Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én 17.00
órakor megtartott nyilvános, munkaterv szerinti üléséről.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak:
A Képviselő-testület tagjai közül: Horinka László polgármester, Katus Norbert
alpolgármester, Cseri Péter, Farkas Ferenc, Pálinkásné Petik Éva, Szücsi Csaba
települési képviselők, később érkezett: Balog Mónika, Hostyinszki Ákos és Kecser
István
Tanácskozási joggal: Tóth Krisztina jegyző, Seprősné Cseri Ágota adó- és pénzügyi
irodavezető
Meghívottként: Mányi Zoltán a PVB tagja, Zemenné Jurás Katalin védőnő, Dr.
Faroun Ghassan háziorvos, Kiss Balázs a Süly-Med Kft. képviselője, később érkezett:
Dr. Popovics László a HSZB tagja
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet
Horinka László polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, az első munkaterv
szerinti ülésünkön. Külön köszöntöm Dr. Faroun Ghassant és Kiss Balázst, akik az I. sz.
háziorvosi körzet helyettesítésével kapcsolatban vannak itt, Zemenné Jurás Katalin védőnőt,
és Mányi Zoltánt a PVB külső bizottsági tagját, aki most fog esküt tenni.
Megállapítom, hogy az ülésünk határozatképes: 9 tagból 6 jelen van, Kecser István jelezte,
hogy késve érkezik, Balog Mónikáról és Hostyinszki Ákosról viszont nem tudok semmit.
A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek javasolom Katus Norbert és Szücsi Csaba
képviselőtársainkat. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Katus Norbert és
Szücsi Csaba települési képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek
megválasztotta.
Horinka László polgármester: Napirend előtt javasolom, hogy térjünk rá a doktor úr és Kiss
Balázs jelenlétének okára. Azért kértük doktor úrtól, hogy jöjjön el, mert szeretnénk kicsit
jobban megismerni, hiszen tartósan fog helyettesíteni nálunk az I. számú körzetben. Kérem,
hogy picit beszéljen önmagáról.
Dr. Faroun Ghassan: Jelenleg Kókán dolgozom mint háziorvos, a II. számú körzetben. 35
éve kerültem Magyarországra, Szíriában, keresztény családban születtem. Debrecenben
végeztem 1987-ben, dolgoztam tanársegédként, majd gyakorló orvosként, a harmadik
munkahelyem Kóka. Kókán nőgyógyászati szakrendelőt is üzemeltetek. Megkeresett Balázs,
hogy segítségre van szüksége, vállaljam el a helyettesítést, és megkötöttük a szerződést. A
rendelésemet a kókaival ellentétesen fogom folytatni. 5 km távolság van a két település
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között, ez olyan, mint a falu egyik és másik vége, ezért nagyon közel van. A helyettesítési
gyakorlatomban még nem voltak problémák.
/17:15 Hostyinszki Ákos települési képviselő és dr. Popovics László HSZB-tag megérkezik az
ülésre, az ülésen jelen levő képviselők létszáma 7 fő./
Dr. Faroun Ghassan: A készenlét is meg lesz osztva, egészen biztos vagyok benne, hogy
sikerül ellátni a betegeket probléma nélkül. Sok munkát igényel, de meg lehet oldani. 27 éven
keresztül még nem volt gond a munkámmal, remélem ezután sem lesz. Köszönöm a bizalmat.
Kiss Balázs: A doktor úr már kétszer is helyettesített nálunk és más körzetben is, van
helyismerete, és a közelség miatt nem lesz probléma. Az itteni két orvos nem tudta vállalni,
hogy a helyettesítést a Losonczi utcai rendelőben végezzék, Ghassan doktor úr viszont
elvállalta. Első körben ez egy évet jelent, de hosszú távú megállapodásunk van, ezzel a
helyettesítés el lesz látva.
Horinka László polgármester: Én úgy hallottam, hogy kígyózó sorok vannak a rendelő
előtt, de azt gondolom, hogy ez csak átmeneti állapot, hiszen eddig nem volt a betegeknek
nagyon kedvező a helyettesítés formája, sokan vártak, akiknek nem volt sürgős problémájuk.
Jó munkát kívánok önnek.
Kiss Balázs: Hozzám van kérdés?
Horinka László polgármester: A praxis feletti joggal mi a helyzet?
Kiss Balázs: A cégben ügygondnoknak lettem kinevezve, ezért az én faladatom lett a
helyettesítés megoldása.
Horinka László polgármester: A képviselőknek mondom: a feladat-ellátási szerződés a Kft.vel köttetett, ezért jelenleg a Kft.-nek kell megoldania helyettesítést.
Kiss Balázs: Első körben mostanra sikerült megoldani, hogy ne a beteg menjen az orvos után,
hanem fordítva, ezek után lesz időm azzal foglalkozni, hogy értékesítsük vagy állandó
orvossal töltsük be a praxist. Jelenleg nagyon kevés a pénz az orvosoknál, de előbb-utóbb
talán valami megmozdul.
Horinka László polgármester: Köszönöm a tájékoztatást.
/17:20 Kiss Balázs és Dr. Faroun Ghassan távozik az ülésről./
Horinka László polgármester: Még van egy napirend előtti feladatunk: itt van körünkben
Mányi Zoltán, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyik külső tagja, aki még nem tett
esküt, ezért most fogja megtenni, ehhez kérem, álljunk fel.
Mányi Zoltán: „Én, Mányi Zoltán, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom; bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat Sülysáp fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”
Horinka László polgármester: Gratulálok a bizottsági tagsághoz, az esküokmányt, kérem,
írd alá. Szívesen látunk a továbbiakban is az ülésen, de nem tartóztatunk, ha dolgod van.
/17:25 Mányi Zoltán távozik az ülésről./
Horinka László polgármester: Rátérnénk az érdemi feladatinkra. Az ülés napirendje a
meghívóban szerepel, egyebekben azonban szeretnék az év végi jutalmazásról beszélni, és
szeretném, ha határozatot hozna erről a testület.
Katus Norbert alpolgármester: Én a testület véleményét szeretném megkérdezni egy
ügyben.
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Horinka László polgármester: A jutalmazáson kívül még néhány aktuális dologról
szeretnék tájékoztatás adni majd egyebekben. Aki egyetért az elhangzott napirenddel, kérem,
szavazzon.
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, Tóth Krisztina jegyző
3./ Beszámoló a 2013/2014-es tanévi iskola-egészségügyi ellátásról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
4./ Gólyahír Bölcsőde elmúlt gondozási évéről szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
5./ Sülysápi Hírforrás Szerkesztő Bizottsági beszámolója
Előterjesztő: Horinka László polgármester
6./ Tájékoztató a költségvetés háromnegyedévi helyzetéről, a költségvetési rendelet
módosítása (6ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
7./ A helyi adók és díjak mértékének felülvizsgálata
Előterjesztő: Horinka László polgármester
8./ Helyi vízkárelhárítási terv 2014. évi felülvizsgálata
Előterjesztő: Horinka László polgármester
9./ ÖKOVÍZ Kft. kérelme víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása,
bérleti díj mérséklése iránt
Előterjesztő: Horinka László polgármester
10./ Együttműködési megállapodás a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
Előterjesztő: Horinka László polgármester
11./ I. számú házi gyermekorvosi praxis betöltésére pályázat kiírása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
12./ Szerződés a gyepmesteri feladatok ellátására
Előterjesztő: Tóth Krisztina jegyző
13./ Igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban
Előterjesztő: Horinka László polgármester
14./ Szándéknyilatkozat a Helyi Építési Szabályzat módosításáról (126 és 129/1 hrsz.)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
15./ Rendeletalkotás a helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
16./ A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
17./ Sülysáp Malom u. 9. szám (3862 hrsz.) alatti ingatlan megvásárlása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
18./ Önkormányzati intézmények dolgozóinak év végi jutalmazása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
19./ Egyebek
Ügyrendi döntés
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Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 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: Igyekeztem kimerítő lenni, talán kicsit hosszú is lett. Kérdés
van-e ezzel kapcsolatban?
Pálinkásné Petik Éva: A Malom utcai telephely létesítésével kapcsolatosan milyen
elvárásokat fogalmaztak meg?
Horinka László polgármester: A múlt héten volt itt Gajdos András, és ismét bejártuk az
épületet. Ahogy a tüdőszűrőre bementünk van egy helyiség, azzal együtt három nagyobb és
két kisebb helyiséget fognak hasznosítani, és a két mosdót. Lényegében semmi komoly nem
merült fel. Az ÁNTSZ a mosdókat még megmondja, milyenek legyenek. Zsebbenyúlós lesz,
mert a parketta nagyon rossz állapotban van. A fűtéshez öntöttvas radiátorok vannak feltéve,
amelyek folynak, ezért is ment tönkre a parketta. Ehhez kell egy terv, hogy a TÁVÜSZ Kft.
meg tudja csinálni. Még a tervvel együtt is kevesebb lesz, mintha vállalkozó csinálja.
Decemberben, remélem, hozzuk a költségeket.
Pálinkásné Petik Éva: Mikor fognak indulni?
Horinka László polgármester: Ma egy általuk rendezett eseményen voltam, ott is az
hangzott el, hogy jövő tavasszal ez meg tud indulni. Holnap után lesz a Bárka-nap 14 órától,
gyertek el, biztosan fognak örülni.
Dr. Popovics László: Ha mellékhelyiséget akarnak építeni, akkor feltétel, hogy annak legyen
előtere a kézmosó részére.
Horinka László polgármester: Régebben rendőrségi épület volt, szerintem már úgy van.
Olyan szemmel is nézzük az épületet, hogy a hátsó részben lévő három helyiségbe talán be
tudnánk költöztetni a családsegítő irodáit, hiszen itt elég szűkösen vagyunk, ezért egy iroda
felszabadulna, ha az intézményvezetőt ki tudnánk költöztetni, valamint a művelődési ház is
nagyon jól tudná hasznosítani a családsegítő mostani helyiségeit. Más kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs az előterjesztett határozati javaslatról szavazunk, aki egyetért az elhangzott
javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
133/2014. (XI. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató az elmúlt negyedévben a Képviselő-testület
átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

