Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én
18.00-kor megtartott munkaterv szerinti, nyilvános üléséről
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak:
A Képviselő-testület tagjai közül: Horinka László polgármester, Katus Norbert
alpolgármester, Balog Mónika, Cseri Péter, Farkas Ferenc, Hostyinszki Ákos, Kecser
István, Pálinkásné Petik Éva, Seprős Viktor települési képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző, Ferencné Vernyik Erika HSZB tag
Meghívottként: Bacskay Ottóné, Fontos Mária Magdolna, Szanyi Jánosné, Zemenné
Jurás Katalin, Zima Judit, Porcs Adrienn védőnők, Tábori Péter az Estikék Idősek
Otthona részéről, Nagyné Bellók Annamária bölcsődevezető, Polenyikné Horváth
Andrea intézményvezető
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjelent
a képviselő-testületi ülésen.
Külön köszöntöm városunk jelenlegi és korábbi védőnőit. Az ő jelenlétük okán kissé
rendhagyó módon kezdjük az ülést, ugyanis a védőnők számára jeles évnek tekinthető a 2015ös év: éppen 100 évvel ezelőtt indult útjára a védőnői hálózat. 1915. június 13-án Budapesten
Stefánia belga királyi hercegnő védnökségével született meg az „Országos Stefánia Szövetség
az Anyák és Csecsemők Védelmére", és ezen belül a Védőnői Szolgálat. Heim Pál
kezdeményezésére a gondozóképzést a Stefánia Szövetség indította el a Központi
Védőnőképző Iskolában 1916-ban.
A magyar védőnőknek különleges lehetőség van a kezükben, amelyet, ha jól használnak,
akkor munkájukkal az egész magyar társadalmat emelik, ez a lehetőség, ez az eszköz az
édesanyai hivatás- és felelősségtudat elmélyítése, amely az egészséges családi légkör
megteremtésének az alapfeltétele. A családokkal kapcsolatban álló védőnők olyan képzett
szakemberek, akik a várandós anyák gondozásától a gyermekek tankötelezettségének végéig
folyamatosan figyelemmel kísérik a családok, gyermekek életét, egyben családvédelmi
szolgáltatást biztosítanak, amely európai viszonylatban egyedülálló. A család nem csupán
gazdasági alapeleme a társadalomnak, hanem mindenféle probléma jelentkezésének és
megoldásának első és legfontosabb helyszíne. Egészséges és jól működő országot egészséges
és jól működő családok nélkül aligha építhetünk. A magyar védőnői szolgálat rendkívül
komplex, magas színvonalú tevékenységet végez, szűrővizsgálatokat szervez, védőoltás
előkészítésénél nyújt segítséget és más egészségvédő programokat is rendez a gondozottai
számára. Mindezt pedig szoros személyes kapcsolat fenntartásával, a gondozottak egyéni
szükségleteihez igazodva végzi. A szervezet évszázados sikere pedig a hivatás erejében rejlik.
Tisztelt Védőnők! Nem mindegy, hogy az ember ég vagy kiég. Merthogy égni, az azt jelenti,
hogy az a munka, amit végzünk, több mint egyszeri szakma, az hivatás. Lehet-e a védőnőség
csak egyszerűen egy szakma? Nem lehet, mert a védőnő az emberrel foglalkozik. Csak
hivatásból lehet olyan munkát végezni, amely emberekre és közösségekre vonatkozik.

Hogyha csupán szakmaként tekint a munkájára az ember, akkor azok, akikkel foglalkozik,
csupán autóalkatrészeknek vagy gyógyítandó, gondozandó tárgyaknak minősülnek. De ha
hivatás, akkor bizony az ember lelkesedik és lélekkel végzi ezt a munkát, különösen is azért,
mert azok az emberek, akikkel törődnek, foglalkoznak, rászoruló emberek, segítségre szoruló
emberek. Igen, van kiégés is. Csak a kiégés nem egyszerűn fáradtság, hanem több annál, mert
a fáradtságot, azt ki lehet pihenni, de a kiégésből nagyon nehéz kijönni, amikor az ember úgy
látja, hogy amit végez, azt már legföljebb rutinból csinálja, mert sok értelmét nem látja, és
csak viszi az energiát, de nem hozza. Merthogy ismerjük ezt a másik dolgot is, hogy amikor
az ember magából, a saját tudásából, a saját figyelméből, a saját energiájából ad valamit,
akkor jó esetben abból nagyon sok mindent visszakap azoktól, akikkel törődik, akikkel
foglalkozik.
Ma azért vagyunk itt, hogy megköszönjük önöknek azt a munkát, amit végeznek. De azért
mégiscsak többről van szó, mert azt szokták mondani, hogy a köszönet ingyen van. Nincs
ingyen. Hogyha komolyan gondoljuk a köszönetet, és mi ezt komolyan gondoljuk, akkor
mindent meg kell tennünk azért, hogy égni lehessen, és ne kelljen kiégni. Ez pedig konkrét
dolgokat, konkrét feladatokat jelent. Amikor száz évvel ezelőtt elindult a védőnői szolgálat
Magyarországon – azt is mondhatnám, hogy diadalútjára –, akkor még egészen különlegesnek
számított Európában. Úgy is mondhatnánk, hogy hungarikum volt. Ami hungarikum, azt meg
kell becsülni, mert az azt jelenti, hogy valami olyat alkottunk, amit mások nem, vagy azért,
mert nem tudtak, vagy azért, mert nem gondoltak rá. De a hungarikumoknak az a természete,
hogyha nem vigyázunk rájuk, ha nem gondozzuk, ha nem ápoljuk, ha nem erősítjük őket,
akkor csökken a színvonal, elveszik az értéke, és elveszik az a plusz, amit beletett ez az
ország – és elsősorban a védőnők – az elmúlt száz évben. A holland királynő iskolákat
alapított Budapesten, a belga királyi hercegnő pedig védnökséget vállalt a védőnői szolgálat
felett. Ez valóban példaértékű volt Ez számomra azt is jelenti, hogy volt idő, amikor lehet,
hogy jobban megértettük egymást Európában, mint most. Több megértés volt Európa nyugati
meg középső része között, mint talán manapság.
Köszönöm a munkájukat, köszönöm az odaadásukat. Kívánom Önöknek – akik még aktívak –
, hogy munkájuk során „égjenek” és ne kiégjenek!
/A védőnők részére átadásra kerül a Magyar Védőnői Szolgálat által elnyert Magyar Örökség
Díjat ábrázoló jelvény, 18:15 védőnők távoznak az ülésről./
Horinka László polgármester: Most rátérnénk az ülés hivatalos részére. Megállapítom, hogy
az ülésünk határozatképes: 9 tagból 9 jelen van. A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek
javasolom Kecser István és Seprős Viktor képviselőtársainkat. Aki egyetért a javaslattal,
kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Kecser István és
Seprős Viktor települési képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek
megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirendre teszek
javaslatot. Van-e valamilyen kiegészítő javaslata a napirendhez?
Katus Norbert alpolgármester: Az újság főszerkesztőjének elmaradt tiszteletdíjáról
szeretnék beszélni, és javaslatot tenni.
Horinka László polgármester: Egyebekben én is tennék egy javaslatot a
testvértelepülésünkkel kapcsolatosan.

Hostyinszki Ákos: Nekem egy sportteljesítménnyel kapcsolatosan lenne javaslatom.
Cseri Péter: A pénzügyi bizottság ülésén felvetődött javaslatot szeretném a testülettel
ismertetni.
Horinka László polgármester: Ezekre egyebekben visszatérünk. Aki egyetért az elhangzott
napirenddel egyetért, kérem, hogy szavazzon.
Ügyrendi döntés
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet
elfogadta.
Az ülés napirendje:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az elmúlt ülés óta történt
fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
2./ Sülysáp I. számú háziorvosi praxis betöltése
Előterjesztő: dr. dr. Tóth Krisztina jegyző
3./ Mezőőr kiválasztása és kinevezése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
4./ Estikék Idősek Otthona munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
5./ Gólyahír Bölcsőde elmúlt gondozási évéről szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
6./ Gondozási Központ munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
7./ Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok jövőbeni ellátása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
8./ Közalkalmazotti, köztisztviselői bankszámlaköltségek utólagos megtérítése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
9./ Önkormányzati intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata
Előterjesztő: Horinka László polgármester
10./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához
Előterjesztő: Horinka László polgármester
11./ Sülysáp 589 és 590 hrsz.-ú ingatlanok bérleti ügye
Előterjesztő: Horinka László polgármester
12./ Egyebek
12.1. Sülysápi Hírforrás főszerkesztőjének tiszteletdíja
12.2. Városfalva megsegítése vihar okozta károk helyreállításában
12.3. Futsalban elért sporteredmény elismerése
12.4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézőinek jutalmazása
1./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az elmúlt ülés óta
történt fontosabb eseményekről
Horinka László polgármester: A kiküldött, írott anyaghoz van-e kérdés? A mai nappal
elérte a 30 %-os terheltséget a tisztító, talán most már reális és valós adatokat tudnak mérni.
510 élőre kötés van, plusz vannak még olyanok, amelyek bár már készen vannak, még
nincsenek lepapírozva.

