Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 17-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 és Seprős Viktor települési képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző, Smidtné Nagy Terézia adó- és
pénzügyi irodavezető
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt a
novemberi munkaterv szerinti ülésünkön. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület
határozatképes: 9 tagból 8 jelen van. A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek javasolom Cseri
Péter és Hostyinszki Ákos képviselőtársainkat. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Cseri Péter és
Hostyinszki Ákos települési képviselőket jegyzőkönyvhitelesítőnek megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirend tárgyalására
teszek javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy plusz napirendi pontként szót kell ejteni az
intézmények működtetésének átadásáról. Van már egy vagyonkezelői szerződés tervezet, amit
az ülés előtt kiküldtünk. A következő ülés ehhez már későn van, mivel december 15-éig alá
akarja írni a KLIK. Egyebekben van-e valakinek valamilyen témája?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Nekem a temetői díjakkal kapcsolatosan van egy rövid kérdésem.
Balog Mónika: Az utcánk és csarnok rendje szerintem egy fontos dolog.
Seprős Viktor: A piactéri parkolásról szeretnék beszélni.
Horinka László polgármester: Van-e valakinek más javaslata? Aki egyetért az elhangzott
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./ Sülysápi Hírforrás Szerkesztő Bizottságának beszámolója
Előterjesztő: Horinka László polgármester
3./ Humán Szolgáltatások Bizottsága éves beszámolója
Előterjesztő: Horinka László polgármester
4./ 2017/2018. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatárok
véleményezése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
5./ Tájékoztatás a helyi adóztatás 2016. III. negyedévi helyzetéről
Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző
6./ Tájékoztatás Sülysáp Város Önkormányzata gazdálkodásának 2016. III.
negyedéves helyzetéről, a költségvetés módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
7./ ENDA TRANS BT. vételi ajánlata a gazdasági terület 0406/34, 0406/35 hrsz.-ú
ingatlanokra
Előterjesztő: Horinka László polgármester
8./ Wágner Árpád tápiószecsői lakos vételi ajánlata a gazdasági terület 0406/27 hrsz.-ú
ingatlanára
Előterjesztő: Horinka László polgármester
9./ Mikulás-napi
programok
és
ajándékozás
támogatása
a
helyi
gyermekintézményekben
Előterjesztő: Horinka László polgármester
10./ Év végi jutalmazás az önkormányzati intézményeknél
Előterjesztő: Horinka László polgármester
11./ Rendeletalkotás az önkormányzati intézmények alkalmazottainak juttatásairól
Előterjesztő: Horinka László polgármester
12./ A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
13./ Általános iskolák állami működtetésbe vételével összefüggő szerződések
jóváhagyása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
14./ Előzetes
nyilatkozat
a
városi
sportcsarnok
építéséhez
kapcsolódó
jelzálogbejegyzésről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
15./ Egyebek
1./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az elmúlt ülés óta
történt fontosabb eseményekről
Horinka László polgármester: Az elmúlt egy hétben a járdaépítést meggyorsítottunk, az
Iskola utca ügye is zajlik, a Vasút utcán a Folyamat Kft. dolgozik. December 16-a a befejezési

