuk, mert Sülysáp Nagykátától és Monortól is egyforma távolságra van.
A Nagykátához tartozó települések közül 8 településen van önkéntes egyesület, amelyek
nagyon ütőképesek, tehát tudnak segíteni. Cegléden van a hatósági osztály, ők járnak ki a
településekre. Ceglédről kapom én is a feladatokat: veszélyes fákat, belvízelvezetéseket
ellenőrizzük. Éveken át vonultunk olyan helyekre, amelyeket a belvíz elöntött, ezért ennek
ellenőrzése nagyon fontos feladat. 19 éve vagyok a nagykátai tűzoltóságon, 2 éve vagyok
parancsnok. Sajnos létszámcsökkentés is történt, amikor Sülysápot visszakaptuk, ezért jó,
hogy vannak az önkéntesek, főleg tömeges káresemények esetén.
Dr. Gebauer Béla Józsefné: Én is megkaptam a katasztrófavédelmi feladatot, és nem tudom
mi a teendő.
Torba Csaba tü. alezredes: Azt az ügyintézővel kell megbeszélni, a feladatok szét vannak
osztva, a hatósági feladatokat a ceglédi kirendeltség gyakorolja. 2012. január 1-jével
kerültünk ki Nagykáta Város Önkormányzata fennhatósága alól.
Horinka László polgármester: Most vagy korábban tudott jobban működni a
parancsnokság?
Torba Csaba tü. alezredes: Az idő fogja a hatékonyságot mutatni, nyilván a hatóság erősebb
lett, intenzívebb megelőzési munka folyik.
Horinka László polgármester: Az ÖTE-vel való együttműködésre térnék vissza: az
önkéntesek alulfinanszírozottak, nagyon meg lett szigorítva, hogy milyen felszereltséggel,
milyen végzettséggel működhetnek.
Torba Csaba tü. alezredes: Négy kategória van: az I. mindennek megfelel, ők olyanok, mint
a hivatásosak, a II. kategóriánál már nem kötelező felülvizsgálni a felszereltséget. Amelyik
egyesület nem akar önálló beavatkozó lenni, annak nem kell I. kategóriába tartozni. Igaz,
hogy kevesebb pénzre pályázhatnak, de az úgysem fedezi a költségeket. Kivonulhatnak, de
nekünk minden eseményre rá kell vonulnunk. Léteznek olyan egyesületek, amelyek
megkapták az engedélyt, és nekünk nem kell rávonulnunk. Sűrűbben kell ellenőrizni az
önállóan vonulókat, készenlétet kell biztosítani, sokkal több feladat van velük, és a
felülvizsgálatok egy csomó pénzt felemésztenek.
Horinka László polgármester: Ezzel úgy vagyunk, mint a mentési ponttal: mivel Monorról,
Gyömrőről, Nagykátáról és Keresztúrról tudnak kivonulni, 15 perc alatt az esetek 40 %-ában
nem érnek ki. Ugyanez van a tűzoltósággal: 15-20 perc alsóhangon van, ennyi idő alatt leég a
ház, ezért nagyon fontos az egyesületünk, mert előbb kiérnek, és be tudnak avatkozni. Ezért
lenne értelme az önállóságuknak, de ki fogja finanszírozni?
Torba Csaba tü. alezredes: Úgy tudom, hogy egyre kevesebben vannak, nehezebben tudják
kiadni a létszámot, a többi ÖTE-nél is vannak ilyen problémák. Ha a készenlétet nem tudják
biztosítani, az az egész településre kihat.

