Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 20-án 18.00kor 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,
Pálinkásné Petik Éva és Seprős Viktor települési képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző
Meghívottként: Bálint Sándorné óvodavezető, később érkezett: Tarnavölgyi László
WAMKK igazgató
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt az
októberi munkaterv szerinti ülésünkön. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület
határozatképes: 9 tagból 8 jelen van. A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek javasolom Balog
Mónika és Farkas Ferenc képviselőtársainkat. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Balog Mónika és
Farkas Ferenc települési képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek
megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirend tárgyalására
teszek javaslatot, azzal a módosítással, hogy a 8. napirendi pontot nem tárgyalnánk.
Hostyinszki képviselő úr bizottsági ülésen felvetett javaslatáról nem gondolom, hogy
határozatban kellene dönteni, mindkét bizottság beszélt róla, megtesszük a szükséges
lépéseket. Van-e valakinek más javaslata? Aki egyetért a napirenddel, kérem, hogy
szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 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./ Tájékoztató a 2016. év III. negyedévben a Képviselő-testület által átruházott
hatáskörökben hozott döntésekről
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Előterjesztő: Horinka László polgármester
Védőnő kinevezése a Sülysáp II. számú védőnői körzetbe
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Beszámoló a 2015/2016-os tanévi iskola-egészségügyi ellátásról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Sülysápi Csicsergő Óvoda beszámolója az elmúlt nevelési évről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Óvodai nevelő munkát közvetlenül segítő dolgozók béren kívüli juttatása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
WAMKK állományi létszámának bővítése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Helyi adók, díjak mértékének felülvizsgálata
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Szent István Általános Iskola előtti forgalmi rend szabályozása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1.3-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő-, és munkagépek beszerzése tárgyú pályázati felhívásra
Előterjesztő: Horinka László polgármester
TÁVÜSZ Kft. gép- és eszközbeszerzése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Szőlősnyaralói ág mederrendezése a Magdolna utca és Révai utca között
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Karácsonyi díszvilágítás korszerűsítése és bővítése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Elővásárlási jog gyakorlása a Sülysáp, Malom u. 10. szám alatti ingatlan
vonatkozásában
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Döntés a Sülysáp, Iskola utca 7. I. emeleti bérlakás bérbeadására kiírt pályázatról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
ÖKOVÍZ Nonprofit Kft.-ben fennálló önkormányzati üzletrész értékesítése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításához kapcsolódó közbeszerzési
dokumentáció elfogadása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Egyebek

1./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az elmúlt ülés óta
történt fontosabb eseményekről
Horinka László polgármester: Ami eszembe jutott leírtam, kérdezzetek!
Balog Mónika: A Béke utca már kétszer volt javítva, de ismét megsüllyedt a csatornázás
után.
Horinka László polgármester: Jönnek még mindig garanciális javításokra, több helyen is
vannak problémák.
Balog Mónika: Az emberek még mindig nem tudják, hogy a csatorna és a víz nem egy és
ugyanaz.