4/36

által

Horinka László polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, kérdés, észrevétel vane az olvasottakhoz? Aki egyetért az előterjesztett határozati javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
134/2014. (XI. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014.
év III. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntésekről
szóló, az SZMSZ 8. § (4) és 19. § (5) bekezdése szerint
előterjesztett beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
3./ NAPIRENDI PONT
Beszámoló a 2013/2014-es tanévi iskola-egészségügyi ellátásról
Horinka László polgármester: Köszöntöm ismét Zemenné Katit. Az írásos beszámolókat
megkaptátok. A beszámolót a HSZB tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Szücsi Csaba HSZB elnök: Balog Mónikának volt egy olyan megjegyzése, hogy a
fogászaton két osztály szűrése történjen meg egy napon egymás után.
Horinka László polgármester: A két fogorvos doktornő jelezte, hogy nem tudnak eljönni, a
többiekről nem tudok semmit. Van kb. 20 osztály, ahhoz, hogy le tudjon menni fél tanítási év
alatt, valóban két osztályt kellene szűrni, hiszen a szünetek miatt talán nincs 20 hét. Úgy
fogalmaznám át ezt, hogy ahhoz, hogy a Móra Ferenc Általános Iskola működési területén az
évi két szűrés teljesüljön, szükséges az esetenkénti két osztály behívása. Sápon gondolom
nincs ilyen probléma.
Dr. Popovics László: Valamilyen ütemtervet kellene csinálni.
Pálinkásné Petik Éva: Tudomásomra jutott, hogy az iskolánkban pozitív változás volt,
minden pénteken tartásjavító tornát tart egy szakember. A nevelési tanácsadó megkérdezte a
védőnőket, hogy milyen probléma van.
Zemenné Jurás Katalin védőnő: A nagyon problémásaknak biztosítottak az idei tanévtől
egy szakembert. Nem tudom, hogy gyógytestnevelő vagy gyógytornász. A helyhiány miatt
csak kevés gyereket tud egyszerre foglalkoztatni, de legalább ez egy pozitív változás. A
nevelési tanácsadónak csak a létszámot kell leadni. Nagyon kellene logopédus az iskolában és
az óvodában is, ha erre egy főállásút tudna az önkormányzat foglalkoztatni, az lenne a
legjobb.
Horinka László polgármester: Ez nem önkormányzati feladat, és tudom, hogy erre
aláírásgyűjtést is kezdeményeztek a szülők. Ez a nevelési tanácsadó feladata, azt üzenték,
hogy várják őket szeretettel Nagykátán, de nyilván 30-40 szülőnek és gyereknek nehézkesebb
az utazás, mintha a logopédus utazna ide. Így áll hozzá a nevelési tanácsadó, a központi
oviban pedig biztosan lenne erre hely. Visszaadtam az aláírásokat Bálintné Marikának, hogy a
szülők hozzák el hozzánk. Talán nagyobb hatása lesz a nevelési tanácsadónál, ha a szülők és a
polgármester együtt fordul oda. Van-e még kérdés vagy hozzászólás a témához? Amennyiben
nincs, az előterjesztett határozati javaslatot kiegészítjük a HSZB fogászati szűréssel
kapcsolatos javaslatával. Aki egyetért az elhangzottakkal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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135/2014. (XI. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
köznevelési intézményekben a 2013/2014-es tanévben
biztosított iskola-egészségügyi ellátásról szóló
1./ gyermekorvosi beszámolókat elfogadja,
2./ fogorvosi
beszámolókat
elfogadja,
azzal,
hogy
szükségesnek látja, hogy az I. számú fogorvosi körzetben, a
Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskola tanulói is
vonatkozásában megvalósuljon az évi két szűrés,
3./ védőnői beszámolókat elfogadja,
és megköszöni az ellátásban résztvevők elmúlt évi munkáját.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, ellátásban résztvevők
/17:35 Zemenné Jurás Katalin védőnő távozik az ülésről./
4./ NAPIRENDI PONT
Gólyahír Bölcsőde elmúlt
megtárgyalása