Horinka László polgármester: Köszönjük a beszámolót, a határozati javaslatról szavazunk.
Aki egyetért Nagykáta Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
96/2014. (VIII. 21.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tűz
elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján a
Nagykáta Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
/17:25 Torba Csaba tü. alezredes távozik az ülésről./
4. NAPIRENDI PONT
Nyilvános könyvtár átszervezése – fiókkönyvtár megszüntetése
Horinka László polgármester: Miután az Emberi Erőforrások Minisztériuma a szándékaink
elé nem gördített akadályt, megtörténhet az átszervezés, amit terveztünk. Az intézmény
alapító okiratát és SZMSZ-ét is módosítjuk, két határozatot kell hoznunk. Először szavazzunk
az alapító okirat elfogadásáról. Aki egyetért az intézmény alapító okiratának módosításával,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
97/2014. (VIII. 21.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (1) b)
pontja alapján a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár
1./ 114/2013. (VIII. 15.) ÖKT 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
Felelős: jegyző
Horinka László polgármester: A változás miatt az intézmény SZMSZ-ét is módosítani kell.
Aki egyetért a módosítással, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
98/2014. (VIII. 21.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (1) b)
pontja alapján a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár
módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
5. NAPIRENDI PONT
Központi Konyha vezetőjének megválasztása és megbízása
Horinka László polgármester: Ezt a napirendet zárt ülés keretében tárgyaljuk, ezennel
elrendelem a zárt ülést.
/17:30-18:20 zárt ülés, melyről külön jegyzőkönyv készült./
Horinka László polgármester: Kihirdetem a zárt ülésen hozott közérdekű határozatunkat:
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
99/2014/Z. (VIII. 21.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése alapján
1./ A Központi Konyha vezetőjének – 2014. szeptember 1-től
2019. augusztus 31-ig tartó határozott időre – Horinka
Klaudia Sülysáp, Arany János u. 4. szám alatti lakost nevezi
ki, és megbízza az intézmény vezetésével.
2./ Bérét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényben foglaltak szerint intézményvezetői
pótlékát pedig, annak a Kjt. helyi önkormányzatok által
fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési
intézményeknél való végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12.)
Korm. rendelet alapján a közalkalmazotti pótlékalap 300 %ában állapítja meg.
3./ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2014. szeptember 1.
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: A nyertes pályázónak gratulálok, a papírmunkát akár már
holnap el lehet kezdeni. Nóra, rád a továbbiakban is számítunk, de nem ebben a pozícióban.
Horinka Klaudia: Köszönöm a bizalmat.
/18:25 A pályázók távoznak az ülésről./
6. NAPIRENDI PONT
Temetőfenntartásról szóló beszámoló megtárgyalása