Horinka László polgármester: Össze fogjuk szedni a közérdekű információkat és egy
kiadványt készít a társulat.
Balog Mónika: Tegnap megint majdnem nem vitték el a szemetet az iskolától, aztán kiderült,
hogy két autó van: az egyik fel bírja emelni a közületek kukáját a másik nem, de szerintem
csak azért nem felejtették el, mert rájuk telefonáltak.
Cseri Péter: Mi lebomló zsákba tettük a zöldhulladékot, de nem vitték el.
Horinka László polgármester: Szerintem nem tudta megállapítani, hogy lebomló-e, és nem
volt ráírva. Sok helyen láttam már tömegével kirakva lebomló zsákot.
Balog Mónika: A DIGI-vel is sok gond van mostanában.
/18:15 Tarnavölgyi László WAMKK igazgató megérkezett az ülésre./
Hostyinszki Ákos: A járdák mindenhol egységesek lesznek, vagy ahol jó állapotú járdák
vannak, ott megmaradnak?
Horinka László polgármester: Esélyes, hogy a jó járdák megmaradnak. A Dózsán
valószínűleg mindenhol kiemelt szegéllyel kell megcsinálni, ahol megvan, ott meg is
maradhat. A tervező az úttal együtt megtervezi a járdát is, ahol kiemelt szegély kell, ott azzal
lesz megépítve.
Hostyinszki Ákos: A Vasút utcánál, ahol átjön a déli oldalra, ott adott már a másfél méter?
Horinka László polgármester: Ott jobban elférünk a kerítés és az út között. Az északi
oldalon gyakorlatilag ellehetetlenül a dolog, mert nagy a szintkülönbség, a becsatlakozó utak
miatt le kell menni.
Hostyinszki Ákos: A déli oldalon több vannak jó járdák, például a Szóró-öntödénél.
Horinka László polgármester: Nagyjából ott menne az átvezetés, a déli oldalon a járda
megmarad, és csak kijavítjuk, ahol nagyon rossz.
Hostyinszki Ákos: A Gombánál hogyan lesz elvezetve?
Horinka László polgármester: A Gombánál meg kell szakítani az biztos, de nem tudom
pontosan, hogy hogyan oldja majd meg a tervező. Egy-két napon belül megkapjuk a terveket,
a Vasút utcát még az idén el akarjuk kezdeni. A Dózsánál a kiemelt szegély miatt jóval
magasabb lesz a költség, nem hiszem, hogy még az idén hozzákezdünk.
Hostyinszki Ákos: A vasútállomás üzemeltetése most nálunk van?
Horinka László polgármester: Nem, elállt ettől a MÁV. Tudom, hogy az illemhely napok
óta be van zárva. Kiderítettük kihez tartozik, írtam az illetékesnek, de még nem válaszolt.
Időközben annyit tudtam meg, hogy talán arra hivatkozik a MÁV, hogy az átemelő
meghibásodott, és az önkormányzatra várnak, csak éppen nekünk felejtettek el szólni.
Hostyinszki Ákos: Én is ilyet hallottam, hogy központi probléma van. Akkor a dolgozók sem
mennek vécére?
Horinka László polgármester: Sőt, még lakás is van az épületben. Rajta vagyunk az ügyön,
de a MÁV nélkül nem nagyon lehet előre lépni.
Hostyinszki Ákos: A Folyamat Kft. és a többi szerződés hogy áll?
Horinka László polgármester: A Mozolai féle szerződés előkészítés alatt van, az SP
Holding van még függőben. Más kérdés, hozzászólás van-e? Aki elfogadja a tájékoztatót,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
171/2016. (X. 20.) 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 a 2016. év III. negyedévben a Képviselő-testület által
átruházott hatáskörökben hozott döntésekről
Horinka László polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Kérdés van-e? Aki
elfogadja a tájékoztatót, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
172/2016. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.
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
Védőnő kinevezése a Sülysáp II. számú védőnői körzetbe
Horinka László polgármester: HSZB ülésen találkoztunk a védőnő jelölttel, a bizottság
támogatta.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Nagyon pozitív volt a benyomásunk mind a pályázat,
mind a személyes találkozás alapján. Támogatjuk a kinevezését.
Horinka László polgármester: Egyetlen pályázó volt, és ez a védőnőprobléma évek óta sújt
bennünket. Ha nem túl kedvező jelölt lenne, azt is el kellene fogadnunk, de egy jó kollégát
fogunk megnyerni. A vezető védőnő is pozitív képet festett róla. Felajánlottam a lehetőséget,
hogy akár áthelyezéssel is jöhet, érzékelte ő is, hogy ez egy nagyfokú bizalom. Februártól tud
csak jönni, de ez is szimpatikus nekem, hogy nem akarja úgy ott hagyni a mostani helyét,
hogy nincsenek lezárva, átadva a dolgai. Amikor döntünk ebben a kérdésben, akkor
lakáskérdésben is dönteni kell, mert átmenetileg lakhatásra lesz szükségük. Hosszú távon
saját ingatlanban gondolkodnak, de egyelőre kell nekik valamilyen lakás. Átmenetileg a
főgázos épületben ki tudunk alakítani egy lakást, erről és a lakbérről is dönteni kell. Az
alapterülete nagyjából 40 m2, nem hiszem, hogy sokkal több. Nem emlékszem, hogy szól a
rendeletünk, de érzésre azt mondtam, hogy a lakbér nagyjából 20 ezer körül lesz.
Balog Mónika: Arra nincs pályázat?
Horinka László polgármester: De van, viszont még nincs róla semmilyen döntés.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Talán a pályázat elbírálásig talál is magának egy
megfelelő családi házat.
Horinka László polgármester: A védőnő személyéről, a lakásról és lakbérről kell dönteni.
Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy Kovácsné Girán Eleonórát nevezzük ki védőnőnek a II.
körzetbe, mégpedig áthelyezéssel, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

173/2016. (X. 20.) 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./ Sülysáp II. számú védőnői körzetébe Kovácsné Girán
Eleonórát (műk.nyt.száma: 87964) nevezi ki, és hozzájárul
az áthelyezéssel való alkalmazásához,
2./ illetményét és juttatásait a Kjt., illetve annak az
egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Sülysáp
Város Önkormányzatának Cafetéria szabályzata szerint
állapítja meg,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Aki egyetért azzal, a javaslattal, hogy lakást alakítsunk ki
leendő védőnőnknek a főgázos épületben, és azért a rendeletünk szerinti lakbért kérjük,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
174/2016. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1./ a költségvetés általános tartalék kerete terhére szolgálati
bérlakást alakít ki a Sülysáp, Fő u. 17/C. szám alatti
önkormányzati ingatlanban Kovácsné Girán Eleonóra
védőnő részére;
2./ a lakás bérleti díját az önkormányzati lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklete alapján 650 Ft/m2/hó összegben állapítja meg,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: polgármester
4./ NAPIRENDI PONT
Beszámoló a 2015/2016-os tanévi iskola-egészségügyi ellátásról
Horinka László polgármester: A HSZB tárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolókat.
Van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, szavazunk. Aki elfogadja Prohászka doktor úr
beszámolóját, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