gondozási

évéről

szóló

beszámoló

Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, emlékeim szerint is elfogadásra javasolja,
nem volt kiegészítés. Nincs itt a bölcsődevezető, de mentségére szolgáljon, hogy tegnap esett
át egy államkincstári ellenőrzésen. Kimerítő és terjedelmes beszámolót kaptunk. Ha van
kérdés, szívesen válaszolunk.
Szücsi Csaba HSZB elnök: Nekem mindig szemet szúr az a szó, hogy technikás, de én hiába
böngészem a szakmai dokumentumokat, ilyen munkakört nem találok sehol. Ez mit jelent?
Horinka László polgármester: Technikai dolgozót jelent.
/17:40 Balog Mónika települési képviselő megérkezik az ülésre; az ülésen jelen levő
képviselők létszáma 8 fő./
Horinka László polgármester: Amennyiben nincs kérdés a beszámolóhoz, az előterjesztett
határozati javaslatról szavazunk. Aki elfogadja a Gólyahír Bölcsőde beszámolóját, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
136/2014. (XI. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gólyahír Bölcsőde elmúlt gondozási évről szóló beszámolóját megköszönve az intézmény dolgozóinak áldozatos munkáját –
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető
5./ NAPIRENDI PONT
Sülysápi Hírforrás Szerkesztő Bizottsági beszámolója
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Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta. Javaslat volt, hogy rendszeresen
jelenjen meg az újságban összefoglaló a testületi ülésekről, és hogy jelezzük előre, mikorra
várható a következő szám. Erre már volt is kezdeményezés, ha jól emlékszem az előző lapban
már benne volt, hogy következő lapszám mikor jelenik meg. A bizottsági javaslatok között
van, hogy Cseri Sára legyen a főszerkesztő, valamint kapjon vétójogot a bizottság tagjainak
kiválasztásában, és hogy kérjen beszámolót a civil szervezetek és az intézmények vezetőitől.
Van-e ehhez még valamilyen kiegészítés? Norbi?
Katus Norbert alpolgármester: Bizottsági ülésen átbeszéltük, részemről nincs kiegészítés.
Hostyinszki Ákos: Szót ejtettünk a honlapon való megjelenésekről is. Nem biztos, hogy az
újságban kell megjelennie összefoglalónak, javasolnám, hogy a honlapon jelenjen meg a
jegyzőkönyv minél hamarabb. Nem kell megvárni, hogy a Kormányhivatal jóváhagyja, már
az ülés másnapján fel lehet tenni. Erről jó lenne valami szabályt kialakítani.
Horinka László polgármester: Rengeteg munka van még a jegyzőkönyvvel az ülés után,
másnap biztosan nem lehet feltenni. Nem várjuk meg, hogy a Kormányhivatal jóváhagyja,
amikor oda megküldjük, felkerül a honlapra is, tehát a kettő nagyjából párhuzamosan
működik.
Hostyinszki Ákos: A másik, hogy kicsit korábban jó lenne megkapni az ülések anyagait, mert
nagyon kevés idő volt az átnézésre.
Tóth Krisztina jegyző: Az SZMSZ rendelkezik arról, hogy meddig kell feltenni a
jegyzőkönyvet a honlapra, tehát erről nem kell döntést hozni. Törekszünk az időben történő
kiküldésére is az anyagoknak, de rengeteg az ügy, ami az utolsó pillanatban esik be, és az
egyéb feladat is nagyon sok.
Horinka László polgármester: Az SZMSZ betartására figyelmeztetjük a Hivatalt és a
polgármestert.
Katus Norbert alpolgármester: Én vettem az adást, számon kérhetitek akár beírjátok a
határozatba akár nem. A civil szervezetekre, intézményekre vonatkozó részt is beleírhatjátok,
de én tudomásul vettem. A főszerkesztő személyével kapcsolatos döntést azonban meg
kellene hozni.
Hostyinszki Ákos: Nincs itt a leendő főszerkesztő ezért fontos lenne, hogy a határozatba is
belekerüljenek az észrevételeink.
Horinka László polgármester: Tehát az előterjesztett határozati javaslatot kiegészítjük
azzal, hogy az újság főszerkesztője vétójoggal rendelkezik a munkatársai kiválasztása során, a
főszerkesztőt a testület felkéri a civilszerveztek és intézmények munkájáról szóló tájékoztató
cikkek bekérésére, az előterjesztett bizottsági javaslatok alapján, valamint a testület kifejezte
azon igényét is, hogy az újság konkrét időpontban jelenjen meg.
Cseri Péter: A szavazás előtt szeretném jelezni az érintettségemet.
Horinka László polgármester: Ki kell zárni Pétert a szavazásból?
Tóth Krisztina jegyző: Az SZMSZ úgy rendelkezik, hogy kizárható, de csak az érintett
képviselő kezdeményezésére vagy bármely képviselő javaslatára dönt a Képviselő-testület.
Horinka László polgármester: Ha nincs ilyen javaslat, eltekinthetünk a kizárástól. Aki
egyetért a beszámoló, és az elhangzottak szerint módosított határozati javaslat elfogadásával,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
137/2014. (XI. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ elfogadja a Sülysápi Hírforrás Szerkesztő Bizottságának
előző a megelőző egy éves időszakról szóló beszámolóját,
és megköszöni a Bizottság egész éves munkáját, egyúttal
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2./ az újság főszerkesztőjének Cseri Sára Sülysáp, Vasút u.
38/a. szám alatti lakost megválasztja,
3./ a főszerkesztőnek vétójogot biztosít a Bizottság tagjainak
kiválasztása során,
4./ felkéri a főszerkesztőt, hogy
− biztosítsa, hogy a lapban rendszeresen jelenjen meg
tájékoztató a képviselő-testületi ülésen hozott
döntésekről,
− kerüljön megjelölésre a lapban a következő szám
megjelenésének időpontja,
− a sülysápi civil szervezetek és intézmények vezetőitől
rendszeresen kérjen be a lap beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Sülysáp Hírforrás főszerkesztője
6./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató
a költségvetés háromnegyedévi
költségvetési rendelet módosítása

helyzetéről,

a

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Pont nem voltam ott,
megjegyzést nem látok. Van-e észrevétel, kérdés?
Cseri Péter: Az önkormányzati bevételek D41-es és D43-as cellák ellentmondását fel kellett
oldani. Szöveges részben is volt egy szám elütés.
Horinka László polgármester: A szövegesben az excel szerinti szám kerül be, az exelben
pedig a D41-es cellát kellett módosítani. Ezekkel az apró módosításokkal, aki elfogadja a
tájékoztatót, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
138/2014. (XI. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat költségvetésének háromnegyedévi végrehajtására
vonatkozó tájékoztatást elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: A rendeletmódosításról is szavaznunk kell. Aki az elhangzott
módosítással elfogadja a rendeletmódosítást, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2014. (…) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövegét az 1. számú melléklet tartalmazza./
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7./ NAPIRENDI PONT
A helyi adók és díjak mértékének felülvizsgálata
Horinka László polgármester: Az előterjesztést a PVB tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Hostyinszki Ákos: A mezőőri hozzájárulás ügyével mi lesz?
Horinka László polgármester: A gazdálkodókat össze fogom hívni, egyrészt beszélgetünk,
másrészt valamilyen közvélemény kutatás fogok végezni, hogy hasznosnak tartják vagy sem a
szolgálatot. Aki nem volt itt a bizottsági ülésen, annak mondom, hogy nem akarják egész
évben foglalkoztatni a mezőőröket, de én elmondtam, hogy ez így nem működik, hiszen
hivatalosan működtetjük, állami támogatást veszünk igénybe, és a létrehozása több hónapot
vesz igénybe, tehát nem lehet félévente megszüntetni. A decemberi testületi ülésen újra
elővesszük, annak a fényében hoz döntést a testület, amit a gazdák mondanak.
Hostyinszki Ákos: Valamilyen kompromisszumos megoldás kell.
Tóth Krisztina jegyző: Szerintem az önkormányzat minden lehetséges módon igyekezett
csökkenteni a gazdálkodók terheit: 2200 forintról indult a járulék, de amikor emelkedet a
támogatás, azonnal csökkentettük a mértékét. Az elmúlt két év alatt az eddigi adó jellegű
feladatainkhoz hozzá jött az ebrendészeti járulék és a mezőőri járulék beszedése, úgy, hogy
nem emelkedett a Hivatal, illetve a pénzügy létszáma, pedig rengeteg vele a munka.
Hostyinszki Ákos: Gondolom, hogy sok munka is volt vele és pénzbe is került, mégis az a
véleményem, hogy meg kell találni a mindkét fél számára megfelelő megoldást.
Tóth Krisztina jegyző: Jó, hogy ez felmerült, mert most rendeltük meg a nyilvántartó
programot, hogy a befizetéseket biztonságosan tudjuk kezelni. Megpróbáljuk takarékosan
üzemeltetni a szolgálatot, az őrsparancsnok pedig azt mondta, hogy csökkent a lopások
száma, tehát van ennek értelme és haszna is.
Horinka László polgármester: Hozunk egy döntést, amit lehet, hogy következő ülésen
megváltoztatunk. Most döntünk arról, hogy nem emelünk. A mezőőri járulékra pedig
visszatérünk decemberben, a gazdákkal folytatott megbeszélés fényében. Aki egyetért azzal a
javaslattal, hogy a helyi adókat és díjakat ne emeljük, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
139/2014. (XI. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
adók és díjak felülvizsgálatának eredményeképp
1./ a helyi adók mértékét nem kívánja emelni,
2./ a helyi díjak mértékét nem kívánja emelni,
3./ felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 1-2./ pontban
foglalt döntéseket vegyék figyelembe a költségvetési
rendelet előkészítése során.
Határidő: 1-2./ azonnal; 3./ 2014. decemberi ülés, 4./ 2015. évi
költségvetés elfogadása
Felelős: polgármester, jegyző
8./ NAPIRENDI PONT
Helyi vízkárelhárítási terv 2014. évi felülvizsgálata
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja.
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Szücsi Csaba HSZB elnök: Van egy pont, ahol a szecsői halastó megemlítésre kerül, de
tudomásom szerint az már nem létezik.
Dr. Popovics László: A meder még megvan, mint műtárgyat említi az anyag.
Horinka László polgármester: Más hozzászólás? Az előterjesztett határozati javaslatról
szavazzunk! Aki egyetért, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
140/2014. (XI. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése alapján
Sülysáp Város helyi vízkárvédelmi tervének 2014. évi
felülvizsgálati dokumentációját jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9./ NAPIRENDI PONT
ÖKOVÍZ Kft. kérelme víziközmű bérleti-üzemeltetési
módosítása, bérleti díj mérséklése iránt