Horinka László polgármester: A beszámolót láthattátok, Feri akarsz-e kiegészítést fűzni
hozzá? Kérdés?
Pálinkásné Petik Éva: Megoldásra kerül a temető megközelítése autóval is? Nagyon nehéz
egy idős, mozgásában akadályozott személlyel oda felmenni.
Farkas Ferenc: Amikor temetés van, akkor egy halottal felmenni szintén nem egyszerű.
Nagyon nehéz megoldani, hogy legyen út, és bárki bármikor használhassa, de közben kizárjuk
a csellengőket.
Horinka László polgármester: A múltkor mentem a régi kántorház felőli oldalon, ott
mindenképpen kell valamilyen javítás, mert nagyon rossz az út, azért is lett az kitakarítva.
Aki egyetért a temetőfenntartásról szóló beszámoló elfogadásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
100/2014. (VIII. 21.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6.
§ (3) bekezdése alapján a temetőfenntartásról és a temetkezésről
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7. NAPIRENDI PONT
Helyi választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
Tóth Krisztina jegyző: Viszonylag nehéz volt a bizottságot összehozni, hogy ne merüljön fel
összeférhetetlenség a várható jelöltekkel, és lehetőleg köztiszteletben álló személyeket
találjunk. Többeket megkerestem, nem is vállalta mindenki.
Horinka László polgármester: Mi történik, ha a testület nem szavazza meg a javaslatot?
Tóth Krisztina jegyző: Mivel módosító indítvány benyújtására nincs lehetőség a testület
részéről, a javaslat a területi választási bizottság, vagyis a megyei bizottság elé kerül, és ők
szavaznak róla.
Horinka László polgármester: Javaslom, hogy szavazzunk az előterjesztés szerint,
meglátjuk, milyen eredmény születik. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
101/2014. (VIII. 21.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján a Helyi
Választási Bizottságba a következő tagokat és póttagokat választja meg:
Tagok:
1. Dr. Popovics László
Sülysáp, Patak sétány 5.
2. Sárközi Zsoltné
Sülysáp, Kápolna u. 16/A.
3. Dr. Tiba Marianna
Sülysáp, Cirokvölgy 4.
Póttagok:
1. Gálfi János Istvánné
Sülysáp, Kossuth L. u. 33/1.
2. Szabó György
Sülysáp,
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Tóth Krisztina jegyző: A nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjairól és további
szavazatszámláló bizottsági póttagokról is kell döntést hozni. Az írásos előterjesztésben
szereplő listán túl sikerült további személyeket megnyerni póttagságra:
Józsa Mónika
Sülysáp, Kis köz 27/2.
Gödöny Péter
Sülysáp, Béke u. 47.
Gödöny Zita
Sülysáp, Béke u. 47.
Szeibelné Erni Éva
Sülysáp, Cirokvölgy 4.
Kérem, hogy e személyekkel kiegészített listáról szavazzon a képviselő-testület.
Horinka László polgármester: Aki egyetért a kiegészített határozati javaslattal, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
102/2014. (VIII. 21.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 14. § (4), 24. § (1), 34. § (1)
és 35. § (1) bekezdése alapján
1./ a Sülysápon eljáró nemzetiségi szavazatszámláló bizottságba a
következő tagokat választja meg:
1. Bálint Mária Terézia
Sülysáp, Béke u. 14.
2. Csulák István
Sülysáp, Kossuth L. u. 28/B.
3. Losó Rita
Sülysáp, Dr. Gáspár köz 16.
2./ a Sülysápon eljáró szavazatszámláló bizottságokhoz a következő,
újabb póttagokat választja meg:
1. Dr. Budainé Barta Zsuzsanna Sülysáp, Lövölde u. 55.
2. Tarnai Lászlóné
Sülysáp, Petőfi u.
3. Zakar Zoltánné
Sülysáp, Pesti út 14.
4. Maró Istvánné
Sülysáp, Kossuth L. u. 131.
5. Dobosné Galda Mária
Sülysáp, Táncsics M. u. 9.
6. Laczkó András
Sülysáp, Kinizsi Pál u. 40.
7. Juhász Mihályné
Sülysáp, Laky dűlő 2196/2
8. Szeibelné Erni Éva
Sülysáp, Cirokvölgy 4.
9. Józsa Mónika
Sülysáp, Kis köz 27/2.
10. Gödöny Péter
Sülysáp, Béke u. 47.
11. Gödöny Zita
Sülysáp, Béke u. 47.
12. Szeibelné Erni Éva
Sülysáp, Cirokvölgy 4.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
8. NAPIRENDI PONT
Tájékoztatás a helyi adóbevételek I. félévi alakulásáról
Horinka László polgármester: PTÜB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Merültek fel
különböző szempontok azzal kapcsolatban, hogy a tavalyihoz mindenképpen lehet
hasonlítani. 61 %-on állunk most, ebből lehet arra számítani, hogy a költségvetési tervet
tudjuk tartani. Kérdés? Aki elfogadja a tájékoztatás, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
103/2014. (VIII. 21.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
adóbevételek 2014. I. félévi alakulásáról szóló jegyzői
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
9. NAPIRENDI PONT
Tájékoztatás Sülysáp Város Önkormányzata gazdálkodásának 2014.
első félévi helyzetéről
Horinka László polgármester: PTÜB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés van-e?
Amennyiben nincs, a bizottság javaslata alapján, elfogadásra javasolom a tájékoztatót. Aki
egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
104/2014. (VIII. 21.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat gazdálkodásának 2014. első félévi helyzetéről
szóló tájékoztatást elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
10. NAPIRENDI PONT
Sülysáp Város Önkormányzata
módosítása

2014.