Hostyinszki Ákos: Milyen problémák vannak az élőre kötések során? Mi a helyzet azokkal
az ingatlanokkal, ahol a telekbeállások magasabban vannak, mint a gerincvezeték?
Horinka László polgármester: Ahol a beállás magasabb, mint hogy gravitációsan rá lehetne
kötni, ott néhány héten belül korrigálják, a süllyesztések, problémamentesen zajlanak. Az
ingatlantulajdonos valószínűleg nem tudja, hogy húsz éve milyen mélyen jött ki a cső. Ezeket
garanciális kereteken belül készülnek. Egy nagyobb probléma volt: a Szőlő utcai átemelő
hibája, amitől a Kiskókai utcában egy ház szuterénjét elöntötte a szennyvíz. Ennek a kezelése
még folyamatban van, nem nagyon akarja sem az üzemeltető, sem a tulajdonos állni a
költségeket, a biztosító fizet, de töredékét. Egy szakaszon csődarabok maradtak a
rendszerben, ezért nem tudott a szennyvíz a Tápió utcai átemelőnél átmenni.
Hostyinszki Ákos: A postai átemelőnél még mindig nincs áram. Ez nem lesz probléma az
üzemeltetésben?
Horinka László polgármester: Az aggregátoros üzemeltetés mindaddig működik, amíg
nincs nagy mennyiségű szennyvíz, utána nyilván ez nem lesz megoldás. Néhány órára lehet
majd egy-egy átemelőt leállítani, nem egész napra.
Kecser István: Ha 30 %-os leterheltség mellett ilyen problémák vannak, akkor mi lesz
nagyobbnál?
Horinka László polgármester: A csatornahálózatra csak működtetési szerződésünk van,
nem hajlandó addig üzemeltetésre átvenni a TRV, amíg az önkormányzatok nem aktiválták a
vagyont, de addig nem lehet aktiválni, amíg a próbaüzem nem zárult le. Nincs üzemeltetési
szerződés, a TRV nem kötött felelősségbiztosítást, ezért nem hajlandó fizetni. Azon vagyok,
hogy kártalanítsuk a tulajdonost.
Kecser István: Mi garantálja, hogy nem lesz ilyen probléma később is?
Horinka László polgármester: Garanciát én nem látok erre, a TRV mintha most tanulná
ennek a rendszernek az üzemeltetését, a mi kárunkra, úgy tűnik, de jelenleg nem tudunk mást
tenni. A vízhálózatra már megkötöttük a hosszú távú szerződést, ezt a rendszert pedig
megtanulják működtetni, és fog menni zökkenőmentesen. Utólag mondják nekem, hogy ezek
a problémák előre borítékolhatók voltak. Lökésszerűen jönnek olyan anyagok, amelyek az
építés során belekerültek a hálózatba. Azért érzünk bűzt, mert a biofilter még nem működik
teljes gőzzel, vagy sokáig áll a víz az aknában mire bekapcsol a szivattyú. A hálózatban
természetesen lehet dugulás, de azt meg lehet szüntetni. A működtetéshez úgy állnak oda,
hogy más is odaférjen.
Katus Norbert alpolgármester: Nem mindig tudták, hogy hova kapjanak egy hibaelhárítás
során. A sülysápi gárda még nem üzemeltetett szennyvízhálózatot, de most már ők is kezdik
ismerni a puffereket, tudják, mit bír el egy-egy átemelő.
Balog Mónika: A búcsú után milyen volt a piactér állapota?
Horinka László polgármester: 50 ezer forintot tartottunk vissza, egy-két helyen olajfolyást
találtunk, egy csatornafedlap eltört. Néhány apró hiba keletkezett csak.
Balog Mónika: A Gázművek épületének bérlőjével a bérleti díjról sikerült-e megegyezni?
Horinka László polgármester: A korábbi díjjal megkötjük a szerződést, de pályáztatás alatt
áll.
Pálinkásné Petik Éva: A tanévkezdéssel kapcsolatos tájékoztatás szeretném kiegészíteni,
hogy Sápon már az első naptól kaptak a gyerekek ebédet.
Horinka László polgármester: Ennek örülök, mert volt olyan év, amikor 4-5 napig nem
kaptak. Van-e más kérdés? Amennyiben nincs más, javasolom, hogy fogadjuk el az
előterjesztett határozati javaslatot. Aki egyetért az elhangzott javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
130/2015. (IX. 24.) 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
Sülysáp I. számú háziorvosi praxis betöltése
Horinka László polgármester: Mos zárt ülésre kell áttérnünk?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Nem kérték a pályázók a zárt ülésen való tárgyalást, ezért nem.
Horinka László polgármester: Szeretettel köszöntöm az első pályázót, dr. Molnár Tímeát.
Az ön által küldött anyagot megismerték a képviselők, ennek ellenére szeretném, ha röviden
bemutatkozna, egy kicsit meséljen a magánéletéről és a szakmai életútjáról. Ami fontos
kérdés, hogy amennyiben elnyeri az állást, akkor Gödöllőn maradna-e életvitelszerűen, vagy
itt szeretne letelepedni.
Dr. Molnár Tímea pályázó: Szeretettel köszöntöm az egybegyűltekek. 12 éve vagyok
férjezett, ez alatt az idő alatt 3 kisfiunk született. Jelenleg háziorvosi ügyeletben dolgozom,
Kistarcsán és Gödöllőn ügyelek, és közben két családorvos szárnyai alatt tanulom a szakma
minden csínját-bínját. Helyettesítéseket is vállalok. 2004-ben végeztem az egyetemet. Az
egyetem után dialízis és nefrológiai osztályon, ezt követően a ceglédi sürgősségi osztályon
dolgoztam. 2007 októberétől aneszteziológia és intenzív terápia rezidens voltam az első
gyermekünk megszületéséig, azóta a másik kettő is megszületett, összesen hét évet voltam
otthon. Gödöllőről járnék sülysápra ellátni a feladatimat, ezért nem is kérnék lakhatást.
Ferencné Vernyik Erika: Ha van egy olyan eset, hogy sürgősen kell jönni egy beteghez,
hogyan oldja meg?
Dr. Molnár Tímea pályázó: A jogszabály szerint 40 percen belül a súlyosabb eseteket el kell
látni, annyi idő alatt ideérek, egyébként 2 órán belül kell ellátni a betegeket hívásra, más eset
pedig OMSZ feladat.
Horinka László polgármester: Az orvosnak van egy rendelési ideje, de addig, amíg az
orvosi ügylet be nem lép, a saját körzetére ellátási kötelezettsége van. Az ön esetére ez azt
jelentené, hogy Sülysápon kell tartózkodni. 16-8 óráig az ügyelet az illetékes, és hétvégén is,
ez így kezelhető. Doktornőnél utaltam rá, hogy speciális formában tudnánk csak alkalmazni,
mert még nincs meg a háziorvosi szakvizsgája.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Praxisprogram I.-ben pályázott a doktornő, olyan orvoskollégák
vonatkozásában él ez a program, akiknek nincs meg a végzettsége. Nem az önkormányzattal
köt szerződést, hanem az Országos Alapellátási Intézettel, ők igénylik az OEP támogatást,
kifizetik az orvost, a többi támogatást átadják az önkormányzatnak, nekünk kell az
asszisztenciát és a dologi kiadásokat finanszírozni. Legfeljebb 6 éve van megszerezi a
szakvizsgát, heti négy napon rendel, az ötödik napon képzésen vesz részt. Ha ez letelik, akkor
a normál mederbe terelődik a jogviszony. Ez egy állami program arra, hogy újabb
háziorvosokat képezzenek, mert hiány van.
Horinka László polgármester: Szakvizsga után vállalkozó orvosként, vagy
közalkalmazottként kíván dolgozni?
Dr. Molnár Tímea pályázó: Inkább vállalkozóként. Annyit fűznék a jegyző asszony által
elmondottakhoz, hogy arra a bizonyos ötödik napra az OALI biztosítja a helyettest.
Horinka László polgármester: Feltételezem, hogy valamelyik helyi vagy környékbeli
orvossal oldják meg.