szerződés

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta és elfogadásra javasolja, nekem annyi
kérdésem van, hogy 2013-ban kifizette-e a bérleti díjat? Mintha nem fizették volna ki.
Seprősné Cseri Ágota irodavezető: Kifizették.
Horinka László polgármester: Ez jó hír. A javaslatot értitek, láttátok, azt szeretnék, hogy
csökkentsük a bérleti díjat. A javaslatunk az, hogy így nem támogatjuk, viszont mivel a cég
valószínűleg úgysem tud fizetni, a bérleti díj erejéig kvázi visszavásároljuk tőlük az átadott
autót, gépeket, raktárkészlet egy részét, a működtetéshez szükséges eszközöket. Aki egyetért
az elhangzott javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
141/2014. (XI. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ az ÖKOVÍZ Kft. javaslatát a víziközmű üzemeltetése
tárgyában fennálló bérleti-üzemeltetési szerződés 11.
pontjának módosítására elutasítja, ugyanakkor
2./ kezdeményezi az ÖKOVÍZ Kft. által az üzemeltetéshez az
önkormányzattól megvásárolt járművek, gépek, eszközök és
raktárkészlet visszavásárlását legfeljebb a víziközmű
rendszer éves bérleti díjának megfelelő összeg erejéig,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az ezzel
kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le, és kösse meg a
szükséges szerződéseket.
Határidő: 2015. január 15.
Felelős: polgármester
10./ NAPIRENDI PONT
Együttműködési
megállapodás
Önkormányzattal
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a

Roma

Nemzetiségi

Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés,
hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, az előterjesztett határozati javaslatról szavazunk. Aki
egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
142/2014. (XI. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §
(2) bekezdése alapján
1./ a Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő
együttműködési megállapodást jóváhagyja,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
11./ NAPIRENDI PONT
I. számú házi gyermekorvosi praxis betöltésére pályázat kiírása
Horinka László polgármester: Mindenki tudja, hogy november 1-től csak egy
gyermekorvosunk van, ezért szükséges a pályázat kiírása.
Tóth Krisztina jegyző: Azt kérdezném, hogy mindkét variációban, vállalkozásban és
közalkalmazotti formában is meghirdessük-e?
Horinka László polgármester: Nem kellene ezt keverni, ha a másik vállalkozásban
működik, akkor ez is legyen abban!
Szücsi Csaba HSZB elnök: Kiss Balázs szavaiból azt vettem ki, hogy ők is alkalmazzák a
doktort a helyettesítésre.
Horinka László polgármester: Az egy másik helyzet, mert ott helyettesítésről van szó, és
mivel doktor úrnak van egy másik praxisa, ez nem is lehet máshogy. Két praxisban csak
meghatározott ideig és feltételekkel lehet egy orvos, így például nem is szerezhet
vállalkozásban praxisjogot.
Szücsi Csaba HSZB elnök: Még azt nem értem, hogy ha nekünk az lenne az érdekünk, hogy
azonnal legyen orvosunk, miért kell még 6 hónapot várnunk.
Tóth Krisztina jegyző: Azért, hogy lehetőleg ne keveredjünk bele egy kártérítési perbe.
Sajnos itt egy jogi anomáliáról van szó, két jogszabályból két eltérő időpont következik arra
vonatkozóan, hogy mikortól tölthető be a praxis. Sajnos az ÁNTSZ sem tudja megmondani,
hogy hogyan kell ezt értelmezni, melyik időpont az érvényes. Én biztonsági szempontból úgy
gondoltam, hogy inkább várjuk ki a plusz 6 hónapot.
Katus Norbert alpolgármester: A szokásjogon vagy a helyi adottságokon kívül van ennek
jelentősége?
Tóth Krisztina jegyző: Jelenleg mi vagyunk az egészségügyi szolgáltató, ezzel is rengeteg
feladatunk van: van két alkalmazottunk, és nekünk kell minden feltételt biztosítani: vényeket,
nyomtatványokat, számítógépet, nyomtatót, programot.
Horinka László polgármester: Orvost akkor találunk hamarabb, ha vállalkozás lesz, hiszen
most ezzel kaphat ingyen egy praxist. Alkalmazotti bérért nem fogja senki elvállalni. A
fiatalokat nyilván megmozgatja az a 130 ezer forint is, amit most az orvosoknak emelnek.
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Tóth Krisztina jegyző: Közalkalmazottként az fog eljönni, aki nagyon önállótlan, vagy az,
aki több bért szeretne, mint amennyit egy ilyen vállalkozásból ki lehet hozni, azt pedig nem
tudjuk megfizetni.
Horinka László polgármester: Kiírhatjuk mindkettőt. Aki egyetért a javaslattal, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
143/2014. (XI. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) 4. pontja alapján
1./ pályázatot ír ki a Sülysáp I. számú házi gyermekorvosi
praxis betöltésére,
2./ felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
12./ NAPIRENDI PONT
Szerződés gyepmesteri feladatok ellátására
Horinka László polgármester: PVB elfogadásra javasolja. A helyzet megoldásért kiált,
minél előbb pontot kellene tenni a végére. Régebben mindig alul maradt a Szomorú Szív, de
most úgy látszik, hogy ő adott jobb ajánlatot.
Tóth Krisztina jegyző: Most sem alacsony az ajánlat, de már a többi is magas. Ráadásul, a
mostani konstrukciójuk nagyon rugalmas. Nem néztem meg a pár évvel ezelőttit, de úgy
emlékszem, hogy nagyon megkötés volt benne.
Dr. Popovics László: Herczignek akármikor szóltam, bármilyen ügyben, egy órán belül itt
volt valamelyik embere, és nagyon korrekten végezte a munkát. Én nem tudok olyan
alkalomról, amikor nem csinálta meg, amit ígért. A szerződéssel kapcsolatban van egy
észrevételem: 70 ezer a korlátlan kiszállás, utána pedig a kisállat tetem elszállításáért külön
összeg van feltüntetve.
Tóth Krisztina jegyző: Ez két külön kötelezettség, külön feladat: a jegyzőé a kóbor eb, a
polgármesteré az elhullott állat.
Dr. Popovics László: Külön témaként szeretném felhozni az ebrendészeti hozzájárulást,
térjünk erre vissza. Szívesen segítek az adminisztrációban, hiszen van egy jelentős
adatbázisom. Van olyan terület, ahol nincs egy kutya sem bejelentve.
Tóth Krisztina jegyző: Várjuk doktor úrtól a szabálysértési feljelentéseket.
Szücsi Csaba HSZB elnök: Többször jelezték már a József Attila utcából, hogy ott több
kutya is van. Élő macska elszállítását is vállalja a cég?
Tóth Krisztina jegyző: Igen, a lakosság részéről is fogadnak megbízásokat, de azt a
megrendelőnek kell kifizetnie.
Horinka László polgármester: Amennyiben nincs több érdemi hozzászólás, az előterjesztett
határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy a gyepmesteri feladatok
ellátásával a Szomorú Szív Állatmentő Szolgálatot bízzuk meg, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
144/2014. (XI. 27.) ÖKT határozat
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Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ az 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében,
valamint a 2008. évi XLVI. törvény 19. § (1)-(2)
bekezdésében foglalt kötelezettségeiből eredő feladatai
(kóbor ebek befogása, elhullott állatok tetemének
begyűjtése a közterületről) ellátásával 2014. december 1-től
a Szomorú Szív Állatmentő Szolgálat (2230 Gyömrő,
Állomás utca 72/a., képviseli: Herczig József) bízza meg a
2014. november 19-én kelt árajánlata alapján;
2./ a megbízási díj 70.000 Ft+áfa/hó összegét az ebrendészeti
hozzájárulásból származó bevétele terhére biztosítja;
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére, a megállapodás
aláírására.
Határidő: 2014. november 30.
Felelős: polgármester, jegyző
13./ NAPIRENDI PONT
Igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság elfogadásra javasolja, ez így van az
iskolákban is, illeszkedik a gyerekek szünidejéhez, egyébként is nagyon alacsony az
ügyfélforgalom ebben az időszakban.
Tóth Krisztina jegyző: Másként nem tudjuk kiadni a szabadságokat sem.
Horinka László polgármester: A javaslatban benne van december 13. is, ez egy szombati
nap, amikor egyébként a 24-e helyett dolgoznánk. Aki támogatja a rendelet megalkotását,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2014. (...) önkormányzati rendelete
a 2014. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről
/A rendelet teljes szövegét a 2. számú melléklet tartalmazza./
14./ NAPIRENDI PONT
Szándéknyilatkozat a Helyi Építési Szabályzat módosításáról (126 és
129/1 hrsz.)
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Tóth Krisztina jegyző: Övezethatár megy át a teleken, melyre építési engedélyt kértek, így
az építési hatóság nem tudja eldönteni, melyik övezet szabályait kell alkalmazni. Egy
telekhatár-rendezés következtében alakult ez így. Ezzel a határozattal a testület kinyilvánítja,
hogy a következő rendezéskor az érintett területet átsorolja.
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Horinka László polgármester: Amennyiben nincs a témához kérdés, vagy hozzászólás az
előterjesztett határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Aki egyetért a szándéknyilatkozat
megadásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
145/2014. (XI.27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi
azon szándékát, hogy Sülysáp Város Helyi Építési
Szabályzatának soron következő módosításakor szabályozást
akként módosítja, hogy a Sülysáp 129/1 hrsz.-ú ingatlan és a
126 hrsz.-ú ingatlan határa egyben építési övezet határa is, és a
129/1 hrsz.-ú ingatlan teljes egészében a Vt-2 építési övezethez
tartozik.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
15./ NAPIRENDI PONT
Rendeletalkotás
a
üzemeltetéséről