határidő, a Gombáig fogunk eljutni. A Dózsa tervei már majdnem készen vannak, elkezdeni
nem tudjuk már az idén, nincs rá keret.
Hostyinszki Ákos: Mi lesz a nyomvonal?
Horinka László polgármester: A vasútállomáshoz közeli részen a rézsű miatt nem tudjuk a
szélességet tartani, ezért úgy kezdtük el, hogy Péterék oldalán indul és Gigorék előtt jön át a
másik oldalra, Szóróék előtt pedig egy zebrát tervezünk hosszútávon, ami nem egy olcsó
mulatság.
Hostyinszki Ákos: A szélesség elegendő lesz?
Horinka László polgármester: Igen, elegendő lesz.
Hostyinszki Ákos: A Gombánál is lesz átjáró?
Horinka László polgármester: Egyelőre nem. Vis maior pályázatot adtunk be, a sápi
templom környékén szeretnénk a leromlott utat kijavíttatni, kb. 30 millió lesz. A
civilszervezetek számára volt egy tájékoztató a tervezett natúrparkról, ahol elég szép számmal
jöttek össze.
A hulladékos közbeszerzés remélhetőleg a jövő héten el fog indulni, még két településen
nincsenek meg a szükséges határozatok, azokra várunk. érdekessége a dolognak, hogy a
Vertikál miután megvásárolta a tulajdonrészünket tőkeemelést hajtott végre az ÖKOVÍZ-nél,
így kb. 40 % részesedése van. Így várhatóan az ÖKOVÍZ-en keresztül fog pályázni a
közbeszerzés során, úgyhogy lehet, hogy újra ÖKOVÍZ-esek leszünk. Az alpolgármester úr
vett rész egy egyeztetésen a Duna-Tisza közi kommunális szilárdhulladék gazdálkodási
rendszerről, ahol az, akinek a kezében van a rendszer azt az álláspontot képviselte, hogy a
régiót egyben kell tartani. Egy másik cég végzi a vagyonkezelést. Magasak a lerakói díjak, és
nem kerül visszaforgatásra a beszedett díj, szóval több sebből vérzik a történet. Az egyeztetés
Kecskeméten zajlott, Kecskemét szeretne egy társulást összeverbuválni, de még magam sem
tudom, hogyan álljunk a dologhoz. Közben a ceglédi társulásunknál is készülődik valami, de
igazából nincs jogi formája az egésznek, az is lehet, hogy a Hírös kezéből akarják a
vagyonkezelést kivenni. Mindenhol mozgolódás van, de az biztos, hogy a rendszert fejleszteni
kell. Kellenek hulladékudvarok, azt működtetni kell, de biztos, hogy viták lesznek Nagykőrös,
Kecskemét és Cegléd között. November 21-e lesz, mire megjelenik a közbeszerzési
értesítőben a felhívásunk, az idén ez nem fog lefutni, ehhez kell egy megbízás, hogy
felhatalmaztok a szerződés meghosszabbítására március végéig, nehogy valami jogorvoslati
probléma miatt újra elő kelljen venni ezt az ügyet.
Katus Norbert alpolgármester: Az NHKV vezérigazgatója azt mondta, hogy ha március
végéig nincs megállapodás, akkor ők megoldják, ha csúnya történet lesz, ha nem. De akkor
már nem az itteniek döntenek. Az eddigi anomáliák felhánytorgatása lehet probléma.
Horinka László polgármester: Malom u. 10., az MNV Zrt.-vel sikerült aláírni a szerződést,
ahogy a testület meghatározta, a mi tulajdonunkba került most már az ingatlan
tulajdonjogának kb. háromnegyede. A maradék negyed résznek a gazdáját keressük.
A startmunkában három programot tervezünk jövőre, nem látjuk értelmét az útőr programnak,
beolvad a közutas programba. Az útőr mellett belvizes, közutas, illegális hulladékos és egy
mezőgazdasági program volt. A mezőgazdaságiban az erdőterületeinket gondoztuk. Összesen
kb. 85 fő közfoglalkoztatottal dolgoztunk, de szinte végig létszámhiányosan futottak a
programok. A TÁVÜSZ ügyvezetője mondott egy olyat, hogy a közfoglalkoztatottaknak kb.
20 %-a képes és hajlandó dolgozni.
Az ügyelettel kapcsolatban volt egy döntésünk, hogy vállaljuk a korábbi közbeszerzési
tartalomhoz képest a nővér bérének megfinanszírozását. Az első körben két település
megtorpedózta, és úgy volt, hogy új közbeszerzés lett, de végül mégis elfogadták, úgyhogy
ezt majd fizetni kell 2017 januárjától.

Az óvodával kapcsolatban volt hiánypótlás, a gazdasági területre is jött, de inkább a
pályázatírónak lesz vele feladata.
Hostyinszki Ákos: Már korábban is felvetettem, hogy a piacon kellene egy kézműves és
termelői részt kialakítani, ez a natúrparkos projektbe is beleillene.
Balog Mónika: Szerinted lenne annyi termelő, hogy érdemes kialakítani?
Hostyinszki Ákos: Egy sor? Simán lenne. Termelői és kézműves sor, csak ők lennének ott,
talán vonzóbb lenne az árusoknak is kijönni.
Cseri Péter: Hogy a lokálpatrióták könnyebben megtalálják?
Hostyinszki Ákos: Felvetődött, hogy a helyi termelői polcot az üzletekben is alakítsák ki,
hogy akik idejönnek kirándulni, könnyebben megtalálják a helyi termékeket. A natúrparknál
ilyen szempontból jött fel a téma.
Hostyinszki Ákos: Nem egy extra dolog ez, de mégis egy támogatás.
Horinka László polgármester: Ha nincs más kérdés, hozzászólás, javasolom, hogy
szavazzunk. Aki elfogadja a tájékoztatók, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
193/2016. (XI.17.) 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
Sülysápi Hírforrás Szerkesztő Bizottságának beszámolója
Horinka László polgármester: Bármi hozzáfűzni való? Mindkét bizottság tárgyalta,
elfogadásra javasolta. Nem volt komolytalan, hogy a régi szerkesztők ismét kapcsolódjanak
be a munkába, de úgy láttuk, hogy teljes elutasításba ütköztünk.
Balog Mónika: A fiatalabbaknak is adunk lehetőséget.
Horinka László polgármester: Aki elfogadja a Sülysápi Hírforrás beszámolóját, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
194/2016. (XI. 17.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
a Sülysápi Hírforrás Szerkesztő Bizottságának előző egy éves
időszakról szóló beszámolóját, és megköszöni a szerkesztők
áldozatos munkáját.
Határidő: azonnal
Felelős: Sülysáp Hírforrás Szerkesztő Bizottságának elnöke
3./ NAPIRENDI PONT
Humán Szolgáltatások Bizottsága éves beszámolója