évi

költségvetésének

Horinka László polgármester: A PTÜB szinté tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés,
észrevétel van-e? Ez egy rendeletmódosítás formájában kerül elfogadásra. Aki egyetért a
rendeletmódosítással, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2014. (…) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
111. § (2)-(3) bekezdésével, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.

§ (1) és 34. § (5) bekezdésével kapott feladatkörében és felhatalmazással a következőket
rendeli el:
1. §
A Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 2. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép
„2. § A Képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési
eredeti kiadási és bevételi főösszegét 993.276 ezer forintban, a módosított kiadási és
bevételi főösszegét 1.034.855 ezer forintban állapítja meg.”
2. §
(1) A Kvr. 3. § (1) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
b) Központi költségvetésből származó támogatás
(2) A Kvr. 3. § (1) d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
d) Véglegesen átvett pénzeszközök
(3) A Kvr. 3. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

477.499 e Ft
47.098 e Ft
18.463 e Ft

3. §
(1) A Kvr. 4. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
a) működési jellegű kiadások
(2) A Kvr. 4. § (1) ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
ad) ellátottak pénzbeli juttatása
(3) A Kvr. 4. § (1) ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
ac) dologi jellegű kiadások
(4) A Kvr. 4. § (1) ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
ae) egyéb működési célú kiadások
(5) A Kvr. 4. § (1) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép
b) Felhalmozási jellegű kiadások
(6) A Kvr. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
(2) Általános tartalék

1.034.855 e Ft
48.415 e Ft
271.605 e Ft
212.508 e Ft
29.396 e Ft
23.598 e Ft

4. §
A Kvr. 14. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
a) költségvetési főösszegét
18.745 e Ft-ban [állapítja meg.]
5. §
(1) A Kvr. 15. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
c) egyéb működési célú támogatás nonprofit szervezettől
(2) A Kvr. 15. § (2) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
c) dologi jellegű kiadások
(3) A Kvr. 22. § (2) d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép
d) egyéb működési kiadás

20.98 e Ft
9.283 e Ft
2.569 e Ft

6. §
A Kvr. mellékletei helyébe az 1-10. mellékletek lépnek.
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezésit visszamenőlegesen
2014. január 1-jétől alkalmazni kell.
Sülysáp, 2014. augusztus 21.

Horinka László
polgármester

Tóth Krisztina
jegyző

11. NAPIRENDI PONT
Fogorvosi körzetek korrigálása
Horinka László polgármester: A PTÜB és az ESZB tárgyalta, mindkét bizottság
elfogadásra javasolja, de voltak aggályok.
Balog Mónika: Nem értettük, hogy ha nem rendel egész héten a doktornő, akkor minek neki
még ennyi utca.
Horinka László polgármester: Mivel nem lett meg a 3500 betege a legutóbbi módosítás
alapján, ezért nem kapja meg a megfelelő OEP-támogatást. A most előterjesztett változat volt
az eredeti állapot.
Szücsi Csaba ESZB elnök: Ha ebben nem vagyunk partnerek, az milyen következményekkel
jár?
Tóth Krisztina jegyző: Bizonyos feltételek mellett kártalanítási kötelezettsége van az
önkormányzatnak, ha elvesz valamelyik körzetből. Bár itt azért a doktornő tulajdonképpen
beleegyezett, csak maga sem mérte fel a következményeket.
Horinka László polgármester: Fogadjuk el így, ahogy elő van terjesztve. Aki egyetért a
javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2014. (….) önkormányzati rendelete
a háziorvosi körzetek kialakításáról szóló 28/2012. (I. 10.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) 4. pontjával, 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 és felhatalmazással a következőket rendeli el:

1. §
A háziorvosi körzetek kialakításáról szóló 28/2012. (I. 10.) önkormányzati rendelet 3.
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Sülysáp, 2014. augusztus 21.
Horinka László
polgármester