Cseri Péter: Mit jelent a nefrológia?
Dr. Molnár Tímea pályázó: Vesebetegség miatt szorulnak kezelésre.
Hostyinszki Ákos: Ügyeleti munkáról beszélt; itt is vállalna ügyeletet?
Dr. Molnár Tímea pályázó: Elképzelhető.
Cseri Péter: A sürgősségi ellátásban szerzett tapasztalatainál különféle rövidítéseket sorolt
fel, ezek mit jelentenek?
Dr. Molnár Tímea pályázó: Újraélesztési szinteket jelent, és intubációs képességet, a tubus
bevezetését. Műtőben voltam elsősorban.
Horinka László polgármester: Köszönöm szépen! Ha nincs több kérdés, akkor elmondom,
hogy talán nem érdemes ma itt megvárni az eredményt, mert elhúzódhat a dolog, ezért nem
tartóztatom, ráadásul úgy tudom, hogy ügyeletből engedték el. Holnap értesítünk minden
pályázót.
Dr. Molnár Tímea pályázó: Köszönöm a lehetőséget, viszontlátásra.
/18:45 Dr. Molnár Tímea távozik, Dr. Ricz György megérkezik az ülésre./
Horinka László polgármester: Szeretettel köszöntjük önt a testület ülésén. A testület tagjai
megkapták a pályázati anyagát, de azért, hogy kicsit megismerkedjünk, kérem, hogy
mutatkozzon be személyesen és szakmailag is. Kérem, hogy térjen ki arra is, hogy ha ön nyeri
el a praxist, az itt lakását, hogyan fogja megoldani, igényelne-e önkormányzati lakást.
Dr. Ricz György pályázó: Mielőtt ideértem, már a feleségemnek megmutattam a várost és
kérdeztem, hogy szeretne e itt lakni.
33 éve vagyok a pályán, Szerbiában születtem, 1993. óta vagyok magyar állampolgár, már
dolgoztam is itt, kétlaki életet éltem. Három gyermekem van, mindhárom egyházi
gimnáziumba járt. Fiam mezőgazdasági mérnök, ő Szerbiában él. A lányom kommunikáció
szakot végzett, a parlamentben dolgozik Budapesten és be kell, hogy valljam tulajdonképpen
ez a döntés, hogy próbálkozok ez abból is ered, hogy szeretnénk közelebb kerülni a
lányunkhoz. Van még egy fiam, aki színész, őt nem tudom definiálni, hogy hol is van, vagy
Újvidéken, vagy Budapesten, tehát ő még …., a lányunk az, aki remélhetőleg hamarosan
gyermeket is vár és akkor szeretnénk közelebb kerülni hozzá.
22 évig voltam háziorvos egy nyolcezer fős településen, közben van 7,5 hónap háborús
státuszom is. Voltam orvoslátogató, és egyidejűleg dolgoztam praxisban Szerbiában.
Dogoztam a nagyfai börtönben, utána visszamentem Szerbiába, mert az édesanyám
lebetegedett. Egyébként Szegeden van lakásunk. Óbecsén egy 180 ágyas gerontológiai
intézetet vezetek. Úgy gondolom, hogy az itteni feladatokat el tudnám látni. Sok mindennel
foglalkoztam az életemben, de az utóbbi időben érzem, hogy az igazi helyem a
családorvoslásban van. Folyamatosan járok továbbképzésekre, az eddigi tapasztalataimat
tudnám kamatoztatni.
Horinka László polgármester: A felesége mit választolt a kérdésre?
Dr. Ricz György pályázó: Még nem igazán beszéltük meg. Nem Budapest felől jöttünk,
meglepődött, amikor szebb házakat kezdtünk látni, tetszik neki.
Horinka László polgármester: Lakást venne, bérelne, önkormányzati lakást szeretne? Kell-e
ezen törni a fejünket, vagy megoldja?
Dr. Ricz György pályázó: Először mindenképpen feladat elé állítanám önöket, utána
meglátjuk, hogy mit tudunk venni. Itt helyben szeretnék élni.
Hostyinszki Ákos: Az orvoslátogató mit jelent?
Dr. Ricz György pályázó: Egy szlovén cég megbízásából kerestem fel háziorvosokat, és
ajánlottam a készítményeiket.

Hostyinszki Ákos: Szerbia és Magyarország között nincs nagy különbség a háziorvoslásban,
gyógyszerekben?
Dr. Ricz György pályázó: A paradigmák ugyanazok, de mint említettem folyamatosan járok
továbbképzésekre, igyekszem képben lenni. Volt majdnem öt év gyakorlatom, ami a
gyógyszerismeretet jelenti, nem lesz probléma. A feleségem és én magam sem vagyok
teljesen egészséges, sok gyógyszert így is ismerek. Nyilván az aktualitásoknak utána kell
nézni.
Horinka László polgármester: Mennyire tájékozódott arról a körzetről, amiről beszélünk,
járt-e a rendelőben? Tudjuk, hogy voltak érdeklődők telefonon és személyesen is, de nem
tudjuk kik voltak azok.
Dr. Ricz György pályázó: Augusztusban jártam itt, de elküldtek egy másik körzetbe. Az ott
dolgozó kolléga azt mondta, hogy biztos nem az az. Telefonon érdeklődtem, a nővérrel
beszéltem. Érdeklődtem, hogy mennyi a kártyaszám, milyenek a betegek. Az még akkor volt,
amikor a család tulajdonában volt a felszerelés. Azt tudom, hogy ott működik az ügylet is.
Ennyit tudok a körzetről.
Horinka László polgármester: Kérdés? Önnek van-e kérdése? Van még jelöltünk, így nem
akarom önt tartóztatni, mert elhúzódhat a döntés. Doktornőnek is azt mondtam, hogy holnap
telefonon értesítjük az eredményről.
Dr. Ricz György pályázó: Még annyit, hogy szeretnék az OEP pályázatán részt venni, a
letelepedési támogatást szeretném megpályázni, ha pozitívan bírálódik el számomra a praxis.
Izgatottan és türelmetlenül várom a döntést.
/19:00 Dr. Ricz György pályázó és Ferencné Vernyik Erika távozik, Dr. Tarcheh Ghassan
pályázó és Tábori Péter megérkezik az ülésre./
Horinka László polgármester: Köszöntöm doktor urat, túl vagyunk néhány jelölt
meghallgatásán. Öntől egy nagyon rövid anyagot kaptunk, ezt látták a képviselők. Arra
kérem, hogy személyesen és szakmailag is mutatkozzon be. Ha ön mellett dönt a testület,
akkor az itt lakást vagy idejutást hogyan gondolja megoldani? Vagy pedig közel van lakása és
ide fog járni?
Dr. Tarcheh Ghassan pályázó: Minél fiatalabb az ember, annál hosszabb az önéletrajza. A
magánéletemhez legalább tíz ülés kellene.
1990-ben végeztem, 1,5-2 évig dolgoztam bel- és tüdőgyógyászaton, ezt követően a Szent
István Kórház és Rendelőintézet ideggyógyászatán az osztályos munka mellett a
szakrendelésen is rendeltem. 1996-ban háziorvosként kezdtem tevékenykedni Gyálon, 2013ig, közben szakrendeléseken vettem részt több intézményben is. Vállaltam ügyeletet és
sürgősségi ellátást. Dolgoztam a Szent Borbála Kórházban a stroke osztályon. Minden
munkára jutott időm, de magamra nem. Lényegében a magánéletem kicsit hanyatlott. 2013ban felmondtam Gyálon családi okok miatt, utána a szakrendelő és kórházi tevékenységem
mellett úgy döntöttem vidékre megyek, és Borsod megyében kötöttem ki, jelenleg
Kurittyánban dolgozom háziorvosként. Az önéletrajzomban igyekeztem a szakmai munkámat
vázolni. Teljesen véletlenül néztem az internetet, nem is tudtam, csak nagyjából, hogy
Sülysáp Pest megyében van. Közelebb akartam kerülni Pesthez, mert 30 évig éltem Pesten.
Felhívtam a jegyzőasszonyt, kellemesen elbeszélgettünk, így megpályáztam. Gondolom,
minden önkormányzatot az anyagi dolgok érdekelnek. Átmenetileg, ha van szolgálati lakás,
igénybe venném, bár tudom milyenek azok a lakások, viszont átmenetileg szükségem lehet rá.
Horinka László polgármester: Van lakása Budapesten?
Dr. Tarcheh Ghassan pályázó: Már nincs.
Horinka László polgármester: Hogy került Magyarországra?