Horinka László polgármester: A beszámolót mindenki megkapta, a bizottság kéri, hogy,
hogy fogadja el a testület. Kérdés? Ha nincs, aki elfogadja a HSZB beszámolóját, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
195/2016. (XI. 17.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
SZMSZ 43. § (12) bekezdése alapján a Humán Szolgáltatások
Bizottsága előző évi munkájáról szóló beszámolót –
megköszönve a Bizottság munkáját – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: HSZB elnöke
4./ NAPIRENDI PONT
2017/2018.
tanévre
vonatkozó
körzethatárok véleményezése

általános

iskolai

felvételi

Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Mónika vetette fel,
hogy a határozati javaslatban szereplő HH-s tanulók száma nem ugyanaz, mint a valóságban.
Balog Mónika: Igazából többen vannak.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Ezek a köznevelési intézményekkel egyeztetett adatok. Azt el
tudom képzelni, hogy érzésed szerint többen beletartoznának ebbe a körbe, de ha nem kérik a
megállapítását, nem tudunk mit tenni.
Horinka László polgármester: Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
196/2016. (XI. 17.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján
1./ a sülysápi általános iskolai feladatellátási helyek 2016/2017.
tanévre megállapított felvételi körzethatárainak módosítását
nem látja indokoltnak, így azok változtatás nélküli
fenntartását javasolja a 2017/2018. tanévre;
2./ az alábbiak szerint közli az intézményekbe járó hátrányos
helyzetű tanulók létszámát:
- Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskola: 0 fő HH, 10 fő
HHH
- Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskola Vörösmarty utcai
Telephelye: 2 fő HH, 5 fő HHH
- Sülysápi Szent István Általános Iskola: 1 fő HH, 5 fő
HHH
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: polgármester
5./ NAPIRENDI PONT