Tóth Krisztina
jegyző

1. melléklet a 12/2014. (….) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 28/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez
Fogorvosi körzetek
I. fogorvosi körzet
/Fő u. 6./
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
Kiskókai utca
Kisköz
Kókai út
Lövölde utca
Magdolna utca 25. számtól a végéig
Malom utca
Mátyás király utca
MÁV megállóhely (Szőlősnyaraló)
Melegvölgy

Nap utca
Nyárfa utca
Patak sétány
Pesti út
Révai utca
Rózsa utca
Sándor utca
Sági út
Széchenyi utca
Szecsői út
Szív utca
Szőlő utca
Táncsics Mihály utca
Tápió utca
Tavasz utca
Teleki Pál utca
Úri út
Váci Mihály utca
Vak Bottyán utca
Vasút utca 78. számtól a végéig
Viola utca
Vörösmarty utca

II. fogorvosi körzet
/Dózsa Gy. u. 206./
Kodály Zoltán utca
Kossuth Lajos utca
Kossuth tér
Laky dűlő
Losonczi utca
Magdolna utca 1-24. számig
MÁV vasútállomás (Sülysáp)
Nagyoszlár tanya
Petőfi utca
Rákóczi utca
Sándorszállás tanya
Szabadság utca
Szent Imre utca
Szent István tér
Szilvafasor utca
Szondy György utca
Templom utca
Új utca
Vasút u. 1-77. számig
Zrínyi utca

Ady Endre utca
Alkotmány utca
Arany János utca
Árpád utca
Béke 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
12. NAPIRENDI PONT
Informatikai
fejlesztés
jóváhagyása