Dr. Tarcheh Ghassan pályázó: Pályázaton jelentkeztem orvosira, nem akartam orvos lenni,
de az eredményeim megengedték, hogy jelentkezzem. Pilóta szerettem volna lenni, de
édesapám katona volt, és még időben leállította a jelentkezésemet. A gazdagok nyugat felé
mentek, a tehetségesek és okosak kelet felé. Ha vissza lehetne fordítani az időt, szívesen
lennék orvostanhallgató. Magyarországon nem volt pilótaképzés, amikor idejöttem, akkor
nem lehetett külföldinek a Szovjetunióba menni. Szerintem jól végzem a munkám, alkalmas
vagyok a feladatra.
Horinka László polgármester: Kurittyánban mekkora a lélekszám?
Dr. Tarcheh Ghassan pályázó: 1700 fő körül. Gyálon, amikor kezdtem, akkor nullás
körzettel kezdem, de 1800-1900 főnél tartottam, amikor eljöttem. Az ember mindig
kételkedik, hogy jól csinálja-e. A második állásom Kurittyánban van, amikor odaérkeztem azt
mondtam, hogy ez egy istálló, nem rendelő. Sikerült pályázaton 60 millió forintot nyernünk,
és nagyon szépen felújítottuk, berendeztük, eszköztámogatást is kaptunk. Minden nagyon
szép, mindent sikerült beleszorítani a pályázatba.
Horinka László polgármester: Azon a vidéken jobbak a lehetőségek az uniós pályázatok
területén, mi nem tartozunk a felzárkóztatandó települések közé. Kérdés?
Pálinkásné Petik Éva: Sokáig dolgozott neurológusként, nem hiányzik?
Dr. Tarcheh Ghassan pályázó: Majdnem mondhatnám, hogy sztahanovista módon végzem
a munkámat, ez csak szünet.
Horinka László polgármester: Folytathat szakrendelést OEP-finanszírozás terhére.
Elképzelhető, hogy akár helyben is folytatna szakrendelést?
Dr. Tarcheh Ghassan pályázó: Szívem csücske a neurológia. Ha háziorvosként jön hozzám
egy beteg, aki neurológiai eset, akkor nem tudnám szétválasztani, nem küldeném el másik
szakorvoshoz. A beteget egyben kell nézni.
Balog Mónika: Alig érezni akcentust, ez nagyon becsülendő.
Horinka László polgármester: 30 éve van Magyarországon a doktor úr.
Dr. Tarcheh Ghassan pályázó: Most egy kicsit kezdek lelassulni, a mostani
munkahelyemnek is megvannak az előnyei, de sokkal pörgősebb élethez voltam szokva.
Kecser István: Egyedül költözne, ha önt választja a testület?
Dr. Tarcheh Ghassan pályázó: Tulajdonképpen én sem tudom, de egy normális emberi
méretű lakásban gondolkodom, isten útjai kifürkészhetetlenek. A rendelőt nem néztem meg,
rájöttem, hogy úgyis majdnem egyformák.
Horinka László polgármester: Szerintem ez az átlagostól kicsit gyengébb.
Seprős Viktor: Van hol elkezdeni az építkezést.
Dr. Tarcheh Ghassan pályázó: A rendelőt kérem egy kicsit bemutatni.
Horinka László polgármester: Ahhoz, hogy ezt átlássa kicsit részletesebben, messziről kell
kezdenem. 1970-ben egyesült két település, de van egy harmadik településrészünk is, ebből
adódik, hogy nálunk mindenből kettő vagy három van. Miután a település a történeti
előzményei folytán hosszan, elnyúlóan helyezkedik el – kb. 7 km hosszú és 2 km széles – 3
háziorvosi rendelő és 2 gyermekorvosi rendelő van. A szóban forgó rendelő a település
központjához nagyon közel található, a központi ügyelet helyiségeivel egy épületben. Az
épületben van WC-mosdó, váró, a rendelő helyiség 25-30 m2. Az épület felújításra szorul,
pályázgatunk, de még nem nyertünk, és akadálymentesítendő is, most csak lépcsőn lehet
felmenni. Belül is még az eredeti burkolatok vannak.
Dr. Tarcheh Ghassan pályázó: A hetvenes évek évjárata.
Balog Mónika: 1979-80-ban épült, akkor nagyon szép volt.
Dr. Tarcheh Ghassan pályázó: A rendelő finanszírozásáról beszéljen nekem. Tisztaság,
veszélyes hulladék, takarítás, áram, víz, fűtés finanszírozásai globálisan.
Horinka László polgármester: Vállalkozó orvosként vagy közalkalmazottként szeretne itt
dolgozni?

Dr. Tarcheh Ghassan pályázó: Vállalkozóként.
Horinka László polgármester: Akkor megegyezik a többi praxissal, ami azt jelenti, hogy a
rendelőt térítésmentesen biztosítjuk, a rezsi az orvost terheli, egyedül a veszélyes hulladékot
szállítatja el az önkormányzat. Az alkalmazottakat az orvos maga választja és maga
finanszírozza.
Dr. Tarcheh Ghassan pályázó: Van egy törvény az év elejétől, hogy az önkormányzatot
terhelik ezek a költségek.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Ez még nem látszik. Éppen ellenkező szabályozás jött ki
augusztusban, ami jól körülhatárolja az önkormányzat kötelezettségeit. Az épület külső
karbantartása, valamint a falba szerelt vezetékek, a fűtési rendszer karbantartása az
önkormányzatot terheli, de az egyéb karbantartás az orvosé.
Dr. Tarcheh Ghassan pályázó: Nem tudom idézni, de úgy emlékszem az van benne, hogy
az önkormányzat átadja az épületet rezsivel az orvosnak.
Horinka László polgármester: Nem ugyanazt olvastuk ki a rendelkezésből. Nem kérhetünk
bérleti díjat, nem is kérünk, de a jogszabály arról szól, ahogy a jegyzőasszony idézte, hogy az
állagmegóváson hogyan kell osztozni.
Dr. Tarcheh Ghassan pályázó: Mi közöm nekem az önkormányzat tulajdonához? Az
önkormányzat biztosítja az orvosnak a munkájához szükséges feltételeket.
Kecser István: Nyilván a jogszabálytól mi sem térhetünk el.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Ez egy az állam által elrendelt kötelező önkormányzati feladat,
amire az egyetlen finanszírozási forrás az OEP-támogatás adja, amit az orvos igényel le. Az
nem járható, hogy ne legyen semmilyen felelősségvállalása az orvosnak.
Dr. Tarcheh Ghassan pályázó: Minden önkormányzat a lehetőségeihez mérten köti a
szerződést az orvossal. Lényegében munkadíjat fizet az OEP. Vannak költségei, takarítás,
internet, személyzet, gyógyszer, sürgősségi ellátás, ezek az önkormányzatot terhelik,
szívességből az orvos csinálja, ez önkormányzati feladat. A sürgősségi ellátás szintén
önkormányzati feladat, hogy tehermentesítsük az önkormányzatot, ezért 8-16 óráig a
háziorvos veszi át ezt a feladatot.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Ebben nem értünk egyet, de valószínűleg nem a pályázati
meghallgatás a fóruma, hogy meggyőzzük egymást.
Horinka László polgármester: Ezt az orvosnak fizeti az OEP. Semmit nem kap az
önkormányzat, mindent az orvos kap. Az önkormányzat is igényelheti, vagy átengedheti a
vállalkozó háziorvosnak, de így át sem folyik az önkormányzaton az OEP támogatás. Nálunk
úgy köttetett meg a megállapodás, hogy közvetlenül a szolgáltatóhoz megy a pénz. Kizárólag
az OEP-nél van támogatás, az önkormányzat nem kap erre semmilyen forrást, csak a saját
adóbevételeiből tud forrást biztosítani. Ha közalkalmazottként alkalmazom az orvost, akkor
én igénylem és fizetem ki az orvost, ha vállalkozó, akkor ő igényli az OEP támogatást. Ha a
finanszírozás nem elegendő, akkor az önkormányzat tehet hozzá, de amit én szerettem volna
hangsúlyozni, hogy az önkormányzat nem kap plusz támogatást.
Dr. Tarcheh Ghassan pályázó: A siránkozás ismerős téma, mindig arra van lehetőség, amire
akarunk. Én semmilyen szín alatt nem költhetek a rendelőre, az épülettel kapcsolatos
javítással nem szeretnék foglalkozni.
Horinka László polgármester: Megértjük, és ennek szellemében hozunk döntést. Örülök,
hogy ez felmerült, mert jobb, mintha menet közben feszegetjük a témát. Az egyértelműség
kedvéért visszakanyarodnék a rezsire, nővérre, takarításra is.
Dr. Tarcheh Ghassan pályázó: A takarítás nem lehet az én költségem, de itt van másik két
kolléga, az sem lenne tisztességes, ha egy újonnan érkező más feltételekkel kötne szerződést.
Van egy házszabály, nem hiszem, hogy lesz más modell egy településen belül. Nem tudom,
hogy ez hogyan működik. Ha egyedül lennék a településen, másként tudnám megbeszélni a
feltételeket. A többiekhez kell alkalmazkodni a feltételeket illetően. Feszültségben dolgozni