Tájékoztatás a helyi adóztatás 2016. III. negyedévi helyzetéről
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdés van-e? Nagyon
büszke vagyok az eredményekre. Az adóiroda az elmúlt hetekben 12 milliós nagyságrendben
szedett be adókat, mindenféle eljárási folyamatok lefolytatása után. Most fog megjelenni az
újságban is az adóslista, kérem, hogy azon csináljunk egy frissítést előtte. Inkasszóznak,
gépjárműkivonásokat kezdeményezne, jövedelemből tiltanak le.
Smidtné Nagy Terézia irodavezető: Hosszú folyamattal jutunk el odáig, megkeressük az
OEP-et a munkáltatók felkutatása érdekében.
dr. Tóth Krisztina jegyző: A gépjárműadónál a leghatékonyabb eszköz a kivonatás, amióta a
kamerák ezt is tudják ellenőrizni, nem mernek kockáztatni az autósok, inkább befizetik az
adót. Az iparűzési adónál az inkasszó működik jobban, de sokszor inaktív számlákba
ütközünk. Itt majd a gépjármű foglalás felé szeretnénk elmozdulni. Még idetartozik, hogy az
összeírás eredményeként rengeteg építményadó módosítás van, megduplázódtak-triplázódtak
az ebek is.
Horinka László polgármester: A Víziközmű Társulat is szeretné a tartozásokat átadni
behajtásra, de nem biztos, hogy ezt magunkra kell húzni, ne mi háborúzzunk a lakosokkal!
Cseri Péter: Gratulálunk az eredményekhez, métán lehettek rá büszkék.
Horinka László polgármester: Aki elfogadja az adózási beszámolót, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
197/2016. (XI. 17.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőnek
az 1991. évi XX. törvény 138. § (3) g) pontja alapján
előterjesztett, a helyi adóztatás 2016. III. negyedévi helyzetéről
szóló tájékoztatóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
6./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztatás Sülysáp Város Önkormányzata gazdálkodásának 2016.
III. negyedéves helyzetéről, a költségvetés módosítása
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. István, akarsz-e valamit
ehhez hozzáfűzni?
Kecser István PVB elnök: Komoly munkája van benne a pénzügynek, köszönjük.
Horinka László polgármester: Ha nincs kérdés van egy határozatunk és egy rendeletünk.
Először a határozati javaslatról szavazzunk. Aki elfogadja a tájékoztatót, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
198/2016. (XI. 17.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat gazdálkodásának 2016. III. negyedévi
helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Horinka László polgármester: A tényadatok függvényében kell a rendeletünket módosítani.
Aki egyetért a költségvetési rendelet módosításával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2016. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: És tényleg köszönjük a munkátokat.
7./ NAPIRENDI PONT
ENDA TRANS BT. vételi ajánlata a gazdasági terület 0406/34,
0406/35 hrsz.-ú ingatlanokra
Horinka László polgármester: Ez szorosan összefügg a következő napirendi ponttal,
ugyanis velük már megállapodtunk egy másik telekben, de új vevő jelentkezett, aki csakis azt
a telket akarta megvenni. Ezért megkerestem az ENDA TRANS-t, hogy adnánk engedményt,
ha hajlandók másikat választani. 2800 helyett 2400 forintért adjuk, és választott két másik
területet. Ahhoz, hogy ott működni tudjon, meg kell építenünk az utat záros határidőn belül.
Így nem egy, hanem két területet adtunk el, és nyertünk egy céget, amely eddig nem itt
tevékenykedett. Reméljük, hogy nyer a pályázatunk és tudjuk fejleszteni a gazdasági területet.
Van-e kérdés? Ha nincs, aki támogatja az értékesítést az előterjesztett feltételek szerint,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
199/2016. (XI. 17.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján
1./ ENDA TRANS BT. (székhelye: 2241 Kossuth tér
4., cégjegyzékszám: 13-06-059950, képviselője: Mozolai
Judit) 10.000.000 Ft+áfa összegű vételi ajánlatát a Sülysáp
0406/34 helyrajzi számú 1943 m2 alapterületű és a 0406/35
helyrajzi számú, 2204 m2 alapterületű kivett ipartelep
megnevezésű ingatlanok 1/1 arányú tulajdoni hányadára
elfogadja,;
2./ a nettó vételár 10 %-ának megfelelő előleg és a vételár
teljes áfa-tartalmának megfizetése mellett 12 negyedévi
részletfizetést biztosít Vevő számára;

3./ Vevőnek köteleznie kell magát arra, hogy a futamidő
lejártáig gazdasági tevékenységet kezd az ingatlanon,
melynek biztosítására az önkormányzat visszavásárlási
jogot köt ki;
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására, és a szükséges egyéb intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
8./ NAPIRENDI PONT
Wágner Árpád tápiószecsői lakos vételi ajánlata a gazdasági terület
0406/27 hrsz.-ú ingatlanára
Horinka László polgármester: Nem magánszemélyként fogja megvenni, most vesz egy
céget, de ez még képlékeny, még nem tudjuk mi lesz pontosan a neve.
Seprős Viktor: Mivel foglalkozik?
Horinka László polgármester: Egy futárszolgálatot működtet, 28 járműve van, hosszú távon
még műhelyt is akar ide, a gépjárműadó pedig ide folyik majd be. Aki egyetért az
értékesítéssel, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
200/2016. (IX. 17.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján
1./ Wágner Árpád 2251 Tápiószecső, Hársfa utca 10. szám
alatti lakos 2500 Ft+áfa/m2 összegű vételi ajánlatát a
Sülysáp 0406/27 helyrajzi számú, 3613 m2 alapterületű
kivett ipartelep megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni
hányadára elfogadja;
2./ vevőnek köteleznie kell magát, hogy az adásvételi
szerződés megkötésétől számított 3 éven belül gazdasági
tevékenységet kezd az ingatlanon, melynek biztosítására az
önkormányzat visszavásárlási jogot köt ki;
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására, és a szükséges egyéb intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9./ NAPIRENDI PONT
Mikulás-napi programok
gyermekintézményekben