közbeszerzési

dokumentációjának

Horinka László polgármester: Kókával közösen megnyert pályázat, ennek a projektnek
kapcsán kell egy közbeszerzést lefolytatni. PTÜB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Van-e
kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs az előterjesztett határozati javaslatról
szavazunk. Aki egyetért az előterjesztett javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
105/2014. (VIII. 21.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és Sülysáp
Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzata alapján
1./ a „Tanácsadás a Konzorciumi keretek között történő
informatikai fejlesztések az ASP központ szolgáltatásainak
igénybevételéhez Sülysáp és Kóka Önkormányzatánál című
pályázat megvalósításához” tárgyú közbeszerzési eljárást
megindító ajánlattételi felhívást, valamint az ajánlati
dokumentációt és a vállalkozási szerződés tervezetét
jóváhagyja;
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2./ a Közbeszerzési Szabályzat szerinti Közbeszerzési
Bizottságnak a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottságot bízza meg,
3./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházáshoz
kapcsolódó, nem közbeszerzési eljárásra kötelezett
beszerzéseket saját hatáskörben lebonyolítsa: a szükséges
döntéseket meghozza és a kapcsolódó szerződéseket
megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
13. NAPIRENDI PONT
Egyebek
Horinka László polgármester: Volt egy határozatunk, amelyben a csatornázás után a
helyreállításra váró utakról döntöttünk. A közbeszerzés lezajlott, az egyetlen meghívott és
meghívható vállalkozás, adott ajánlatot. Az adott árból az derült ki, hogy ők ezt nem akarják
megcsinálni, mert félnek az ellenőrzésektől. Bosszantott a dolog, mert, ha két hónappal előbb
mondják, akkor nem állítjuk le a sávos helyreállítást. 5.250,- Ft-os ajánlatot adtak a 4 cm
vastag aszfaltozásra. Nem volt felhatalmazásunk arra, hogy átlépjük a korábbi határozatban
meghatározott összeget, így a közbeszerzés eredménytelen lett. Némi anyag meg fog maradni,
ebből javasolják megcsinálni a Lövölde és a Szent Imre utcát megcsinálni. Így a Petőfi, a
Dózsa és a Templom utca marad kérdés. A Dózsa kapcsán az EBM-et hozom fel indoknak.
Én még nem tartom lehetetlennek azt sem, hogy szeptember 13-ig, amikor letelik a szerződés
a Duna Aszfalttal, le tudunk folytatni egy közbeszerzést, és október 5-ig akár fel lehet újítani
a szóban forgó utcákat, a korábban tervezett 3 ezer forint körüli négyzetméter áron. Abban a
felállásban a sávon felüli árat fogjuk fizetni, de az árkülönbség miatt mégsem fog annyiba
kerülni. A Dózsán 42 db fedlapot kell megemelni, kb. 1 millió forint. Nem tudom mennyi a
teljes felület a Dózsán, de ha megvan, akkor ki tudjuk számolni.
Dr. Gebauer Béla Józsefné: A Lövölde a legkevésbé forgalmas út.
Horinka László polgármester: Nagyon rossz állapotban van.
Dr. Gebauer Béla Józsefné: A Malom utcán sem tudsz normálisan végig menni.
Horinka László polgármester: Ebbe az elgondolásba bármit be lehet vonni.
Katus Norbert OMSB elnök: A Malom utcán az iskola miatt nagy a forgalom.
Horinka László polgármester: Nem találom a táblázatot, de nagyjából 2/3:1/3 az aránya
annak, amit fizetnünk kellett volna. 32 millió + áfa körüli összegről beszélhetünk csak a
Dózsa György utca esetében. Ennek a menetrendje úgy alakul, hogy elindítjuk a
közbeszerzést, és amikor a Duna Aszfalt levonul, lehet csinálni a teljes pályás felújítást.
Pálinkásné Petik Éva: Most megcsinálják a sávos helyreállítást és utána a teljes pályást?
Horinka László polgármester: Igen
Cseri Péter alpolgármester: Akkor nem élhetünk a garanciális igényünkkel.
Farkas Ferenc: A Dózsán nagyon lassan haladtak a munkával, sokáig szivattyúztak, fog még
süllyedni.
Kecser István PTÜB elnök: Lehet, hogy várni kellene még, a 31-es is nagyon pocsék lett.
Horinka László polgármester: Az egy ideiglenes helyreállítás volt.
Kecser István PTÜB elnök: Van kockázata annak, amit Feri mond.
Cseri Péter alpolgármester: A süllyedéses garanciát az új kivitelezőnek kellene felvállalni.
Horinka László polgármester: Egyetértek Ferivel, hogy még süllyedhet, de a gázvezeték
építése után még 10 évvel is süllyedt.
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Cseri Péter alpolgármester: A műszaki ellenőrrel beszélni kellene, hogy milyen tömörítést
végeztek.
Tóth Krisztina jegyző: Azt is érdemes megnézni, hogy milyen lesz az út a sávos felújítás