nem szeretnék, szeretem az átlátható dolgokat. Felesleges feszültséget nem szeretnék
gerjeszteni. Ez senkinek nem jó. Vannak önkormányzatok, ahol minden költséget vállalnak, a
startmunka keretében.
Horinka László polgármester: Van-e még kérdése, mert ezt a részt nagyjából kölcsönösen
átlátjuk, hogy nálunk mi a szokásjog és ön mit szeretne.
Hostyinszki Ákos: Ha azok a feltételek, amit a polgármester úr elmondott, akkor nem is
vállalja?
Horinka László polgármester: Van egy olyan szerződésünk a többi orvossal, hogy a kisebb
javításokat maguknak kell megoldaniuk a rendelőben. Ha pl. dugulás van, akkor meg kell
oldani.
dr. Tóth Krisztina jegyző: A törvény az idén változott, ahhoz szeretnénk igazodni.
Amennyiben a rendelő nem az orvos tulajdona, a külső homlokzat, belül pedig a falban lévő
vezetékek, a központi fűtés az önkormányzat feladata. Sem a burkolat, sem a festés.
Dr. Tarcheh Ghassan pályázó: Az épület olyan, mint a kocsivásárlás, van szavatossága.
Mivel antik rendelőről beszélünk, azt sem tudjuk, hogy mi van a falban, mi van a tetővel.
Hogy nekem kelljen a csapot javítani, vagy a fűtés kezd tönkre menni, kicsit méltatlan lenne.
Én az épülettel kapcsolatos költségeket semmilyen szinten nem vállalom.
Kecser István: Úgy látom, rossz élményei voltak.
Dr. Tarcheh Ghassan pályázó: 30-40 éves épületről beszélünk, bármikor előkerülhetnek
olyan problémák, amelyek komoly költségeket jelentenek.
Kecser István: Megértem, hogy nem lehet előre tudni.
Horinka László polgármester: Azt hiszem, hogy most már értjük egymást. Doktor úrnak
köszönjük, hogy eljött. Azt javasolom, amit a többieknek is, hogy ne várakozzon, ma döntést
hozunk, és holnap értesítjük.
/20:30 Dr. Tarcheh Ghassan pályázó távozik az ülésről./
Horinka László polgármester: Én tudnék most rögtön szavazni.
Cseri Péter: Jól látom, hogy a doktornőnek nincs háziorvosi szakvizsgája?
Horinka László polgármester: Igen, azt meg kell szereznie. Ezért az Alapellátási Intézeten
keresztül alkalmaznánk, mi szerződünk az Alapellátási Intézettel, ők lesznek a szolgáltatók.
dr. Tóth Krisztina jegyző: El kell menni hozzájuk és megállapodni. 140 %-os az OEPfinanszírozás ebben a konstrukcióban.
Cseri Péter: Várni már nem várhatunk? Van fiatal orvosoknak pályázati lehetőség 10 milliós
nagyságrendben.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Ricz doktor is ezt akarja igénybe venni. Csak olyan veheti
igénybe, akinek nincs most praxisa. Legalább 12 hónapja betöltetlen praxis betöltésére lehet
pályázni. Nálunk 6 millió forint. A 10 millió 5 éve betöltetlen praxisra vonatkozik. Aki
vállalja, hogy legalább 4 évig végzi a tevékenységet és nem rendelkezik önálló praxisjoggal a
pályázat benyújtásakor.
Horinka László polgármester: Máshogy láttátok?
Hostyinszki Ákos: Nyilván van személyes dolog, de a harmadik pályázónak van
Magyarországon háziorvosi tapasztalata.
Kecser István: Mindaddig, amíg nem beszélt a fenntartási kérdésekről, én is rá gondoltam.
Még ha találnánk is közös nevezőt, akkor is lennének feszültségek. A doktornő viszont nem
akar ideköltözni, és nincs gyakorlata.
Balog Mónika: Nem tisztáztuk le vele azokat a feltételeket, amit az utolsóval.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Nem sok értelme van várni: rajtuk kívül még legalább négyen
telefonáltak, és hárman el is jöttek, de nem pályáztak. Mire várjunk?
Balog Mónika: Ha döntünk, és gond van, van lehetőségünk felmondani a doktornőnek?

dr. Tóth Krisztina jegyző: Ő az egyetlen, akinek éppen könnyen fel lehet kvázi mondani,
hiszen, most még nem is szerzi meg a praxisjogot, és semmi sem kötelez bennünket, hogy a
képzési program végén végleges szerződést kössünk vele.
Hostyinszki Ákos: Nem tudok konkrétumokat, de az ügyeleti rendszerből ismerik, és nem
szívesen dolgoznak vele.
Cseri Péter: Neki azért adnék előnyt, mert neki van jövője.
Seprős Viktor: A motivációs levelében az van, hogy amennyi időt a család enged, annyit
szán a betegekre. Ez nem túl meggyőző.
Hostyinszki Ákos: Nem hiszem, hogy bevállalja, hogy reggel 8-tól délután 4-ig Sülysápon
lesz.
Horinka László polgármester: Területi ellátási kötelezettsége van.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Ha Dr. Faroun Ghassan ellátná még egy ideig a körzetet, akkor
várhatnánk, de nem hiszem, hogy vállalja.
Horinka László polgármester: Igen, kifejezetten pontosan akarta tudni, hogy meddig kell
vállalni.
Kecser István: Induljunk ki abból, hogy személyesen kit választanánk orvosunknak.
Balog Mónika: Szakmailag egyiket sem tudjuk megítélni, lehet, hogy pont az a legjobb, akit
bizonytalannak gondoltunk. Tiba doktornő is huszonévesen kezdte, már két gyerekkel jött ide.
Pálinkásné Petik Éva: A harmadik pályázó nagyon komolytalan volt, egy darab önéletrajzot
küldött, nem volt hajlandó a papírokat becsatolni. Ez nem egy komoly orvos önéletrajza.
Katus Norbert alpolgármester: Elsőre Riczben lehetne megbízni, de nem tudom kizárni,
hogy a doktornő is jó orvos.
Kecser István: Ha orvost kellene választanom, Ricz doktort választanám, de gyakorlat
szempontjából Dr. Tarcheh Ghassant tartom alkalmasnak.
Pálinkásné Petik Éva: Az a baj, ha bármilyen megállapodást kötünk vele, ő hajlamos
bármikor felrúgni.
Katus Norbert alpolgármester: A törvényt egészen másként értelmezzük.
Kecser István: Neki volt egy hullámvölgy a magánéletében, ami a karrierjére is hatással volt,
és elment jó messzire. Sülysáp most egy ugródeszka lenne. Szakmailag a másik kettőt
megelőzi, de nem jönnénk ki vele hosszú távon.
Hostyinszki Ákos: Viszont akár holnaptól rá lehetne bízni a praxist.
Pálinkásné Petik Éva: De meddig?
dr. Tóth Krisztina jegyző: A doktornő 4 évet dolgozott, most pedig már 1 éve ügyeletes.
Balog Mónika: Nem tudjuk milyen szakmailag.
Hostyinszki Ákos: Nem akar ideköltözni, neki ez nem egy életpálya.
Pálinkásné Petik Éva: Kimondta, hogy vállalkozásban akarja csinálni.
Balog Mónika: Kisebb a rizikónk vele, a két dokival csak gondunk lenne.
Cseri Péter: Hol volt meghirdetve a pályázat?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Az Alapellátási Intézet honlapján, ahova mindenki felteszi, és a
Magyar Orvosi Kamara e-mail értesítőjében, a honlapukon, a köziállás.hu-n, ahonnan átvette
a profession.hu is.
Horinka László polgármester: Próbáljunk a betegek fejével gondolkodni!
Cseri Péter: Vegyük eredménytelennek, és hirdessük meg még egyszer.
Horinka László polgármester: Prohászka doktor Kispestről látja el a praxist, ha ettől féltek.
Balog Mónika: És dicsérik.
Horinka László polgármester: Én dönteni szeretnék, nem akarom halogatni.
Szavazatszámláló bizottság tagjainak javasolom Balog Mónikát, Seprős Viktort és Kecser
Istvánt. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Balog Mónika,
Kecser István és Seprős Viktor települési képviselőket a
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztotta.
Horinka László polgármester: Kérem a bizottságot, hogy válasszanak elnököt maguk közül,
és bonyolítsák le a szavazást. A szavazás idejére 5 perc szünetet rendelek el.
/21:20-21:25 Titkos szavazás, melyről külön jegyzőkönyv készült./
Balog Mónika: A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy a leadható 9 szavazat
mindegyike érvényes volt. 1 szavazatot kapott Dr. Tarcheh Ghassan, 2 szavazatot kapott Dr.
Ricz György és 6 szavazatot kapott Dr. Molnár Tímea.
Horinka László polgármester: Köszönöm. Tehát döntésünk a következő:
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
131/2015. (IX. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) 4. pontja, az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (2) bekezdése,
valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (5)-(6)
bekezdése alapján
1./ a Sülysáp I. számú háziorvosi körzetben (azonosítója:
130091284) területi ellátási érdekből Dr. Molnár Tímea
2100 Gödöllő, Arany János u. 44. szám alatti lakost (orvosi
pecsétszáma: 67764) kívánja megbízni a háziorvosi
tevékenység végzésével,
2./ vállalja, hogy a feladatellátás biztosítása érdekében az
Országos Tisztifőorvosi Hivatallal szerződést köt,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a szerződések és más
jognyilatkozatok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./ NAPIRENDI PONT
Mezőőr kiválasztása és kinevezése
Horinka László polgármester: Az összesen kettő közül az egyik pályázó visszamondta, így
egyetlen mendei pályázó maradt. Nincs meg a végzettsége, de a saját költségén hajlandó
megszerezni, szerintem alkalmas. Kocsis Tamással együtt hallgattuk meg. Javasolom, hogy
nevezzük ki Konda Tibort.
Cseri Péter: A PVB tárgyalta, és támogatja.
Horinka László polgármester: Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