és

ajándékozás

támogatása

a

helyi

Horinka László polgármester: PVB 600 forintot javasolt fejenként, a HSZB ezt örömmel
fogadta. 988 gyerek van összesen. Hozzászólás? Ha nincs, aki egyetért a javaslattal, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
201/2016. (XI. 17.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ 600
Ft/fő
összegű
keretet
bocsát
a
helyi
gyermekintézmények rendelkezésére a Mikulás-napi
programok és ajándékozás lebonyolításához,
2./ a program összesen 592.800 Ft összegű költségét a
költségvetés általános tartalék kerete terhére biztosítja,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármester a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
10./ NAPIRENDI PONT
Év végi jutalmazás az önkormányzati intézményeknél
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, javasolta a teljes bérmaradvány kiosztását.
Ennek felosztását táblázatban megkaptátok. A PVB ülés után született egy olyan javaslat,
hogy Smidtné Nagy Terézia pénzügyi vezető – aki legalább intézményvezetői szintű
feladatokat lát el - az intézményvezetői keretből kapjon kiemelt jutalmat. Jegyző asszonnyal
meghatározzuk az ő jutalmát, a többit pedig én osztanám szét. Kérdés van-e? Aki egyetért a
javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
202/2016. (XI. 17.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ az önkormányzati intézmények dolgozóinak év végi
jutalmazására a következő kereteket biztosítja a 2016. évi
költségvetés várható bérmaradványának terhére:
− intézményvezetők kerete:
1.165.000,- Ft
− Sülysáp Város Önkormányzata:
245.000,- Ft
− Sülysápi Polgármesteri Hivatal:
1.495.000,- Ft
− Gólyahír Bölcsőde:
490.000,- Ft
− Sülysápi Csicsergő Óvoda:
1.470.000,- Ft
− WAMKK:
105.000,- Ft
− Dr. Gáspár István HSZK:
245.000,- Ft
− Központi Konyha:
420.000,- Ft
− TÁVÜSZ Kft.:
910.000,- Ft
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és az
intézményvezetőket a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. december 16.
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők

11./ NAPIRENDI PONT
Rendeletalkotás az önkormányzati intézmények alkalmazottainak
juttatásairól
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. A HSZB
ülésén merült fel, hogy a takarítók is a fizikai dolgozók közé tartoznak, ezért a munkaruha
juttatásnál ezt pontosítani kell. Én úgy tudom, hogy ők 25 ezer forintot kapnak. Javasolom a
megfogalmazást úgy módosítani, hogy fizikai dolgozók, kivéve takarítók.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Januártól talán már nem is lesz ez releváns.
Horinka László polgármester: Igen tényleg, és ez akkor lép hatályba. Aki egyetért a
rendeletalkotással, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2016. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak
juttatásairól
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
12./ NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta, a HSZB javasolja kiegészíteni a
mikulás-napi ajándékozással. Aki egyetért az elhangzottak szerint módosított munkaterv
elfogadásával, kérem, szavazzon
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
203/2016. (XI. 17.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször
módosított 14/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelet
(SZMSZ) 11. §-a alapján a 2015. évre szóló munkatervét a
mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
2./ Felkéri a Bizottságokat, hogy munkaterveiket az elfogadott
testületi munkaterv alapján fogadják el.
3./ Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az ülések
technikai feltételeinek biztosításáról gondoskodjanak.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2016. decemberi ülés; 3./ folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző, bizottsági elnökök
13./ NAPIRENDI PONT