175/2016. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr.
Prohászka-Rád Imre gyermekorvos beszámolóját az I. sz. házi
gyermekorvosi
körzethez
tartozó
helyi
köznevelési
intézményekben a 2015/2016-os tanévben biztosított iskolaegészségügyi ellátásról – megköszönve az ellátásban résztvevők
munkáját – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, ellátásért felelős
Horinka László polgármester: Aki elfogadja Dr. Balog Erzsébet beszámolóját, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
176/2016. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr.
Balog Erzsébet gyermekorvos beszámolóját a II. sz. házi
gyermekorvosi
körzethez
tartozó
helyi
köznevelési
intézményekben a 2015/2016-os tanévben biztosított iskolaegészségügyi ellátásról – megköszönve az ellátásban résztvevők
munkáját – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, ellátásért felelős
Horinka László polgármester: Aki elfogadja a Dentaform Kft. beszámolóját, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
177/2016. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Dentaform Kft. beszámolóját az I. sz. fogorvosi körzethez
tartozó helyi köznevelési intézményekben a 2015/2016-os
tanévben
biztosított
iskola-egészségügyi
ellátásról
–
megköszönve az ellátásban résztvevők munkáját – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, ellátásért felelős
Horinka László polgármester: Aki egyetért Dr. Glonek Ibolya beszámolójának
elfogadásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
178/2016. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr.
Glonek Ibolya fogorvos beszámolóját az II. sz. fogorvosi
körzethez tartozó helyi köznevelési intézményekben a
2015/2016-os tanévben biztosított iskola-egészségügyi ellátásról
– megköszönve az ellátásban résztvevők munkáját – elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ellátásért felelős
Horinka László polgármester: Aki elfogadja a Védőnői Szolgálat beszámolóját, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
179/2016. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Védőnői Szolgálat beszámolóját a köznevelési intézményekben
a 2015/2016-os tanévben biztosított iskola-egészségügyi
ellátásról – megköszönve az ellátásban résztvevők munkáját –
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, Védőnői Szolgálat
Balog Mónika: Szeretném megköszönni mindenkinek azt a segítséget, amelyet a gyerekek
fogászatra szállításához kapunk.
5./ NAPIRENDI PONT
Sülysápi Csicsergő Óvoda beszámolója az elmúlt nevelési évről
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolja a beszámolót. Itt az
óvodavezető asszony, akinek az intézményét a HSZB meg is látogatta. Szeretnéd-e
kiegészíteni a beszámolót?
Bálint Sándorné óvodavezető: Köszönöm, nem.
Horinka László polgármester: Kérdés, hozzászólás? Aki elfogadja az óvoda beszámolóját,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
180/2016. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Knt.) 83.
§ (2) e) és h) pontja, valamint 85. § (2)-(3) bekezdése alapján
1./ a Sülysápi Csicsergő Óvoda 2015/2016. nevelési évről szóló
beszámolóját megtárgyalta és elfogadja,
2./ az intézményben az elmúlt nevelési évben folyt szakmai
munkát, a nevelési programban foglaltak végrehajtását
eredményesnek ítéli,
3./ felkéri a jegyzőt az értékelés Nkt. szerinti nyilvánosságra
hozatalára.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető, jegyző
6./ NAPIRENDI PONT
Óvodai nevelő munkát közvetlenül segítő dolgozók béren kívüli
juttatása

Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta, egy-egy javaslat született, a
PVB nem támogatja, HSZB viszont igen.
Bálint Sándorné óvodavezető: Amikor a polgármester úr tájékoztatott a PVB döntéséről,
tudomásul vettem, de amikor a HSZB támogatta, újra felcsillant a remény. Ezek közül a
dolgozók közül pont a felének érettségije van. Van közöttük pedagógiai asszisztens, aki
helyettesíti az óvónőt, és az óvodatitkár. Ezek a dolgozók 80 ezer forintot visznek haza. Egy
fillér túlórapénzt sem fizettünk. Ezért gondoltuk, hogy ha már a kormány ajánlja az
önkormányzatoknak is, megpróbáljuk. Nem mondtam meg nekik, hogy a PVB nem
támogatta.
Cseri Péter: A PVB marad az álláspontjánál. Az állam a béren kívüli juttatással nem számol,
az önkormányzat viszont olyan támogatást fizet, amiben a pedagógusok nem részesülnek. Azt
gondolom, hogy az egyensúly fennáll, de inkább a pedagógusok részéről volt hátrány, mert
nem kapták a juttatást.
Horinka László polgármester: Ne a pedagógusokkal hasonlítsuk össze, hanem az
iskolatitkárral és az iskolában dolgozó pedagógiai asszisztenssel. Semmilyen hátrány nem érte
az önkormányzati intézményekben dolgozókat, sőt négyszer annyit kaptak. Megértjük és
együtt is érzünk. A hivatalban, a bölcsődében és a konyhán is vannak ilyen bérszínvonalon
dolgozók. Ha itt kifizetjük, akkor joggal jelentkeznének a bölcsődei és konyhai dolgozók is.
Cseri Péter: Az érvelés akár megindíthatná azt is, hogy a pedagógusok is jelentkeznek, hogy
mi is itt dolgozunk, itt élünk, nekünk is jár a béren kívüli juttatás.
Bálint Sándorné óvodavezető: Az ő részükről nem lenne korrekt.
Cseri Péter: Amíg az önkormányzat fizette a bérüket, ők is megkapták a cafetériát.
Katus Norbert alpolgármester: Azért igazságtalan ez, mert amikor átvették a tanárokat,
akkor a cafetériát nem vették át, és most nagylelkűen adnak ennek a középfokú állománynak
egy ilyen juttatást. Osztom a polgármester úr véleményét, hiszen a konyhai és bölcsődei
béreket is látjuk, középfokú végzettségért most ennyit lehet fizetni.
Cseri Péter: Nagyon szimpatikus, hogy kiállsz a dolgozóidért.
Balog Mónika: A iskolatitkár bére nem éri el a minimálbért, az iskolai dolgozók nem kaptak
cafetériát.
Bálint Sándorné óvodavezető: Azért érinti majd őket érzékenyen, mert folyamatosan azt
propagálták, hogy tavasszal adják az első felét és ősszel a másikat, amikor pedig a
megvalósításra kerülne a sor, nem kapják meg.
Horinka László polgármester: Még valaki? Javasolom a részletes magyarázatot beletenni a
határozatba. Aki azt támogatja, hogy ne fizessük ezt a 70 ezer forintos béren kívüli juttatást,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
181/2016. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Sülysápi Csicsergő Óvodában dolgozó, nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítő alkalmazottak részére – elismerve áldozatos
munkájukat, de figyelembe véve, hogy évről évre olyan béren
kívüli, nem kötelező juttatásokat (cafetéria, év végi jutalom)
biztosít a számukra, amelyeket az állami közalkalmazottak nem
részesülnek – nem biztosítja a 2 x 35 000 Ft összegű béren
kívüli juttatást 2016. évben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető

Horinka László polgármester: Így kell ezt csinálni, értékelem, hogy kiálltál a dolgozóid
mellett, de a forrást nem kapjuk meg hozzá, hiába ajánlja a kormány. Egyébként készülünk az
idén is jutalmat biztosítani a dolgozóknak.
Cseri Péter: Jutalmat sem kapnak a pedagógusok és az iskolatitkár.
/18:45 Bálint Sándorné óvodavezető távozik az ülésről./
7./ NAPIRENDI PONT
WAMKK állományi létszámának bővítése
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság támogatja a létszámbővítést, 2017 január
1-jétől szólna.
Tarnavölgyi László intézményvezető: Október 22-én tartjuk az október 23-ai
megemlékezést, éppen a létszámhiány miatt nem sikerült a meghívókat méltó módon
eljuttatni a címzettekhez. Kérlek benneteket, hogy gyertek el, az ismerősöket, barátokat
hívjátok meg, és köszönöm, hogy támogatjátok a kérelmemet.
Horinka László polgármester: Aki egyetért a WAMKK létszámának bővítésével, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
182/2016. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Wass Albert Központ és Könyvtár átlagos statisztikai
állományi létszámát 2017. január 1. napjától 5 főben
állapítja meg,
2./ felkéri és felhatalmazza az intézményvezetőt és a jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető, jegyző
8./ NAPIRENDI PONT
Helyi adók, díjak mértékének felülvizsgálata
Horinka László polgármester: Kérdés, hozzászólás? A PVB tárgyalta és nem javasolt
emelést. Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a helyi adók, díjak mértékét ne emeljük, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
183/2016. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
adók és díjak felülvizsgálatának eredményeképp úgy dönt, hogy
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: 2017. évi költségvetés elfogadása