helyi

termelői

piac

működéséről

és

Horinka László polgármester: PVB elfogadásra javasolja.
Tóth Krisztina jegyző: Kimaradt belőle egy rendelkezés, amit még javasolnék beletenni.
Sajnos előfordul, hogy elfoglalják egymás helyét az árusok, és felszólításra sem hajlandók a
helyet visszaadni. Ennek szankcionálására javasolnám, hogy fél évre kerüljön kitiltásra a
szabályszegő.
Pálinkásné Petik Éva: Mennyire gyakori ez?
Tóth Krisztina jegyző: Elég gyakori. Volt olyan, hogy azért nem tudták végigjárni a piacot
és beszedni a helypénzt, mert sok volt a vita. A másik hasonló szabály, hogy ha nem jön
meghatározott ideig az árus, akkor a helyét más elfoglalhassa.
Cseri Péter: Ha valaki nem jön, akkor nem tartjuk fenn a helyet?
Tóth Krisztina jegyző: 7 óráig fenntartjuk.
Katus Norbert alpolgármester: Ígértük is és úgy is gondoltuk, hogy nem emeljük a díjat.
Akik fél évre fizetnek, annak nincs emelés, aki egy évet fizet annak csökkenés van. Erre
valamilyen kimutatás kellene, hogy melyik hány árust érint.
Horinka László polgármester: Nagyjából 1/ 6 -a, aki egyébként is vállalta az éves, féléves
előrefizetés, azoknak nem emelkedne, sőt csökkenne.
Tóth Krisztina jegyző: Az éves díj egyben elég sok, nem tudom, hogy mennyien fogják
befizetni.
Seprősné Cseri Ágota irodavezető: Egyszerre nem tudja a kistermelő befizetni.
Tóth Krisztina jegyző: Most az alapkiindulás, hogy mindenkinek igényelni kell a helyet,
egyszer-egyszer lehet olyan, hogy valaki beesik, de ha már sokadszor jön, és még mindig nem
adott be igényt, akkor nem kaphat helyet.
Katus Norbert alpolgármester: Azt gondolom, hogy ez korrekt, mert még mindig a
legolcsóbb a környéken.
Dr. Popovics László: Én is úgy látom, hogy alsó kategóriás a díj. A kistermelő köteles
magánál tartani az engedélyét, igazolását. Ha valaki saját maga termeli a sertést, nem vághatja
le, el kell vinnie a vágóhídra, ott kap egy igazolást, hogy mennyi hús jön ki belőle.
Tóth Krisztina jegyző: Ezt a piacfelügyelő nem fogja ellenőrizni, jöjjön ki a szakhatóság.
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Dr. Popovics László: Ezt minden piacon, minden felügyelő ellenőrzi.
Seprősné Cseri Ágota irodavezető: Ez termelői piac, más szabályok vonatkoznak rá.
Pálinkásné Petik Éva: Hány árus adott be helyigényt?
Horinka László polgármester: Közel 240 árus. A piacfelügyelő korábbi jelentései alapján
maximum 150 körüli árus volt, sokkal stabilabb már most is a pénzbeszedés. Bár a pénzügy
most nagyon le van ezzel terhelve, mert minden piacra előlegbekérőt kell nyomtatni, majd a
következő napra a számlát, de kétszer annyi a bevétel is. A jegyző asszony által jelzett
kiegészítést még tegyük bele, valamint a doktor úr javaslatát is. Aki egyetért az
elhangzottakkal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2014. (...) önkormányzati rendelete
a helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről
/A rendelet teljes szövegét a 3. számú melléklet tartalmazza./
Tóth Krisztina jegyző: Van még egy határozati javaslat is, de számomra dilemmát okozott,
hogy hol legyenek foglalkoztatva a piacfelügyelők. Nem praktikus a hivatalhoz felvenni őket,
mert az köztisztviselői szféra, a sokféle adatszolgáltatás szempontjából nem mindegy. Én
inkább az önkormányzatra hajlottam volna. A TÁVÜSZ is megfordult a fejemben, mert a piac
karbantartásával kapcsolatban rájuk leszünk szorulva, a mosdót is rendben kell tartani.
Pálinkásné Petik Éva: A takarítást is ők csinálják?
Tóth Krisztina jegyző: Ez is kérdés, hogy például a vizesblokk takarítás is az övéké lesz-e.
És még rengeteg részletkérdés van.
Horinka László polgármester: Nem elég a piac végén felmosni, napközben is kell, meg kell
nézni a WC papír mennyiségét. Most is van közmunkás, aki bemegy és ellenőrzi a helyiségek
állapotát. Ilyen szempontból is jobb a TÁVÜSZ. Ha a TÁVÜSZ bevétele lenne a piacbevétel,
akkor a vezető is érdekelt lenne, hogy ott minden rendben legyen. 15-16 milliót beszednek
egy évben, ha nem szedik be, akkor megint baj van. Viszont, ha saját célra szedi be, akkor az
áfa kérdés merül fel.
Seprősné Cseri Ágota irodavezető: Igen mert akkor azzal már egy üzemeltetői feladatot kap.
Tóth Krisztina jegyző: Akkor legyen az önkormányzat.
Horinka László polgármester: Ezzel együtt nem zárható ki, hogy a TÁVÜSZ felügyeli őket.
Seprősné Cseri Ágota irodavezető: Szerintem egyértelműen neki kell felügyelni, az
önkormányzatnál lesznek státuszban, de munkavégzésre a TÁVÜSZ-höz lesznek rendelve.
Horinka László polgármester: Az elhangzottakat figyelembe véve, aki egyetért a két
piacfelügyelő felvételével, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
146/2014. (XI. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ engedélyezi 2 fő részmunkaidős (4 órás) piacfelügyelői állás
létesítését Sülysáp Város Önkormányzatánál,
2./ felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
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Felelős: polgármester
Pálinkásné Petik Éva: Januártól lesznek alkalmazva?
Horinka László polgármester: Valószínűleg igen, mire kiválasztjuk az embereket január
lesz.
16./ NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása
Horinka László polgármester: A bizottságok tárgyalták, elfogadásra javasolják.
Katus Norbert alpolgármester: Az áprilisi ülésre betervezhetnénk egy tájékoztatót a piac
működéséről, hogy hogyan működik, akár a tapasztalatok alapján egy rendeletmódosítást is
eszközölhetnénk.
Pálinkásné Petik Éva: Praktikus, hogy a helyi közlekedéssel kapcsolatos döntést novemberre
tettük.
/18:40 Dr. Popovics László távozik az ülésről./
Horinka László polgármester: Aki az elhangzott módosítással kiegészített munkatervet
elfogadja, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
147/2014. (XI. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször
módosított 14/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelet
(SZMSZ) 11. §-a alapján a 2015. évre szóló munkatervét a
mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
2./ Felkéri a Bizottságokat, hogy munkaterveiket az elfogadott
testületi munkaterv alapján fogadják el.
3./ Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az ülések
technikai feltételeinek biztosításáról gondoskodjanak.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2014. decemberi ülés; 3./ folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző, bizottsági elnökök
17./ NAPIRENDI PONT
Sülysáp Malom u. 9. szám (3862 hrsz.) alatti ingatlan megvásárlása
Horinka László polgármester: Azt javasolom, hogy így fogadjuk el a határozati javaslatot,
és majd meglátjuk.
Farkas Ferenc: Ha komoly szándékunk van, akkor emeljük 8 millióra.
Hostyinszki Ákos: Azt az épületet le kell bontani, az 1 millió.
Horinka László polgármester: Nem fog egy-kettőre elkelni, áll az ingatlanpiac. Néhány
hónap múlva visszatérünk rá, nekünk nem égető. Hozunk egy határozatot, de ez most nem
jelent kiadást. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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148/2014. (XI. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet alapján
1./ a Sülysáp Malom u. 9. szám (3862 hrsz.) alatti ingatlanra
vételi ajánlatot tesz, 7.000.000 Ft, azaz hétmillió forint
összegű vételárért,
2./ a vételár összegét a költségvetés tartalék keretének terhére
biztosítja,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert az eladóval történő
tárgyalásra, majd pedig az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