után. Lehet, hogy elfogadható pár évig.
Pálinkásné Petik Éva: A garancia meddig él a sávos felújítás után?
Horinka László polgármester: Két évig.
Balog Mónika: Várjuk meg, hogy milyen lesz a sávos javítás!
Horinka László polgármester: Akkor kicsúszunk az időből.
Cseri Péter alpolgármester: A szőnyegezés előtt kell a vállalkozó figyelmét felhívni, hogy
ez egy friss javítás és ennek függvényében vállalja a munkát.
Pálinkásné Petik Éva: Még az is lehet, hogy a próbaüzem után is fel kell bontani az
útburkolatot.
Horinka László polgármester: Olyat nem tudok elképzelni, hogy elkezd folyni szennyvíz, és
ezért fel kell bontani.
Farkas Ferenc: Valóban meg kell csinálni, tavasszal támogatom, de most nem.
Cseri Péter alpolgármester: Olyat el tudsz képzelni, hogy megpályáztatjuk, és vállalja be a
garanciát a süllyedésre?
Kecser István PTÜB elnök: Ott alapból nagyon nehéz lesz garanciát érvényesíteni.
Pálinkásné Petik Éva: A Kossuth utca lakói alig várják, hogy a Dózsa végre járható legyen,
nagyon nagy a forgalma jelenleg.
Tóth Krisztina jegyző: Így sem vagyok biztos, hogy beleférünk az időbe a közbeszerzéssel.
Horinka László polgármester: A Duna Aszfalt képviselője azt mondta, hogy ezt most nem
merik bevállalni. Ha szeptember közepéig hagyjuk, utána megcsinálják.
Tóth Krisztina jegyző: Én akkor sem látom megvalósíthatónak. Azt mondták a tárgyaláson,
hogy ha túllendülünk az áron, akkor a másik súlyos probléma a határidő. Tehát már eleve
alkudni akartak az egy hónapos kivitelezési időn.
Cseri Péter alpolgármester: Ha ők vállalnák el, akkor annyira nem félnék a süllyedéstől. Ha
nem csináljuk meg szőnyegezést, kátyúzni akkor is kell.
Katus Norbert OMSB elnök: A sávosan helyreállított utakon mennyire süllyedt meg? Talán
a Malom utcán egy helyen. A Kiskókában is talán fél centit süllyedt.
Cseri Péter alpolgármester: Mendén valóban nagyon komoly süllyedések keletkeztek. Ha
bevállalják, ők csinálták, ők tömörítették, ha vállalják a garanciát, akkor tudnám támogatni.
Katus Norbert OMSB elnök: Én azt mondom, muszáj megcsinálni.
Kecser István PTÜB elnök: Kockáztassunk?
Katus Norbert OMSB elnök: Mit mond a pénzügyi vezető, ki tudjuk fizetni?
Seprősné Cseri Ágota irodavezető: Ki.
Horinka László polgármester: Egy-két kivitelezővel tudok beszélni, hogy határidőben
hogyan látják, és hogy rá mernének-e menni. Utánajárok és megtudom, hogy mit javasolnak.
Akkor ez ügyben most még nem hozunk döntést.
Cseri Péter alpolgármester: Zöldhulladék ügyben hol tartunk?
Horinka László polgármester: Írtunk levelet a környezetvédelmi hatóságnak, hogy milyen
engedélyek kellenek. A válaszban arról tájékoztattak, hogy átmeneti állomásról szó sem lehet,
engedélyköteles a begyűjtés. A szennyvízre is csak a Faluszolgának van engedélye, a
TÁVÜSZ-re sürgősen írassuk át. Telefonban nagyon kedvesek voltak, úgy tűnt, egyszerűen
megoldható a dolog, így nem igazán értem a hangnemet. Nem mondom, hogy lehetetlen, de
az engedélyeket be kell szerezni.
Cseri Péter alpolgármester: Az ingyenes rákötés hol tart?
Horinka László polgármester: A Víziközmű Társulat közgyűlése hozott egy döntést, hogy a
maradványpénzeket erre költi. Elindultak a felmérések, hogy ki kéri és hány méter a bekötés.
Nagyjából 11 ezer felmérés készült el a 28 ezerből. Csak az kaphatja meg, akinek nincs
tartozása. Mi természetesen a TÁVÜSZ Kft.-vel is be szeretnénk szállni, de beszéltem több
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helyi vállalkozóval: a Hos-Ép Kft.-vel, a Folyamat Kft.-vel, Nagy Tibor egyéni vállalkozóval,
és mind azt mondták, hogy az 50 ezer bruttó annyira kevés, hogy nem vállalják, főleg, hogy
nem látják még, hogy ennyiért pontosan mit kell csinálni. Füles Józseffel mi úgy gondoljuk,
hogy 60 ezer bruttóból meg lehet csinálni, bár nagyot keresni nem lehet rajta.
Cseri Péter alpolgármester: Foglalkoztam a gyalogátkelőhelyekkel, de nem csak a felálló
helyekből áll, hanem a járdacsatlakozásokat is meg kell csinálni. A felálló hely lehet-e sima
beton, vagy térkő legyen?
Horinka László polgármester: A sima betonnal nyilván olcsóbban jövünk ki és a célnak
megfelel.
Ha nincs más egyebekben, mindenkinek köszönöm a munkát, az ülést bezárom.

k.m.f.

Horinka László
polgármester

Tóth Krisztina
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Dr. Gebauer Béla Józsefné
települési képviselő

Farkas Ferenc
települési képviselő

16/16