Felelős: polgármester, jegyző
9./ NAPIRENDI PONT
Szent István Általános Iskola előtti forgalmi rend szabályozása
Horinka László polgármester: Aki az előző ülésen itt volt Kiss Andor körzeti megbízottól
hallhatta, hogy nem igazán megfelelő közlekedési morál alakult ki a sápi iskolánál, és már az
ott dolgozó rendőrt is inzultálják, mert a megállást semmi sem tiltja. Ez a verzió a
rendőrséggel egyeztetve alakult ki, ha elkészül a járda, akkor lehet, hogy még ezen is
változtatni kell.
Hostyinszki Ákos: A focipálya mellett végig fel van töltve?
Horinka László polgármester: Egy darabig aszfalt van, utána pedig zúzottköves parkoló.
Hostyinszki Ákos: Hétvégére nem vonatkozik a tábla?
Horinka László polgármester: Az időponton még lehet változtatni, de hétfőtől péntekig
lenne a korlátozás. Aki egyetért a tervezett forgalmi renddel, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
184/2016. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésével
kapott jogkörében
1./ a Sülysáp, Dózsa György utca 110. szám alatti Szent István
Általános Iskola előtti forgalmi rend szabályozása
érdekében „Megállni tilos” közlekedési táblát helyez ki az út
mindkét oldalán a következők szerint:
− a központ irányából közvetlenül a Kapás Gyűjtemény
bejárata után, kiegészítő táblákkal ellátva (padkára is
érvényesen, 100 méter hosszon, H-P 07:00-15:00)
− az EBM irányából az iskola bejárata előtt kb. 10 méterre,
kiegészítő táblákkal ellátva (padkára is érvényesen, 30
méter hosszon, H-P 07:00-15:00)
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. november 20.
Felelős: polgármester
10./ NAPIRENDI PONT
Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1.3-16 Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő-, és munkagépek beszerzése tárgyú
pályázati felhívásra
Horinka László polgármester: A PVB támogatta a javaslatot, amiben két utunkat és a
Besnyői dűlő folytatását, a jakabszállási utat tennénk rendbe, illetve egy gépbeszerzésről is
szó van. Bár akkor osztozni kell, konzorciumban lenne érdemes pályázni, és egy grédert lenne
érdemes vásárolni.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Mindkét célterületet megpróbáljuk?

Horinka László polgármester: Igen, az egyiket magunk, a másikat konzorciumban adjuk be,
akkor talán még ki se bukik a dolog.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Volt már erről egy korábbi döntés, de most már egy kicsit többet
tudunk, viszont ha nyerünk, újra be kell majd hoznunk, mert egy pontosan rögzített tartalmú
határozatot kérnek, amihez kell a pályázati döntés.
Balog Mónika: Ha nyerünk az eszközvásárláshoz, akkor azt nem csak ezekre az utakra
tudjuk használni.
Horinka László polgármester: Amennyiben az a válasz jön, hogy igen, adjuk be, nem
lehetetlen, hogy mindkettő nyer. Ha a beadásig még lesz ülésünk, akkor tájékoztatlak
benneteket. Aki egyetért a pályázatok benyújtásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
185/2016. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ pályázatot nyújt be a VP6-7.2.1.3-16 Külterületi helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-, és
munkagépek beszerzése tárgyú pályázati felhívás 1. és 2.
célterületére,
2./ a pályázat helyszíneként a Sülysáp 0207, 0195, 07 és 094
hrsz.-ú külterületi utakat jelöli meg, illetőleg egy gréder
megvásárlását tűzi ki célul,
3./ a fejlesztés megvalósításához szükséges önerőt az
önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja és
elkülönítetten kezeli,
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi
partner kiválasztására, és a pályázat benyújtásához
szükséges egyéb intézkedések megtételére.
Határidő: pályázati felhívás szerint
Felelős: polgármester
11./ NAPIRENDI PONT
TÁVÜSZ Kft. gép- és eszközbeszerzése
Horinka László polgármester: Sószóróra, vibrohengerre és hóekére lenne szükség. A hóekét
javíttatni fogjuk, azt így megoldjuk. Sószórót és vibrohengert viszont be kellene szerezni. Ez
a gréder kiegészítő eszköze. 1,4 millió Ft+áfa a sószóró, amit teherautóra felszerelve láttok, a
kihordó egysége is korszerűbb, és még nagyobb is. A kisebb 800 ezer Ft+áfa, a nagyobbat 1,3
millió Ft+áfára már sikerült lealkudni. Győrben, 2,2 millióért sikerült egy vibrohengert
találni. Sószóró nélkül nem lehet nekimenni a télnek, erre már régen szükség lenne, de nem
volt rá keret.
Cseri Péter: A vibro milyen típus?
Horinka László polgármester: Ezt most nem tudom megmondani, elvileg nagyon jó motor
van benne. Bruttó 3,8 millió a két eszköz. Aki egyetért a beszerzéssel, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
186/2016. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ 3,8 millió Ft+áfa összegű többlet költségvetési támogatást
biztosít a TÁVÜSZ Kft. részére sószóró és padkahenger
beszerzésére,
2./ a támogatást a költségvetés általános tartalék kerete terhére
biztosítja
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, ügyvezető
12./ NAPIRENDI PONT
Szőlősnyaralói ág mederrendezése a Magdolna utca és Révai utca
között
Horinka László polgármester: A PVB azon az állásponton volt, hogy ahhoz, hogy ez
meglegyen, zsebbe kell nyúlni, ezt nem tudjuk közmunkásokkal megcsinálni.
Katus Norbert alpolgármester: Ha kisebb átmérőjű henger kerül bele, akkor 8 millió, mert
nem kell hozzá daru.
Horinka László polgármester: A víztervezővel egyeztetve, maximum 10 millió Ft+áfa
összegért ezt a munkát végeztessük el.
Balog Mónika: Milyen hosszú?
Horinka László polgármester: 100-150 méter, de nagyon nehéz hozzáférni. Aki egyetért az
áteresz lesüllyesztésével, az előterjesztett feltételek szerint, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
187/2016. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ dönt a Szőlősi ág vízelvezetését szolgáló Révai utca áteresz
lesüllyesztéséről, valamint a Magdolna, illetve Révai utcai
áteresz közötti szakasz beton átereszekkel való
kialakításáról;
2./ a munkálatokra 10 millió Ft+áfa összeget biztosít a
költségvetés általános tartalék kerete terhére,
3./ felkéri és falhatalmazza a polgármestert, hogy a munkálatok
elvégzésére az arra legkedvezőbb árajánlatot adó
vállalkozással kössön szerződést.
Határidő: 2016. november 20.
Felelős: polgármester
13./ NAPIRENDI PONT
Karácsonyi díszkivilágítás korszerűsítése és bővítése
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta elfogadásra javasolta, gyakorlatilag 3,2 millió
Ft+áfa összeget javasoltunk keretként. Az ülésen mutattunk mintákat, a bizottság támogatta az
elképzelésünket.
Hostyinszki Ákos: Mi a koncepció?
Horinka László polgármester: Templomtól a benzinkútig 20 oszlop van, további 21 oszlop
a Szent István úton. A meglévő készleteket átvizsgáljuk, abból a jókat kiszedjük, és
elsősorban a Vasút utcán szeretnénk elhelyezni. Ez egy első lépcső, csinálunk egy bővítést és