18. NAPIRENDI PONT
Önkormányzati intézmények dolgozóinak év végi jutalmazása
Horinka László polgármester: Mindig ilyenkor decemberben szokott felmerülni a
jutalmazás kérdése, mert látjuk a bérmaradványt, és annak a terhére szoktunk meghatározni
egy keretet, amellyel a dolgozókat jutalmazzuk. Vannak olyan ágazatok, ahol jelentős
elmaradás van a bérben még a kompenzációval együtt is. A gondozónők bére még bruttóban
sem haladja meg a 120 ezer forintot. De más területeken is voltak olyan erőfeszítések,
amelyek jutalmat érdemelnek, nem akarok példákat hozni, sok projektet ki lehetne emelni.
Kiszámoltattam, hogy hogyan is állunk pénzzel.
/19:00 Kecser István települési képviselő megérkezik az ülésre; az ülésen jelen levő
képviselők létszáma 9 fő./
Horinka László polgármester: 13 millió forintnyi a bérmaradvány nagyságrendileg, plusz a
járulékok. A tavalyi jutalom keretünk kb. 4 millió forint volt, plusz a járulékok, én javaslatot
tennék ugyanennek a keretnek a felhasználására idén is. A bizottsági ülés végén beszélgettünk
erről, mert a decemberi ülésen már késő erről dönteni. Lehet több is, nyilván ennek jobban
örülnének a kollégák, de nagyjából 35 ezer forint jön ki átlagosan nettóban, hiszen 123 főről
van szó.
Balog Mónika: Most is differenciáltan gondoltad adni, vagy arányosan, intézményenként a
dolgozói létszámot figyelembe véve határozzuk meg a keretet?
Horinka László polgármester: Mindenképpen differenciáltan szeretném, eltolnám egy kicsit
a szociális ágazat felé. Az azon belüli differenciálást pedig az intézményvezetőkre bíznám.
Pálinkásné Petik Éva: A konyhai dolgozók bére magasabb, mint a gondozónőké?
Tóth Krisztina jegyző: Nem, csak a középfokú minimálbér.
Cseri Péter: Milyen arányban gondolkodsz a szociális szféra jutalmának megemelésén.
Horinka László polgármester: Azt gondolom, hogy átlagban 50 ezer forint/fő legyen,
szemben az átlagos kb. 32 ezer forinttal.
Cseri Péter: Én inkább az egyformát javasolnám, az eltérőtől feszültség lenne. Önmagában
úgyis nagyon kevés ez az összeg, ezzel nem túl sokat segítünk, viszont az emberi oldalát
figyelembe véve erős feszültséget jelentene a különbségtétel. Kiemelve a vezetőket az
egyforma összeget támogatom.
Horinka László polgármester: Ebben a 123 főben benne van a TÁVÜSZ is, lehet, hogy
ebből adódik az eltérés. Tavaly a TÁVÜSZ-é külön keretéből lett meghatározva.
Seprősné Cseri Ágota irodavezető: A TÁVÜSZ-nek nincs bérmaradványa.
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Horinka László polgármester: Ezt értem, de ha megnézzük az előirányzott támogatási
összeget, azt még nem merítette ki.
Seprősné Cseri Ágota irodavezető: Nem merítette ki, de még sok minden hátra van, úgy kell
gondolkodni, hogy akkor mindenki beleértendő.
Katus Norbert alpolgármester: Szerintem ez tavaly jól működött, legyen ugyanúgy.
Balog Mónika: Rosszul kommunikálták, nem a valós jutalmat mondták el egymásnak, most
is lehet feszültség.
Tóth Krisztina jegyző: A bölcsődében és a konyhán nagyon keveset keresnek, nettóban 70
ezer forint körül van. El tudjátok ezt képzelni?
Pálinkásné Petik Éva: Ott fizikailag is megterhelő a munka, emelgetni kell sokat.
Horinka László polgármester: Az önkormányzatra és intézményeire vonatkozott a javaslat,
nem volt benne a TÁVÜSZ, ez az átlagot is javítja, 10 ezer átlagban a különbség.
Farkas Ferenc: Szerintem kevés a különbség, éppen hogy nagyobb kellene.
Horinka László polgármester: Amit én mondtam az egy nagyon pici kompenzálása a
bérüknek, más területen ennél jóval többet keresnek.
Pálinkásné Petik Éva: Települési szintem mindenkinek a munkájára szükség van, és
értékelni kell mindenkinek a munkáját.
Kecser István PVB elnök: Én a vezetőket külön határoznám meg. Ha nem motiváljuk a
dolgozókat, akkor nem is várhatunk el tőlük lelkesedés.
Katus Norbert alpolgármester: 4 milliós keretet határozzunk meg, ebben benne van minden
intézmény. A polgármester részére nekünk kellene javaslatot tenni.
Hostyinszki Ákos: Ebben benne van a polgármester is?
Katus Norbert alpolgármester: Igen.
Hostyinszki Ákos: Akkor ez nagyon kevés.
Kecser István PVB elnök: Én mondanám, hogy 4 millió plusz a vezetők. Ez az összeg
méltatlan.
Hostyinszki Ákos: Honnan van a bérmaradvány?
Horinka László polgármester: Önkormányzatnál, hivatalnál keletkezett, nyilván ott ahol
nagyobb a dolgozói létszám. 4 millió plusz járulékok, ez egy minimális emelkedés.
Cseri Péter: Ha az összeg annyi, mint tavaly akkor a vezetők részére lecsípett összeg is annyi
legyen, mint tavaly. A polgármester jutalmára viszont mi teszünk javaslatot, én 250 000 Ft-ot
javasolok.
Horinka László polgármester: Akkor a tavalyi alapján a javaslatom a következő:
Polgármesteri Hivatal 580 000 Ft, Gólyahír Bölcsőde 420 000 Ft, Csicsergő Napköziotthonos
Óvoda 980 000 Ft, Központi Konyha 300 000 Ft, Gondozási Központ 50 000 Ft, WAMKK 80
000 Ft, Önkormányzatnál védőnők, mezőőrök 150 000 Ft, TÁVÜSZ Kft. 700 000 Ft, a
vezetőknek pedig 490 000 Ft. Ez összesen 4 millió Ft a Péter javaslatával együtt. Aki egyetért
a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
149/2014. (XI. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ az önkormányzati intézmények dolgozóinak év végi
jutalmazására a következő kereteket biztosítja:
− intézményvezetők összesen: 490 ezer Ft,
− Sülysáp Város Önkormányzata: 150 ezer Ft,
− Polgármesteri Hivatal: 580 ezer Ft,
− Gólyahír Bölcsőde: 420 ezer Ft,
− Csicsergő Napköziotthonos Óvoda: 980 ezer Ft,
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− Központi Konyha: 300 ezer Ft,
− WAMKK: 80 ezer Ft,
− Gondozási Központ: 50 ezer Ft,
− TÁVÜSZ Kft.: 700 ezer Ft.
2./ egész éves munkája elismeréseként Horinka László
polgármestert 250 000 Ft jutalomban részesíti,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és az
intézményvezetőket a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. december 5.
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők
19. NAPIRENDI PONT
Egyebek
Horinka László polgármester: Kezd te, Norbi.
Katus Norbert alpolgármester: Jövő tavasszal lesz a gyömrői gyilkosságok 70. évfordulója,
és mivel az elmúlt években próbáltunk arra figyelni, hogy védjük, vagy megjelenítsük a
helytörténeti értékeinket, ezért arra gondoltam, hogy lehetne egy emléktáblát állítani legalább
a két főjegyző emlékére, hiszen azért vitték el őket, mert közfeladatot láttak el. Ahhoz, hogy
áprilisban ebből legyen valami, már most el kell kezdeni mozgolódni. Támogatnátok-e egy
ilyen kezdeményezést? Én szeretném, ha lenne ebből valami.
Horinka László polgármester: Bólogatást látok. Elviekben támogatjuk, majd elénk kerülnek
a konkrétumok.
Lesz egy másik 70 éves évfordulónk is: december 5-én lenne 70 éves Papp doktor úr, aki
díszpolgárunk volt, szeretnénk egy misét felajánlani érte. Egy pénteki nap, hajnali misék
lesznek már akkor, reggel 6.00-kor kezdődik, utána felmennénk a temetőbe egy koszorúval.
Másik téma: december 3-án 15 órára a Területfejlesztési Társulás projekt igazgatójával
szervezünk egy bejárást a tisztítónál és a tónál, nem csak a sülysápi önkormányzat tagjainak,
hanem a környező települések képviselőinek is. 40-50 főre számítunk. Végigkövetjük a
működés folyamatát. Épül az út, de a parkolás a Jász Plasztik parkolójában ajánlott, be is lehet
menni, de ott elég sáros a helyzet.
Ezekre a programokra küldök majd egy emlékeztetőt e-mailben. Ezzel az ülés végére értünk,
mindenkinek köszönöm a munkát, az ülést bezárom.
k.m.f.