132/2015. (IX. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)
83/A. § (1) bekezdése, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2.
pontja alapján
1./ Konda Tibor 2235 Mende, Balcsy-Zsilinszky u. 51. szám
alatti lakost nevezi ki mezőőrnek, 4 hónap próbaidő
kikötésével,
2./ illetményét és juttatásait a Kjt., valamint Sülysáp Város
Önkormányzata Cafetéria szabályzata szerint állapítja meg,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4./ NAPIRENDI PONT
Estikék Idősek Otthona munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása
Horinka László polgármester: Köszöntöm az alapítvány képviseletében Tábori Pétert, és
kérdezem, hogy szeretnéd-e kiegészíteni a beszámolót.
Tábori Péter: Köszönöm, nem.
Horinka László polgármester: A beszámolót a HSZB tárgyalta és elfogadásra javasolja. A
HSZB-n felmerült az a kérdés, hogy mennyi a sülysápi ellátottak száma.
Tábori Péter: Mindig szokott lenni sülysápi, hol több, hol kevesebb, ez maximum 10 főig
terjed.
Kecser István: Az intézményi térítési díj mennyi?
Tábori Péter: 170 ezer forint.
Kecser István: Egyébként gratulálok, nem egy könnyű munka, amit végeztek.
Tábori Péter: A szakmában elég jól ismernek minket, elismeréseket is kapunk. A kórházak
pszichiátriáin is tudják ezt, és ha nem tudnak mit kezdeni a demens betegekkel, akkor sokszor
hívnak fel minket. A tudomásom szerint Magyarország legnagyobb demens ellátó intézménye
vagyunk.
Pálinkásné Petik Éva: Mekkora szakápolói létszámmal végzitek a munkát?
Tábori Péter: 6-7 szakápolónk van.
Pálinkásné Petik Éva: Az összes dolgozói létszám mennyi?
Tábori Péter: 40 fő fölött van. Mindig van fluktuáció, de ha szakképzett jelentkező van,
akkor mindig felvesszük, mert abból mindig hiány van, de általában alkalmatlanok erre a
munkára. Könnyebben tudunk egy 8 általánost végzett, de a dologhoz kedvet érző
munkavállalóból jó ápolót képezni, aki persze nem szakápoló, de ha egy darabig dolgozik,
akkor beiskolázzuk. Ezek a dolgozók stabilan maradnak is, mert számukra ez előmenetel is,
nagyon meg is becsülik a munkát. Van most elég jó csapatunk szakápolókból, az idén jött két
új is, akik nagyon beváltak, de évente nagyon sokan megfordulnak nálunk, néhány napra,
vagy egy-két hónapra. Nem mindenki tudja végezni. Pszichésen ez nagyon megterhelő a
fizikai terhelés mellett.
Pálinkásné Petik Éva: A sülysápi dolgozók arány mekkora?
Tábori Péter: Nagyjából 50 % felett, aki máshonnan van az is Sülysáphoz közeli
településekről jön. Ság, Szentmártonkáta, a vasúti pálya mentén, Úriból van néhány, a
Budapesthez közelebbiek inkább már Budapestre mennek. Van egy-két kókai. Ha a
takarítókat, fizikai dolgozókat belevesszük, akkor több mint 50 % sülysápi.

Horinka László polgármester: A 40 fővel elég komoly foglalkoztató az intézmény.
Tábori Péter: Munka mindig van, kérdés az, hogy a jelentkező megfelel-e vagy nem. A
követelményrendszer elég kemény, a takarítóknál is kemény fegyelmezett munka van. Amíg
csak 50 fősek voltunk, addig családias volt, de már meghaladjuk a 100 főt, nagyon keményen,
pontos napirend szerint kell dolgozni, hogy a káoszt elkerüljük. Bedolgozott rutinoknak kell
működnie.
Horinka László polgármester: Néhány évvel ezelőtt volt egy olyan probléma felvetés, hogy
az intézmény háziorvosi ellátására megoldást kell találni, mert Andrea nem csinálhatja. Ebben
mi történt?
Tábori Péter: Bori doktornő augusztus végével kilépett az intézményből, Andrea az orvosi
tevékenységét is befejezte Magyarországon. Az intézményi orvosunk Pesti doktor, akivel
sikerült egy jó munkakapcsolatot kialakítani. Hetente háromszor jön, ez több mint a kötelező
orvosi ellátás. Eddig a Medi-Sáp végezte az orvosi ellátást az intézményben, de az intézmény
saját jogon fogja megkérni a szakápolási engedélyt, a Medi-Sáp kilép az intézmény életéből.
Most már megengedi a törvény, akkor még nem volt meg a lehetősége. Most, hogy a MediSápnál ez a változás bekövetkezett, ezt a dolgot is helyrerakjuk.
Horinka László polgármester: Köszönjük! Ha nincs több kérdés, kérem, hogy aki egyetért
az Estikék Idősek Otthona beszámolójának elfogadásával, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
133/2015. (IX. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat és az Estikék Idősek Otthona Alapítvány között
fennálló feladat-ellátási szerződés alapján az intézmény elmúlt
évi munkájáról szóló beszámolót – megköszönve munkájukat elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tábori Péter: Kaphatnék-e arról tájékoztatást, hogy az intézményt mikor kötik a csatornára?
Horinka László polgármester: A jogi személyeknek maguknak kell elvégeztetni a rákötést,
a befizetett érdekeltségi hozzájárulás arányában vissza tudjátok igényelni a társulattól a
költségeket, de magatoknak kell számlát kérni, intézni. Bármikor mehet a rákötés, ha találtok
egy vállalkozót. Ha rákötöttetek, akkor az igénylést a társulásnál kell intézni, az
önkormányzathoz pedig be kell jelenteni a helyrajzi számot, a vízóraállást és hogy mikor
történt meg a rákötés. Biztatlak, hogy minél előbb, mert kell a szennyvíz a tisztítóba.
/19:15 Tábori Péter távozik az ülésről./
5./ NAPIRENDI PONT
Gólyahír Bölcsőde elmúlt
megtárgyalása

gondozási

évéről

szóló

beszámoló

Horinka László polgármester: Szeretettel köszöntöm Annamáriát. Szeretnéd kiegészíteni a
beszámolót?
Nagyné Bellók Annamária intézményvezető: Köszönöm, nem.
Horinka László polgármester: A HSZB tárgyalta elfogadásra javasolja.
Pálinkásné Petik Éva: Megköszöntük a munkátokat, és elfogadásra javasoltuk.
Katus Norbert alpolgármester: A megüresedett helyeket már betöltöttétek?

Nagyné Bellók Annamária intézményvezető: Igen.
Cseri Péter: Hány gondozónő ment el?
Nagyné Bellók Annamária intézményvezető: 4 fő.
Horinka László polgármester: A feszültség, ami volt az intézményben, hogyan alakul?
Nagyné Bellók Annamária intézményvezető: A feszültségcsökkenés intenzitása jobb, mint
gondoltam, és nagyon bízom abban, hogy hamarosan teljesen megszűnik. Van, akinek nem
tetszik a helyzet, de kértem, hogy zúgolódjon magában, és ezt tiszteletben tartja.
Horinka László polgármester: Hogyan illeszkedtek be az új dolgozók?
Nagyné Bellók Annamária intézményvezető: Nagyon jól, bár egyikük nagyon izgul, most
dolgozik először bölcsődében.
Katus Norbert alpolgármester: A beszámolódban van egy egyéb statisztikai adatok
grafikon, amiről nem tudom, hogy mit ábrázol.
Nagyné Bellók Annamária intézményvezető: Azt mutatja, hogy az adott gyereklétszámból
hány gyereket nevel egyedül szülő. Volt egy kiugró szám tavalyelőtt, amikor nagyon sok volt
az egyedül álló szülő.
Horinka László polgármester: Amennyiben nincs más, a határozati javaslatról szavaznánk,
miután a bizottság is elfogadásra javasolta. Aki egyetért a Gólyahír Bölcsőde elmúlt évi
munkájáról szóló beszámoló elfogadásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
134/2015. (IX. 24.) 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
6./ NAPIRENDI PONT
Gondozási Központ munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e kiegészítés,
kérdés?
Pálinkásné Petik Éva: Szerintem minden fontos dolgot megbeszéltünk tegnap, köszönöm
szépen ismételten a beszámoló elkészítését, és a munkátokat is.
Horinka László polgármester: Aki elfogadja a Gondozási Központ előző évi munkájáról
szóló beszámolót, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
135/2015. (IX. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
megköszönve az ott dolgozók áldozatos munkáját – a Gondozási
Központ 2014. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
/19:25 Nagyné Bellók Annamária bölcsődevezető és Polenyikné Horváth Andrea GK
intézményvezető távozik az ülésről./