korszerűsítést a központban. Sápon és Szőlősön pedig jövőre tervezünk bővítést. Vennénk
füzéreket is, a piactéren és a központban a nagyobb fákat látnánk el ezekkel. Ki kell szűrni a
problémás égőket. Ha azt mondanátok, hogy 10 millió, akkor az egészet lecserélhetnénk, de
sajnálnék 10 milliót erre kiadni. Kedvelem azokat a hozzászólásokat, amelyekben azt
mondják, hogy mindent csak Sülyben csinálunk. Én sem itt lakom, de azt gondolom, hogy
először itt kell fejleszteni.
Balog Mónika: Én itt lakom, de nincs aszfalt az utcánkban. Egy vasárnapi piacnapon nem
lehet még az utcánkba sem bemenni. Legalább valami szilárd alap legyen, én nem járok
gyalog, de szégyen, hogy milyen állapotban van.
Horinka László polgármester: Abban az áldásos helyzetben vagyunk, hogy van két
alközponti részünk, amire szintén igyekszünk odafigyelni. Nyilván lehetne szebb, nagyobb,
de egy 7 km-es települést nem lehet egyszerre feldíszíteni. Aki egyetért a javaslattal, hogy a
karácsonyi díszkivilágítás korszerűsítésére biztosítsunk 3,2 millió Ft+áfa összeget, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
188/2016. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Sülysáp város méltó ünnepi megjelenése érdekében dönt a
karácsonyi díszvilágítás korszerűsítéséről, valamint a Pesti
út benzinkútig és a Fő utca templomig terjedő szakaszára
kiterjedő bővítéséről,
2./ a beszerzéshez szükséges 3,2 millió Ft+áfa összeget a
költségvetés általános tartalék kerete terhére biztosítja,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: polgármester
14./ NAPIRENDI PONT
Elővásárlási jog gyakorlása a Sülysáp, Malom u. 10. szám alatti
ingatlan vonatkozásában
Horinka László polgármester: Az ügyet ismeritek, a központban egy jó fekvésű ingatlanról
van szó. Vagy lemondunk a jogunkról, vagy megvásároljuk. A hasznunk mindenképpen
nagyjából ugyanannyi. Ami előnyünk lehet az az, hogy az ¼ körüli tulajdonrészt gyorsan el
tudjuk birtokolni, és akkor 2,4 millióért van egy ingatlanunk, meg egy házunk, amit le kell
bontani és utána rendben tartani a területet, de az biztos, hogy jól járunk majd vele.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Az eladás a cél?
Horinka László polgármester: 2008-ban vettük meg azt, ami most a sportcsarnok bejárata
lesz. Nem tudom mi lesz ezzel, de lehet, hogy három év múlva nagyon hasznos lesz.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Olcsóbb, mint egy telek.
Horinka László polgármester: Ez így van. Aki egyetért azzal, hogy éljünk az elővásárlási
jogunkkal és vásároljuk meg az ingatlant, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
189/2016. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ kijelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 5:81. § (1) bekezdése alapján gyakorolni kívánja
a Sülysáp Város Önkormányzatát megillető elővásárlási
jogot a Magyar Államnak a Sülysáp belterület, 3845 hrsz.ú, természetben a 2241 Sülysáp, Malom utca 10. szám alatt
található, „kivett lakóház, udvar" megnevezésű ingatlanban
levő 176/354 arányú tulajdonrészére;
2./ nyilatkozik, hogy az elektronikus árverésen elért
legmagasabb, 2.392.000,- Ft összegű érvényes vételi
ajánlatot magáévá teszi, és vállalja, hogy az árverési
biztosítéknak megfelelő 598.000,- Ft összeget első
vételárrészletként a szerződéskötéssel egyidejűleg, egy
összegben, a fennmaradó 1.794.000,- Ft vételárrészt pedig
legkésőbb a szerződés megkötését követő 30 napon belül,
szintén egy összegben átutalással megfizeti az MNV ZRt.
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01457522
számú számlájára;
3./ nyilatkozik, hogy az e-árverés felhasználási szabályzatában
előírt feltételeket elfogadja;
4./ az adásvétel finanszírozását a költségvetés általános tartalék
kerete terhére biztosítja,
5./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
15./ NAPIRENDI PONT
Döntés a Sülysáp, Iskola utca 7. I. emeleti bérlakás bérbeadására
kiírt pályázatról
Cseri Péter: Szeretném bejelenteni az érintettségemet, vagy kizártok a döntésből, vagy
tartózkodom a szavazáskor.
Horinka László polgármester: Javasolom, hogy zárjuk ki Péter a szavazásból. Aki egyetért
a javaslattal, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül Cseri
Péter települési képviselőt kizárja a napirendi ponttal
kapcsolatos szavazásból.
dr. Tóth Krisztina jegyző: A kizárt képviselőt határozatképesség szempontjából figyelembe
kell venni, azonban nem szavazhat.
Horinka László polgármester: Összességében 1 pályázat érkezett, 40 ezer forintos bérleti
díjat ajánlottak. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, javasolom, hogy a pályázatot
minősítsük eredményesnek, és Dinnyés Patrikot jelöljük ki bérlőnek. Aki egyetért a
javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