Általános iskolák állami
szerződések jóváhagyása

működtetésbe

vételével

összefüggő

Horinka László polgármester: Jegyző asszony időközben elküldte a vagyonkezelői
szerződést, össze tudod foglalni?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Minden eszköz és ingatlan vagyonkezelésbe kerül, fenntartják,
karban tartják, de nem kötelesek az amortizálódott eszközeinket kicserélni. Amit újonnan
beszereznek, az a saját tulajdonukba kerül. Minden ingatlanunkban van egyéb funkció: főzővagy tálalókonyha, sportcsarnok, de a másik félnek sincs elképzelése, hogyan kellene ezt
átadni vagy éppen nem átadni. Már az elmúlt hetekben bekértek egy eléggé sok lapból álló
táblázatrendszert, amiről azt gondoltuk, hogy az a célja, hogy az alapján egy ránk szabott
megállapodástervezetet kapjunk, de nem így történt. Úgy látom, hogy semmilyen konkrét
elképzelésük sincs a működtetésről, teljesen képlékeny az egész, például teljességgel
váratlanul érte őket, hogy a takarítók lehetnek más jogviszonyban is, mint
közalkalmazottiban. Kérdeztünk, hogy mi legyen a tálalókonyhákkal, az volt a válasz, hogy
írjuk le a mi javaslatunkat, és elgondolkodnak. December 15-ig kell aláírni a szerződést,
szerintem itt nem nagyon lehet gondolkodni, kész feltételrendszerrel kellett volna jönniük.
Nyilván vannak eltérések, de sok minden hasonlóképpen működik azért a településeken. Úgy
láttam, hogy a dolgozók átvételéről még egymással sem értenek egyet. Most megint ugyanott
tartunk, mint egy hete, hogy töltjük a táblázatokat, és a jogászok majd csinálnak valamit. Én
sokkal nagyobb biztonságban látnám a dolgozókat a közalkalmazotti szférában, mint
vállalkozási formában. Nem tudom hova lyukadunk ki. Sápon eléggé össze-vissza van az
iskola telke, most egy gyors telekalakítást próbálunk csinálni. Mindent visznek, a
gimnáziumtól származó bevételünket is. Külön megállapodás lesz a konyhára és a csarnokra,
nincsenek almérők a közművekre. Nem érzékeltem, hogy a KLIK-en belül ki lesz az, aki
kimondja az utolsó szót. 30 napos értesítési kötelezettségünk van a dolgozók felé, ha változik
a munkáltató, de nem látom, hogy november végére nyugvópontra jutna a dolog. Biztos, hogy
lesznek zökkenők, abszolút nem látják át a feladatokat, nem tudják, ki fogja a sok ezer
négyzetmétert karbantartani.
Horinka László polgármester: Ez még nyilván egy tervezet.
Balog Mónika: Ezt azóta küldték, hogy itt voltak?
Horinka László polgármester: Ezt előtte pénteken küldték. Van egy vagyonkezelői
szerződés és egy átadás-átvételi megállapodás, ezeket kellene jóváhagyni, és felhatalmazni az
aláírásra. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
204/2016. (XI. 17.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ jóváhagyja a Sülysáp Város Önkormányzata által
működtetett általános iskolák állami működtetésbe vétele
kapcsán a Ceglédi Tankerületi Központtal (2700 Cegléd
Malom tér 3.) kötendő vagyonkezelési szerződést és átadásátvételi megállapodást,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szerződés és a
megállapodás aláírására, a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: polgármester

14./ NAPIRENDI PONT
Előzetes nyilatkozat a városi sportcsarnok építéséhez kapcsolódó
jelzálogbejegyzésről
Horinka László polgármester: Mint korábban említettem a sportcsarnokkal kapcsolatosan is
kaptunk hiánypótlást a kézilabda szövetségtől. Az egyik pótolandó az önkormányzat
hozzájárulása, hogy a csarnok megépülése esetén hozzájárulunk a jelzálogjog bejegyzéshez a
Magyar Állam javára 15 évre. Erre vonatkozóan egy előzetes nyilatkozatot kell tennünk. Vane kérdés? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a javaslattal, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
205/2016. (XI. 17.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv.
107. §-a, valamint az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2012. (II. 28.)
önkormányzati rendelet alapján a Sülysápi Sport Egyesület
(2241 Sülysáp, Dózsa György u. 110.) által építendő városi
sportcsarnok helyszínéül kijelölt Sülysáp, Malom u. 24., 3829
hrsz. alatti ingatlan tulajdonosa, Sülysáp Város Önkormányzata
képviseletében előzetesen nyilatkozik, hogy az Önkormányzat a
sportlétesítmény üzembe helyezését követő 30 napon belül
hozzájárul ahhoz, hogy a beruházás üzembe helyezését követő
legalább 15 évre a megvalósításhoz igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a
Magyar Állam javára.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
15./ NAPIRENDI PONT
Egyebek
Horinka László polgármester: A sportcsarnokra megszületett az építési engedély, mindent
megteszünk, hogy mielőbb jogerőre emelkedjen. Abból a Pest megyét érintő kompenzációs
keretből, amiből remélhetőleg Sülysáp is részesül, 100 milliós csomagra kellett javaslatot
tenni, abban benne van a Szent István tér, a Révai és a Gárdonyi utca, remélhetőleg tavasszal
révbe ér.
Horinka László polgármester: Készítetjük a parkolótervet.
Balog Mónika: A Takaréktól kezdve szépen tudnának parkolni, de nagyon rendezetlen az
egész.
Horinka László polgármester: Sok bokrot ki kell vágni, de az emberek nagy része akkor is
minél közelebb akar menni a piachoz. Most első körben a pataktól a pedagóguslakásokig
tervezzük megcsinálni.
Balog Mónika: A tornacsarnokkal kapcsolatosan szeretném előhozni, hogy több csapat is úgy
jött, hogy a gondnok nem tudta, hogy jönnek, és nem volt ott.