Horinka László
polgármester

Tóth Krisztina
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Katus Norbert
alpolgármester

Szücsi Csaba
települési képviselő

19/36

1. melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2014. (...) 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 1.084.935 ezer forintban állapítja meg.”
2. §
(1) A Kvr. 3. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) Működési bevétel
286.135 e Ft, amelyből
aa) intézményi működési bevétel
132.453 e Ft
ab) közhatalmi bevételek
153.682 e Ft
(2) A Kvr. 3. § (1) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
b) Központi költségvetésből származó támogatás
514.885 e Ft
(3) A Kvr. 3. § (1) d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
d) Véglegesen átvett pénzeszközök
53.626 e Ft
3. §
(1) A Kvr. 4. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
a) Működési jellegű kiadások
1.084.935 e Ft
(2) A Kvr. 4. § (1) ac)-ad) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
ac) dologi jellegű kiadások
272.592 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása
41.816 e Ft
(3) A Kvr. 4. § (1) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
b) Felhalmozási jellegű kiadások
67.963 e Ft
4. §
A Kvr. 8. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
a) költségvetési főösszegét
119.794 e Ft-ban [állapítja meg.]
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5. §
A Kvr. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
9. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt bevételi előirányzatai:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
b) intézményi működési bevétel
(2) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai:
a) bér, személyi juttatások
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
c) dologi jellegű kiadások

116.998 e Ft
177 e Ft
81.429 e Ft
19.799 e Ft
18.566 e Ft

6. §
A Kvr. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Gondozási Központ 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
26.898 e Ft
b) intézményi működési bevétel
62.088 e Ft
7. §
A Kvr. mellékletei helyébe az 1-11. mellékletek lépnek.
8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezésit visszamenőlegesen
2014. január 1-jétől alkalmazni kell.

Sülysáp, 2014. november 27.

Horinka László
polgármester

Tóth Krisztina
jegyző

Kihirdetési záradék
E rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Sülysáp, 2014. november 28.
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1. melléklet a 16/2014. (...) önkormányzati rendelethez
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2. melléklet a 16/2014. (...) önkormányzati rendelethez
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3. melléklet a 16/2014. (...) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 16/2014. (...) önkormányzati rendelethez
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5. melléklet a 16/2014. (...) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 16/2014. (...) önkormányzati rendelethez
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7. melléklet a 16/2014. (...) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 16/2014. (...) önkormányzati rendelethez
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9. melléklet a 16/2014. (...) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 16/2014. (...) önkormányzati rendelethez
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11. melléklet a 16/2014. (...) önkormányzati rendelethez

30/36

2. melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2014. (...) önkormányzati rendelete
a 2014. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)-(2)
bekezdésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
42. § 1. pontja, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.
§ (3) bekezdésével kapott felhatalmazással, illetve feladatkörében a következőket rendeli el:
1. § E rendelet hatálya a Sülysápi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri
Hivatal) és az ott foglalkoztatott munkavállalókra terjed ki.
2. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2014. december 13. napján, valamint 2014. december 22.
napjától 2014. január 2. napjáig igazgatási szünetet tart.
(2) Az igazgatási szünet idejére a munkavállalók részére rendes szabadságot kell kiadni
oly módon, hogy halaszthatatlan ügyekben biztosított legyen a feladatellátás.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak betartásáról, valamint a lakosság és az érintett társszervek
tájékoztatásáról a jegyző gondoskodik.
3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és 2014. január 3-án
hatályát veszti.

Sülysáp, 2014. november 27.