7./ NAPIRENDI PONT
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok jövőbeni ellátása
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta elfogadásra javasolta, hogy a
társulás felbomlása mellett foglaljunk állást. Ha a társulási tagok is így döntenek, akkor ez az
irány marad, ha nem, akkor kicsit átalakulva fennmarad az eddigi rendszer. Szerintem volt
egy jól működő családsegítőnk, aminek a szétbombázására kényszerítenek bennünket.
Monoron jártam a rendőrségen minap, és ott mondta az egyik hölgy, hogy szeretne gratulálni
a családsegítős és gyámügyes kollégákhoz, mert segítőkészek és magas szakmai színvonalon
dolgoznak. Eddig ez jól működött, de nem tudom, hogyan lesz tovább. Jegyző asszonnyal
végül arról beszéltünk, hogy egy humán szolgáltatási központot kellene létrehozni, ahova a
CSASE dolgozóit beintegrálnánk.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Mindenképpen tönkremegy a mostani jól bejáratott rendszer, ha
társulásban maradunk, ha nem, hiszen, hiszen lefeleződik a létszám, és a feladatok nagyobb
része elkerül a nagykátai önkormányzathoz. Egy összeszűkült létszámmal nem fog ez így
működni, tehát a mostani döntés valójában arról szól, hogy a rosszból hogyan lehet a
legjobbat kihozni.
Balog Mónika: Lefeleződik a létszám?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Nagyjából. Még csak a finanszírozási létszám látszik, az 1,6 fő
Sülysápra vetítve, bár elvileg kevesebb lesz a feladat. Elvileg.
Horinka László polgármester: Emiatt már a dolgozók is mozgolódnak, nem lesz könnyű a
dolog.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Nagykáta lesz a szakmai felügyelet.
Balog Mónika: Ha valakinek szüksége van egy dokumentum kitöltésre, nem fog Nagykátára
menni.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Arra lesznek itt, de a gyermekvédelmi hatósági feladatok
elkerülnek.
Balog Mónika: És Nagykátáról fognak gondozni? A jelzőrendszer hogy fog működni?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Beszáll a nagykátai központ, de szerintem ők sem tudják még.
Balog Mónika: Ha nekem egy családdal vagy gyerekkel gondom van, hova jelentem?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Még nem jelent meg a végrehajtási rendelet, nem tudom a
részleteket. Az 1,6 fő kifejezetten költségvetési oldalú megközelítés, ez egy állami feladat,
amit letettek hozzánk, és ennyi finanszírozást adnak hozzá.
Balog Mónika: De mi dönthetünk arról, hogy az 1,6-ot kiegészítjük 2 főre?
Horinka László polgármester: Ha finanszírozzuk a bérét, akkor igen.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Az lenne a cél, hogy az új központunknál olyan univerzális
kollégák legyenek, akik tudják egymást helyettesíteni.
Pálinkásné Petik Éva: A központi logopédus rendszer is úgy működik, hogy nem győzi a
rengeteg gyereket.
Balog Mónika: Egyre több a problémás család, és nem csak az anyagi gondokra gondolok.
20 km távolságból, hogyan fogják segíteni őket?
Horinka László polgármester: Mi egyelőre nem látjuk, hogy az új rendszer hogyan fog
működni. Közös lesz a családsegítő és a gyermekjóléti szolgáltatás, integrálni kell a kettőt.
Kétszintű lesz, Nagykátán és helyben. A végrehajtási rendelet még nem látszik. A
zsebbenyúlós részről kell dönteni: fenntartjuk-e a társulást, vagy nem?
Balog Mónika: Ugyanúgy lesz, mint az iskolákkal, hogy a szakmai felügyelet Nagykátán
lesz.
dr. Tóth Krisztina jegyző: A mi dolgozóink lesznek, de a szakmai felügyelet náluk lesz.

Kecser István: Készülünk-e olyan forgatókönyvvel, hogy ha a társulás egyes tagjai nem
akarják a társulást megszüntetni, és azt mondják, hogy nem bírják anyagilag finanszírozni,
mit teszünk?
Horinka László polgármester: 5000 főig mindenképpen megkapják az egy főt.
Kecser István: Első olvasatra pénzről döntünk, de bármi történhet azzal az egy emberrel, ki
fogja helyettesíteni?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Egy főre 3 millió forintot kapunk, ilyen pozícióban kb. 2 millióba
kerül egy ember, vagyis szűken 2 főt tudunk alkalmazni. Mondjuk akkor már a rezsire nincs
pénz, pedig elvileg arra is szól az a 3 millió forint.
Kecser István: Tartok attól, hogy a rendszer működése szempontjából ez egy zsákutca.
Horinka László polgármester: A társulási tanács fogja kimondani a végső döntést, ha
társulásban maradunk, akkor a megszűnő társulási kiegészítő normatíva miatt többe fog
kerülni. A többi önkormányzat is átgondolja. Biztos vagyok abban, hogy nem lesz egységes a
döntés.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Az arányoktól függ minden: ha kisebbségben maradnak, akik
fenn akarják tartani a társulást, bízom benne, hogy elfogadják a többség akaratát. Azért
szerepel a határozati javaslatban „javasolja” kifejezés, mert még mindenképpen kell lennie
egy végső döntésnek, ha a Társulási Tanács végül konszenzusra jut ebben. Nem a tanács dönt
a megszüntetésről, hanem a testületek mondják ki, tehát újabb körben még ide fog kerülni.
Horinka László polgármester: A bizottsági javaslatok egyhangúan az előterjesztés mellett
szóltak. Aki támogatja a társulás megszüntetését, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
136/2015. (IX. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sülysáp
Környéki Szociális Társulásnak a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § b)
pontja szerinti megszüntetését javasolja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
8./ NAPIRENDI PONT
Közalkalmazotti,
köztisztviselői
megtérítése

bankszámlaköltség

utólagos

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta elfogadásra javasolja. Az óvodából indult, a
KLIK már ki is fizette a pedagógusoknak. Azt javasoltuk, hogy ne tételesen fizessük ki,
hanem legyen egy egységes összeg. Ha valaki mégis bírósághoz fordul, mire a bíróság dönt,
el is évül az egész.
Balog Mónika: Mi sem akkora összeget kaptunk, mint amit a bank kiállított.
Horinka László polgármester: A javaslat az, hogy annak is odaadjuk, aki nem kérte.
Nyilván lesz, aki csalódott lesz, de a többség biztos örülni fog.
dr. Tóth Krisztina jegyző: A Kúria vonatkozó döntése értelmében a munkáltató térítésnél
nem lehet arra hivatkozni, hogy a dolgozó választhatott volna olcsóbb bankot is, viszont itt
egy egyezségkötésről lenne szó. A dolgozók ezt nem kötelesek elfogadni, továbbra is
fordulhatnak bírósághoz.
Horinka László polgármester: Nagyjából 100 főt érint. Aki egyetért a bankköltség
előterjesztett módon történő megtérítésével, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
137/2015. (IX. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286. § (1)
bekezdése, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 6:25. § (1) a)-b) pontja alapján a következő döntést
hozza:
1./ a 2012.09.24. és 2013.12.31. között az önkormányzati
intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak és
köztisztviselők vonatkozásában elismeri a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénybe 79/A. §ából, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 143. §-ából eredő tartozását,
2./ az elmaradt bankszámla-hozzájárulás vonatkozásában
15.000 Ft egyösszegű átalányt ajánl fel a dolgozók részére,
mely elfogadás esetén költségtérítésként kerül kifizetésre,
3./ a költségtérítés 1.500.000 Ft összegű keretét a költségvetés
általános tartalék keretének terhére biztosítja,
4./ felkéri a polgármestert és az intézményvezetőket a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: polgármester, intézményvezetők
9./ NAPIRENDI PONT
Önkormányzati intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta elfogadásra javasolja a legolcsóbb ajánlatot.
Aki egyetért a legolcsóbb ajánlat elfogadásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
138/2015. (IX. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a
munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi
követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.)
FMM rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a Kommunális- és
Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról kiadott 8/1981.
(XII. 27.) IpM rendelet alapján
1./ az önkormányzati intézmények (14 db) érintésvédelmi
felülvizsgálatának
elvégzésével,
a
szükséges
jegyzőkönyvek elkészítésével ajánlata alapján Szűcs
Tihamér egyéni vállalkozót (székhelye: 2244 Sülysáp,
Balassi B. u.) bízza meg,
2./ a felülvizsgálat 340.480 Ft összegű díját a költségvetés
általános tartalék keretének terhére biztosítja,

3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: polgármester
10./ NAPIRENDI PONT
Csatlakozás a Bursa
fordulójához

Hungarica

Ösztöndíjpályázat

2016.