190/2016. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2011. (IV. 20.)
önkormányzati rendelet alapján
1./ a Sülysáp, Iskola utca 7. szám I. emeleti lakás bérletére kiírt
pályázatot érvényesnek és eredményesnek minősíti,
2./ a pályázat nyertesének Dinnyés Patrik 2241 Sülysáp, Béke
utca 19. szám alatti lakost hirdeti ki,
3./ a lakás bérleti díját – közüzemi költségek nélkül – 40.000
Ft/hó összegben, a bérlet időtartamát a szerződéskötéstől
számított 5 évben állapítja meg,
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés
aláírására.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: polgármester
16./ NAPIRENDI PONT
ÖKOVÍZ Nonprofit Kft.-ben
értékesítése

fennálló

önkormányzati

üzletrész

Horinka László polgármester: Az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft.-ben vagy egy 100 ezer Ft
névértékű forgalomképes üzletrészünk. A VERTIKAL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. ajánlatot
tett a névértéken való megvásárlására. Az új közbeszerzési törvény már nem teszi lehetővé,
hogy erre való tekintettel bármilyen előnyben részesítsük a gazdasági társaságot
szerződéskötéskor, így nem fűződik hozzá különösebb érdekünk, hogy megtartsuk.
Javasolom, hogy szülessen egy olyan határozat, hogy eladjuk, minimum névértéken, de
megbíztok a tárgyalások lefolytatásával egy esetlegesen magasabb ár érdekében. Aki egyetért
a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
191/2016. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv.
107. §-a, valamint a 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet
alapján
1./ elfogadja a VERTIKAL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. (8154
Polgárdi Bocskai u. 39.) vételi ajánlatát a Sülysáp Város
Önkormányzata ÖKOVÍZ Nonprofit Kft.-ben (2700 Cegléd,
Pesti út 65.) fennálló 100 ezer Ft névértékű forgalomképes
üzletrészére;
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
17./ NAPIRENDI PONT
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításához
közbeszerzési dokumentáció elfogadása

kapcsolódó

dr. Tóth Krisztina jegyző: Elkészült az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és a
szerződéstervezet. Egy dolgot kellene még eldönteni, hogy hány évre szeretne szerződést
kötni az önkormányzat.
Horinka László polgármester: A közbeszerzési ajánlati felhívás azt tartalmazza, hogy kik az
ajánlatkérők, milyen tevékenységet kell ellátni, hány kuka milyen űrtartalmi megoszlásban,
kötbér, zöldhulladék-kezelés, hány zöldzsákot biztosít stb. A kérdés, hogy hány évre kössünk
szerződést.
Katus Norbert alpolgármester: Saját magunkat ne kötelezzük el 10 évre!
Horinka László polgármester: Akkor 5 év múlva közbeszerzés, és nem olcsó mulatság.
Farkas Ferenc: Szerintem 5 év, majd az új testület dönt a továbbiakról.
Horinka László polgármester: Javasolom, hogy fogadjuk el a közbeszerzési felhívást, és 5
évre kössünk szerződést. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
192/2016. (X. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sülysáp
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és Sülysáp
Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata alapján
1./ a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása
Sülysáp, Kóka, Tóalmás, Bénye településeken” tárgyú
szolgáltatásmegrendelés közbeszerzési eljárását megindító
Ajánlati/részvételi felhívást, valamint az Ajánlati
dokumentációt és a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés tervezetét jóváhagyja;
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési
eljárás
lebonyolításával
kapcsolatos
intézkedések
megtételére,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a
beruházáshoz kapcsolódó, közbeszerzési eljárásra nem
kötelezett beszerzéseket saját hatáskörben lebonyolítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
18./ NAPIRENDI PONT
Egyebek
Horinka László polgármester: Ákos, az általad felvetett témát megosztottam a testülettel,
amit tudunk, megteszünk.
Balog Mónika: Három dolgot szeretnék. Első, hogy közeledik a Mikulás, kellene dönteni,
hogy támogatjuk-e az iskolákat, gyerekeket. Mérjük fel, mit szeretnének, ajándékot vagy
pénzt!
Horinka László polgármester: Két éve megy ez a ciklus, de aki korábban is itt volt az tudja,
hogy ez évről évre felmerült. Egyre inkább azt láttuk, hogy a mikuláscsomag nem nagyon
kellett, ezért elmentünk abba az irányba, hogy valamilyen programot ajándékoztunk. Ennek
én több értelmét láttam, de kezelhetjük úgy is, hogy melyik intézmény mit kér.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Ajándék mindenképpen kell.