Horinka László
polgármester

Tóth Krisztina
jegyző
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3. melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2014. (...) önkormányzati rendelete
a helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében
rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 14. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.
(III. 13.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a helyi termelői piac működéséről és
üzemeltetéséről a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Sülysáp 3988 helyrajzi számú (Szent István tér – Pesti út
sarok) ingatlanon található helyi termelői piac (a továbbiakban: piac) fenntartására,
működtetésére és használatának rendjére.
(2) A rendelet személyi hatálya a piac üzemeltetőjére, fenntartójára, a piacon kereskedelmi és
értékesítési tevékenységet folyatókra és a piac területén tartózkodó magánszemélyekre,
vásárlókra terjed ki.
(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya az egyedi közterület-használati engedély alapján,
piacnapokon kívül folytatott árusításra.
(4) A rendelet hatálya alá tartozó piaci területeken folytatott kereskedelmi és szolgáltatási
tevékenységeknek meg kell felelnie a jogszabályban előírt kereskedelmi, építésügyi,
közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerhigiéniai, állategészségügyi,
növény-egészségügyi,
környezetvédelmi,
munkavédelmi
és
tűzvédelmi
követelményeknek.
2. A piac fenntartása, üzemeltetése
2. §
(1) Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete termelői termékekkel történő jobb
ellátása érdekében e rendeletnek megfelelően helyi termelői piacot (továbbiakban: piac),
valamint WC blokkot tart fenn.
(2) Sülysáp Város Önkormányzata a piac üzemeltetésével a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.
A Polgármesteri Hivatal ellátja a piac üzemeltetését: területének tisztántartását, rendjének
biztosítását, a helypénzek, a helyfoglalási díjak beszedését.
(3) A piac nyitva tartásáról, működési rendjéről, a piaci díjtételekről, a piaci árusítás
szabályairól az üzemeltető jól látható helyen, hirdetményben tájékoztatja az árusokat.
(4) Az üzemeltető piacfelügyelő útján gondoskodik különösen:
a) a piac területén lévő közös helyiségek tisztántartásáról,
b) a megfelelő hulladéktárló elhelyezéséről, szükség szerinti fertőtlenítéséről,
c) a piac megnyitásáról, az odaérkező árusok elhelyezéséről,
d) a piac rendjének fenntartásáról, a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések folyamatos
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betartásának ellenőrzéséről,
e) a helypénz befizetések ellenőrzéséről, beszedéséről és elszámolásáról.
(5) A hulladékgyűjtők ürítését – legkésőbb a piacnapot követő napon – a TÁVÜSZ Kft.
végzi.
(6) Az üzemeltető a piaccal kapcsolatos egyes üzemeltetési feladatokat vállalkozásba adhatja.
3. A piac működésének rendje és az árusítás feltételei
3. §
(1) A piac helye: Sülysáp belterület 3988 helyrajzi számú ingatlan (Szent István tér – Pesti út
sarok), a piac nyitva tartási ideje: szerdai és vasárnapi napokon 6.00-13.00.
(2) A piac elsősorban termelői piac, a szabad helyek függvényében van lehetőség egyéb
kereskedelmi tevékenység folytatására, valamint iparcikk és ruházati termékek árusítására,
de elsősorban az alábbi termékek hozhatók forgalomba:
a) a saját gazdaságában előállított növényi eredetű alaptermékek (zöldség, gyümölcs,
virág);
b) a saját gazdaságában előállított mezőgazdasági termékből származó, nem hőkezelt,
savanyított termék és egyéb feldolgozott növényi eredetű termék;
c) méz (lépes méz);
d) saját tenyésztésű, nevelésű állatból származó tej, tejtermék, tojás;
e) darabolás nélkül vágott és belezett baromfi (tyúk, vízi szárnyas, pulyka) és nyúlfélék;
f) sertéshúsból előállított füstölt hús, étkezési zsír az élelmiszerek előállítására és
forgalmazására vonatkozó külön jogszabály szerint;
g) kistermelő által a vonatkozó jogszabályi előírások szerint a gazdaságában nevelt,
tulajdonában lévő sertés, juh, kecske és szarvasmarha saját gazdaságában történt
feldolgozása útján előállított húskészítmények;
h) vadon betakarított, összegyűjtött termékek, illetve termesztett gomba.
(3) A piacon mind az árusok, mind pedig a vásárlók kötelesek a közegészségügyi
rendelkezéseknek megfelelően tisztán tartani, mindennemű szemetet, hulladékot
összegyűjteni és azt a kijelölt hulladékgyűjtőkbe elhelyezni.
4. §
(1) A piacon árusítást kezdeni az 1. melléklet szerinti igénylőlapnak a Polgármesteri
Hivatalhoz történő benyújtását, a helykiosztást és a helypénz megfizetését követően lehet.
A helykiosztásnál előnyt élveznek a sülysápi illetőségű termelők.
(2) A helypénz összege a vásárlói útvonalak mentén elfoglalt árusítási hossz alapján kerül
megállapításra a 2. mellékletben foglalt egységárak alapján. A díjfizetés sávosan változik
az előrefizetés vállalt időtávjának hosszától függően. A helypénzt az önkormányzat
házipénztárába, csekken, átutalással vagy a helyszínen kell megfizetni kiállított díjbekérő
vagy számla alapján.
(3) Az előre megfizetett helypénzből utólagosan nem vonhatók le azok a napok, amelyeken
az árus nem jelent meg. Jóváírásra kizárólag a teljes piacot érintő vis maior helyzet
esetében van lehetőség, a polgármester döntése alapján.
(4) Alkalmi díjfizetés esetén, amennyiben az árus 2 hétig nem jelenik meg árusítás céljából, a
részére biztosított árusítási helyet az üzemeltető másnak kiadhatja.
(5) Az árusításra kijelölt helyet piacnapokon legkésőbb 7.00-ig el kell foglalni, ellenkező
esetben a piacfelügyelő a helyet másnak kiadhatja.
(6) Aki a piacon engedély nélkül foglal el árusítóhelyet, és azt a piacfelügyelő felszólítására
sem hagyja el, legfeljebb 6 hónapra a piacról kitiltható. A kitiltás ismételt szabályszegés
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esetén ismételten alkalmazható.
5. §
(1) A piac nyitva tartási idején túl annak használatára Sülysáp Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló
önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni.
(2) Az e rendeletben a piac rendjét illetően rögzített előírások a közösségi együttélés alapvető
szabályait képezik, így azok megszegése szabályszegésnek minősül, mely – magasabb
szintű jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben
foglaltak szerint eljárás keretében százötvenezer forintig terjedhető közigazgatási
bírsággal sújtható.
(3) A rendeletben nem szabályozott kérdések és szankciók tekintetében a kereskedelemről
szóló törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.
4. Záró rendelkezések
6. §
(1) E rendelet 2014. december 1-jén lép hatályba, de a díjakra vonatkozó előírásait csak
2015. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) E rendelet az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelvében megfogalmazottakkal összhangban készült.

Sülysáp, 2014. november 27.
Horinka László
polgármester

Tóth Krisztina
jegyző

1. melléklet a …./2014. (…) önkormányzati rendelethez
IGÉNYLŐLAP
a sülysápi piactér területén történő árusításhoz
Cég/magánszemély neve: .............................................................................................................
Cég esetén képviselő neve: ..........................................................................................................
Adószám: ......................................................................................................................................
Székhely: ......................................................................................................................................
Levelezési cím (ha eltér): .............................................................................................................
Telefonszám: ................................................................................................................................
E-mailcím (ha van): ......................................................................................................................
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Árusított termékkör: .....................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Jegyzői vagy őstermelői engedély száma: ...................................................................................
(Az engedély másolatát az adatlaphoz mellékelni kell!)
Igényelt árusítóhely adatai:
Évente a következő hónapokban árusítok:
 január

 április

 július

 október

 február

 május

 augusztus

 november

 március

 június

 szeptember

 december

A következő napokon kívánok árusítani:
 csak szerdán

 csak vasárnap

 mindkét napon

Árusító hely igényelt hossza:
……...……….……..m
Saját asztalom, sátram stb. van az árusításhoz:
 igen

 nem

Gépjárművel kívánok beállni az árusítóhelyhez:
 igen

 nem

Áramot igénybe kívánok venni az árusításhoz:
 igen

 nem

Előrefizetést vállalok:
 negyedévre

 félévre

 egy évre

 nem vállalok

Egyéb megjegyzés: .......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Kelt:………………………………………
………………………………………
cégszerű aláírás

Az igénylőlapot a Polgármesteri Hivatalba kell eljuttatni (2241 Sülysáp, Szent István tér 1.)
Az igénylőlapot teljeskörűen és olvashatóan kitöltve, melléklettel ellátva tudjuk csak
elfogadni!
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2. melléklet a …./2014. (…) önkormányzati rendelethez
A piacon történő árusítás díjai (helypénz) 2015. január 1-jétől:
1.
2.
3.
4.
5.

éves díjfizetés esetén:
féléves díjfizetés estén:
negyedéves díjfizetés esetén:
havi díjfizetés esetén:
alkalmi díjfizetés esetén:

280 Ft/fm
300 Ft/fm
320 Ft/fm
340 Ft/fm
400 Ft/fm
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