Horinka László polgármester: Ez kedden lehetett, kialakult a téli rend, valószínűleg csak
délután kapta meg az új beosztást, ezért nem volt ott. Kettőtől, de legkésőbb háromtól
kezdődnek az edzések.
Balog Mónika: A csapatok nem jeleznek, hogy nem jönnek, sokszor hiába jönnek be a
takarítók.
Horinka László polgármester: A gondnok és a takarítók is kapnak egy juttatást, amiért
bemennek, ez egy dolog, de valóban nem korrekt, hogy nem jeleznek. Egy-egy alkalommal
nem gond, de ha ez rendszeres, akkor talán valami lemondási díjat kell kitalálni.
Seprős Viktor: Ha megépül a körforgalom, egy nagy területet elvesz a parkolástól. Van arra
valami elképzelés, hogyan pótoljuk a kieső parkolókat?
Horinka László polgármester: Folyamatosan keresem a lehetőséget. Az autósbolt mellett
volt egy eladó terület, de nagyon kicsi volt, ezért nem is hajtottam rá. A Beszterceiék
telekvégéről lemaradtunk sajnos.
Balog Mónika: A régi Bugyi féle ház telke nem jöhet szóba?
Horinka László polgármester: Valami ingatlanos cég vette meg 27 millióért, de nem tudták
megépíteni, amit akartak, az nagyon drága lenne. Ha a körforgalom megépül, be fogják
építeni.
Katus Norbert alpolgármester: Nincs annyi pénzünk, hogy szórjuk, de a körforgalom
felértékeli.
Kecser István PVB elnök: Ha valami olyat akar oda építeni, ami gépjárműforgalmat
bonyolít nagy parkolót kell neki építeni hozzá.
Horinka László polgármester: Nekem még volt egy ötletem, de az is pénzkérdés: A hivatal
végében van egy jó nagy terület, ahol ki lehetne alakítani. Egyirányúvá kellene tenni a
közlekedést. Legalább zúzottkő, de inkább valami kulturáltabb megoldás kellene. 20-25
parkolót is ki lehetne alakítani szerintem.
Kecser István PVB elnök: Mészkőmurvás megoldás is lehet.
Horinka László polgármester: Ha erre rászánnánk valamennyi pénzt, meg lehetne csinálni.
Viszont nem lenne értelme állandóan nyitva tartani. Azt a raktárt, ami itt van, le kellene
bontani, ez egy elég nagy terület lenne.
dr. Tóth Krisztina jegyző: A patak parton nehéz eset ezt kialakítani környezetvédelmileg, de
biztos megoldható.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Engedélyeztetni kell?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Igen.
Horinka László polgármester: A körforgalom a piac területét is csökkenteni fogja egy
kicsit, ugyanakkor a Beszterceiék oldalán egy picit nőni fog a terület, akár 10 autónak is lehet
parkolót kialakítani.
Cseri Péter: Aggregátorok beszerzéséről beszéltünk tavaly, mi lett annak a vége?
Balog Mónika: Megvan, ma például használták a tagiskolában. Nagyon halk, jó vásár volt.
Katus Norbert alpolgármester: Közterületen is használták már. Azt is érdemes tudni, hogy
minden sülysápi átemelőben megszűnt a szaghatás, Mendén és Úriban adnak hozzá adalékot,
figyelem, és nincs büdös.
Horinka László polgármester: Jó eséllyel már a tűzoltószertárnál és a Szent Imre végében
sincs szag.
Balog Mónika: A lakásokban is tapasztalták, hogy büdös van.
Horinka László polgármester: Nem értem, az hogy lehet a gerincvezetéktől.
Hostyinszki Ákos: Kialakul egy vákuumhatás, mint például az emeletes házaknál. Ezért kell
beépíteni légbeszívókat, hogy ne a szifonból szívja ki a vizet.
Horinka László polgármester: Ezért szoktuk azt javasolni, hogy a tisztítónyílásra fúrjanak
lyukat.