Katus Norbert alpolgármester: Csokit azért kaptak a műsor mellé is. Jövő alkalomra
készítünk egy előterjesztést.
Balog Mónika: Másik: minden intézményünknél nagyon csúnyák a zászlók, kérhetünk-e
újakat?
Katus Norbert alpolgármester: Már folyamatban van.
Balog Mónika: A Mórán még mindig rossz tábla van kirakva.
Horinka László polgármester: Arra vártunk, hogy fog-e változni az intézmények neve, de
most már intézzük.
Balog Mónika: A tantermekben nagyon csúnyák a címerek, azok is megértek a cserére.
Horinka László polgármester: Jó, kaptok egy kitöltendő táblázatot, és abban fel lehet
tüntetni, hogy mit kértek és mennyit.
Balog Mónika: Mindegy ki a fenntartó mindig az önkormányzatot fogják szidni, ha valami
nem szép.
Horinka László polgármester: November 16-án fogunk arról tárgyalni, hogy hogyan lesz
tovább a működtetés. Mindenki jobban jár, ha mi csináljuk a működtetést, még akkor is, ha
nem nyerünk rajta semmit, mert rugalmasabban mennek a dolgok. Így garantáltan meg tudjuk
őrizni azokat az embereket, akik most ott dolgoznak. Ebbe az irányba vinném a dolgokat.
Hostyinszki Ákos: Beszéltünk arról, hogy a sápi rendelőtől visszafelé meg lesz csinálva a
járda, nem lehetne befoltozni legalább?
Horinka László polgármester: Azt terveztük, hogy a rendelőtől a Kapás közig
megcsináljuk, visszafelé pedig a Dózsán, erre volt 20 millió forint elkülönítve. Ma már azt
látom, hogy ha a vasútállomástól elindulunk, a Dózsára már csak pár száz méter erejéig marad
pénz. Befoltozzuk. Még valami?
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Az iskola előtti járdaszakasz nem élvezhet prioritást,
vagy megvárjuk a pályázatot?
Horinka László polgármester: Arra nincs pályázat.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Sérülhet a járda, ha a múzeumot felújítjuk?
Horinka László polgármester: Annyit várjunk, míg a tervek elkészülnek. Lehet, hogy a
télen már nem készül el, de tavasszal azzal kezdünk. Alsó hangon 30 km járda vár
megépítésre.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Mikor zárul a tervezési folyamat?
Horinka László polgármester: A járdákat kértem prioritással kezelni, hogy mielőbb el
tudjuk kezdeni. Ma reggel kaptam éppen egy levelet, hogy valami probléma van a Vasút utcai
szakasszal.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Akkor a pályázatunkról még nincs visszajelzés?
Horinka László polgármester: Nagyon sok pályázatunk van függőben. A gazdasági terület
fejlesztésére is beadtunk egy pályázatot, 100 %-os támogatottságú.
Cseri Péter: A lakosság azt jelezte, hogy több kuka kellene az utcákra, ezzel hol tartunk?
Katus Norbert alpolgármester: Vásároltunk több mint 30 kukát a startmunka keretében,
sorban lecseréljük a fa szemeteseket. Javasoljatok helyeket, hova kellene még!
Cseri Péter: Az állomás környékére, az üzletsorhoz, az összes buszmegállóba.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Orvosi rendelőnél, a buszmegállónál sehol nincs.
Cseri Péter: Kellene venni még legalább 30 darabot. A TÁVÜSZ üríti?
Katus Norbert alpolgármester: Igen, központi helyre viszik, onnan viszi el a szolgáltató.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A sápi orvosi rendelőnél a parkolás katasztrófa.
Katus Norbert alpolgármester: Ha megjön a henger, akkor már tudunk követ bedolgozni.

Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A csatorna előtt se volt jó, most viszont már borzalmas.
Horinka László polgármester: Meg volt hirdetve az a telek, de senkinek sem kellett. Ha
nincs más, mindenkinek köszönöm a munkát, az ülést bezárom.
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