évi

Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Régóta
benne vagyunk már, folytassuk, és a 2016. évi fordulóban is vegyünk részt. Aki egyetért a
csatlakozással, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
139/2015. (IX. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy
1./ a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához csatlakozik,
2./ az Ösztöndíjpályázat települési önkormányzati keretét –
beleértve az előző évekről átnyúló támogatási összegeket –
90.000 Ft/hó x 10 hó összegben határozza meg, amit az
Önkormányzat a 2016. évi költségvetésében biztosít,
3./ az előterjesztett pályázati kiírást jóváhagyja, és a pályázatot
kiírja,
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
pályázattal kapcsolatos intézkedéseket tegyék meg.
Határidő: 1./ 2015. október 1.; 2./ 2016. évi költségvetés
elfogadása; 3./ 2015. október 1.; 4./ folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
11./ NAPIRENDI PONT
Sülysáp 589 és 590 hrsz.-ú ingatlanok bérleti ügye
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Két pici területről van
szó. Aki egyetért az ingatlanok bérbeadásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
140/2015. (IX. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján
1./ Sülysáp 589 (699 m2) és 590 (641 m2) helyrajzi számú
ingatlanokat 5 év időtartamra Kocsis Tamás 2241 Sülysáp
Kossuth Lajos utca 19. szám alatti lakos részére – 2.Ft/m2/év bérleti díj ellenében – bérbe adja, azzal, hogy

2./ bérlő köteles az ingatlanokat karbantartani, azokon
építményt, műtárgyat nem helyezhet el,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
12./ NAPIRENDI PONT
Egyebek
12.1. Sülysápi Hírforrás főszerkesztőjének tiszteletdíja
Horinka László polgármester: Norbi volt az első, neki adom át a szót elsőként.
Katus Norbert alpolgármester: Az újságnak három szerkesztője van, a Cseri Sára, aki a
főszerkesztő, Seprős Viktor a sportért, Zemen Pálné a hagyományőrzésért felelős. Sári már
tavaly november óta végzi ezt a feladatot, de nem állapítottunk meg a tiszteletdíjat a részére.
Ezt a PVB ülésén már felvetettem, a bizottság azt javasolta, hogy amíg nincs konkretizálva,
hogy a szerkesztőknek mi a feladata, addig ne állapítsunk meg tiszteletdíjat, Sárinak viszont
javasolnám a tiszteletdíj megállapítását.
Farkas Ferenc: Visszamenőleg is, hiszen dolgozott végig.
Katus Norbert alpolgármester: Legyen idén januártól, a külsős bizottsági tagok
tiszteletdíjával azonos összegben.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Nem probléma a visszamenőleges kifizetés.
Horinka László polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az újság főszerkesztője részére
tiszteletdíjat állapítsunk meg, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
141/2015. (IX. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Sülysápi Hírforrás mindenkori főszerkesztőjének
tiszteletdíját a települési képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben a nem
képviselő bizottsági tagok számára meghatározott
tiszteletdíjjal azonos összegben határozza meg,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelenlegi
főszerkesztő, Cseri Sára Sülysáp, Vasút u. 38/a. szám alatti
lakos részére visszamenőlegesen, a megválasztásától
számítva gondoskodjon a tiszteletdíj kifizetéséről.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2015. október 31.
Felelős: polgármester
12.2. Városfalva megsegítése vihar okozta károk helyreállításában
Horinka László polgármester: Én a testvértelepüléssel összefüggő témában tennék egy
javaslatot. Holnap indulunk hozzájuk, a testületből ketten, Norbival. Talán találkoztatok azzal
a kezdeményezéssel, hogy gyűjtést szerveztünk a viharkárok enyhítésére. 130 ezer forint jött
össze, az a javaslat, hogy egészítsük ki 200 ezerre.
Kecser István: Mit kell javítani?

Horinka László polgármester: Elég komoly károkat szenvedtek el. Én 300 ezer forintot
mondtam első körben, de nyilván a 200 ezer is nagy segítség.
Kecser István: Én sem vagyok a 300 ezer ellen.
Horinka László polgármester: Akkor ez 162.000 Ft-ot jelent az önkormányzati
költségvetésből. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
142/2015. (IX. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Városfalvának mint testvértelepülésnek – kiegészítendő a
magánszemélyek adományait – 162.000 Ft támogatást nyújt
a vihar okozta károk helyreállítására,
2./ a támogatást a költségvetés általános tartalék keretének
terhére biztosítja,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: polgármester
12.3. Futsalban elért sporteredmény elismerése
Horinka László polgármester: Ákos, te következel.
Hostyinszki Ákos: Óriási sikert értünk el a futsalban, aminek elég erős sülysápi vonatkozása
is van Németh Péter által. Van-e lehetőség elismerni valamilyen oklevéllel, hogy ne várjuk
meg a jövő évet?
Horinka László polgármester: Én is gondoltam arra, hogy a következő előterjesztésnél,
amikor díszoklevélről döntünk, említsük meg Pétert. Nem tudom, hogy lesz-e majd egy
kiugró szereplése a csapatnak, mert egy leszerepelés után furcsa lenne.
Seprős Viktor: Azt is díjazni kell, hogy oda eljutottak.
Hostyinszki Ákos: Az EB-n nem valószínű a kiugró siker, de hogy idáig eljutott a csapat,
ráadásul egy sülysápi emberrel, nem sokszor fordul elő.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Idénre már felhasználta a testület a rendelet szerinti adható összes
elismerést, de jövőre akár már januárban is oda lehet ítélni.
Hostyinszki Ákos: Február 3-án lesz az EB, januárban még nagyon időszerű.
Cseri Péter: Én szívesen megvárnám a jövő évet.
Hostyinszki Ákos: A legutolsó EB-n azért voltunk ott, mert mi rendeztük. Szerintem ez nagy
dolog.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Szerintem mindenképpen pozitív lenne és mindeni így is
értelmezné az elismerést, bármikor adományozza az önkormányzat, függetlenül az EB
eredményétől.
Hostyinszki Ákos: Az sem biztos, hogy Péter benne lesz a keretben, de ez egy olyan
eredmény, ami sokat ér. Mindenképpen elismerésre méltó, hogy egy sülysápi ember idáig
eljutott.
Balog Mónika: Az újságban ő volt az első, akit elismertünk sportemberként. Neki is nagyobb
elismerés lesz, ha abban a közegben annyi ember előtt kapja meg.
Hostyinszki Ákos: Esetleg egy hivatalos gratulációt küldhetnénk neki addig is.
Balog Mónika: Az újságban is lehet.
Katus Norbert alpolgármester: Szerintem küldjünk Petinek és a csapatnak egy gratuláló
levelet, jövőre pedig a városnapon elismerjük.

Balog Mónika: Utalni is lehet, hogy a város képviselő-testülete ezt más módon is elismeri
majd.
Horinka László polgármester: Legyen egy interjú az újságban és küldünk egy gratuláló
levelet neki és a csapatnak. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
143/2015. (IX. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ elismerését fejezi ki a magyar futsal válogatottnak,
kiemelten a sülysápi kerettagnak, Németh Péternek a 2016.
évi Európa Bajnokságra való kijutásért, és sok sikert kíván a
további küzdelmekhez,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az elismerést
fejezze ki a válogatott és Németh Péter felé.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
12.4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézőinek jutalmazása
Horinka László polgármester: Péter, halljuk a javaslatodat!
Cseri Péter: Hétfőn bizottsági ülésen előjött Mányi Zoltán egy olyan javaslattal, hogy a
pénzügyi csoport nyáron végzett extra teljesítményét a tartalék keret terhére ismerjük el
jutalommal. Döntsünk most, vagy hagyjuk a következő ülésre?
Horinka László polgármester: Ahhoz tudok csatlakozni, amit valószínűleg a jegyzőasszony
is képvisel, hogy az ASP-ben nem csak a pénzügy érintett, annak ellenére, hogy
oroszlánrészük volt benne. Mindenkit érint, akár több modul is, többek között abban iktatunk
mindannyian. Nagyon sok hibás adatot kellett kigyomlálni pl. az iktatásból is. Pár évvel
ezelőtt, amikor bevezettük az eddig használt integrált rendszert, az ECOSTAT-ot, akkor
ugyanezeknek a nehézségeknek kellett megfelelni, de nem támadt olyan gondolata senkinek,
hogy el kellene ismerni. Ráadásul pár éve hagyománnyá vált, hogy év végén adunk jutalmat.
Ne kapkodjuk el! A jegyző az, aki mindenkinek a munkájára rálát, ő tudja, hogy ki milyen
mértékben érdemes a jutalmazásra. Az sem lenne jó, ha az óvoda jutalmazásánál én átnyúlnék
a vezető feje felett, hogy valakinek adjon többet.
Cseri Péter: De javasolni lehet.
Horinka László polgármester: Csak ne legyen ennek egy olyan üzenete, hogy a testület a
pénzügynek adott egy keretet, mert ott sem mindenkinek ugyanolyan a lelkesedése és a
feladatvállalása.
Cseri Péter: Az, hogy az ECOSTAT bevezetésénél ez nem jött elő, ne legyen szempont. Jól
kiemelted, hogy ott volt a munka dandárja, annak ellenére, hogy a hivatalon belül mindenki
érintett.
Horinka László polgármester: Abból a szempontból szerencséjük van a kollégáknak, hogy
már láttak ilyen integrált rendszert. Év végi jutalmazásnál térjünk erre vissza, ezt a javaslatot
teszem fel szavazásra. A testület tehát a bizottság javaslatát befogadja, ugyanakkor az év végi
jutalmazáskor állapít majd meg egy keretet, melynek a szétosztásáról a jegyző dönt. Aki
egyetért az elhangzott javaslattal, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
144/2015. (IX. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megköszöni a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatát a
Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézőinek az ASP
rendszerre való átállásban végzett munkája jutalmazására,
ugyanakkor ennek kereteit az év végi jutalmazás időpontjában és
szokásos formájában kívánja biztosítani.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Horinka László polgármester: Ha nincs más kérdés, hozzászólás, mindenkinek köszönöm a
munkát, jó éjszakát kívánok, az ülést bezárom.

k.m.f.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kecser István
települési képviselő

Seprős Viktor
települési képviselő