Cseri Péter: A díszkivilágítás meg lett már vásárolva?
Katus Norbert alpolgármester: November 25-e a szállítás, néhány százezer forinttal
kevesebb, mint a bruttó 4 millió.
Cseri Péter: Azt én elkölteném az állomásra.
Katus Norbert alpolgármester: A régebbieket terveztük oda feltenni.
Horinka László polgármester: A Vertikál 14 zöldhulladék-szállítást vállalt évente, ezt
javasolom a tavaszi és az őszi időszakra szétosztani. Az állomáson a WC-vel az volt a
probléma, hogy azt hitték, hogy nem működik az átemelő. Valóban feljebb kellett helyezni,
ezt a TRV megcsinálta, és minden működik már jó ideje, csak a kommunikáció nem. A
levelezés már legalább egy hete lezajlott, de szerintem a mai napig be van zárva.
dr. Tóth Krisztina jegyző: A temetői díjakkal kapcsolatban egyeztettem egy
fogyasztóvédelmi egyesülettel, és nem tartják szerencsésnek, hogy aránytalanul magasabb az
urnamegváltás díja, mint a sírmegváltásé. Ha az elmúlt napok híreire gondolunk, lehet, hogy
meg kellene fontolnunk. Decemberben jönne be a testület elé a rendelet, annak a tartalma
miatt kérdezem.
Farkas Ferenc: Az urnafalat meg kell építeni, az egy beruházás. Egy síremlék megépítése
többszázezer forint, míg egy urnahellyel már nincs más költség.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Mi a helyzet a temető területével?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Elbirtokolni nem tudjuk, ki kellene sajátítani, de a másik
érintettel is egyeztetni kell előtte.
Horinka László polgármester: Amennyiben nincs más kérdés, hozzászólás, mindenkinek
köszönöm a mai munkát, az ülést bezárom.

k.m.f.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Cseri Péter
települési képviselő

Hostyinszki Ákos
települési képviselő

1. számú melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2016. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe az 1-7.
mellékletek lépnek.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az az követő napon hatályát
veszti.

Sülysáp, 2016. november 17.

Horinka László
polgármester

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9

dr. Tóth Krisztina
jegyző

Sülysápi Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése
Eredeti
Kiadás / Bevétel
előirányzat
Személyi juttatások
68 368 235
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás
18 911 095
Dologi kiadások
83 990 694
Ellátottak pénzbeli juttatásai
35 856 412
Egyéb működési célú kiadások
179 647 029
Beruházások
161 383 000
Felújítások
90 000 000
Szolgáltatások kiadásai
0
Finanszírozási kiadások
445 973 163

1. melléklet
Módosított
előirányzat
75 022 327
18 911 095
242 404 635
18 896 722
131 007 205
242 957 212
0
20 403 190
446 819 188

1 084 129 628
KIADÁSOK ÖSSZESEN
B1 Működési célú tám.-ok államháztartáson belülről
B2 Felhalmozási célú tám.-ok államházt.-on belülről
B3 Közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8-ból maradványértéken túli finanszírozási bevételek
B8-ból előző évi maradvány igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9

566 712 565 556 321 884
0 74 022 490
177 974 000 177 974 000
76 000 000 74 789 591
39 756 609 39 756 609
23 006 454
0
0
0
0
0
200 680 000 273 557 000
1 084 129 628
1 196 421
574

Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése
2. melléklet
Eredeti
Módosított
Kiadás / Bevétel
előirányzat előirányzat
Személyi juttatások
70 338 914 76 127 708
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás
19 938 283 20 071 000
Dologi kiadások
16 891 000 11 119 489
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
0
1 650 000
Felújítások
0
0
Szolgáltatások kiadásai
Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN
107 168 197 108 968 197

B1 Működési célú tám.-ok államháztartáson belülről
B2 Felhalmozási célú tám.-ok államházt.-on belülről
B3 Közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8-ból maradványértéken túli finanszírozási bevételek
B8-ból előző évi maradvány igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kiadás / Bevétel
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

2 053 049

0

1 318 682

107 168 197 103 163 591
0
2 432 875
107 168 197 108 968 197

Sülysápi Gólyahír Bölcsőde 2016. évi költségvetése

K1
K2
K3
K4

1 196 421
574

3. melléklet
Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat
27 384 530 28 256 867
7 721 881
7 721 881
16 510 000 15 622 663

K5
K6
K7
K8
K9

Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Szolgáltatások kiadásai
Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN

B1 Működési célú tám.-ok államháztartáson belülről
B2 Felhalmozási célú tám.-ok államházt.-on belülről
B3 Közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8-ból maradványértéken túli finanszírozási bevételek
B8-ból előző évi maradvány igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Sülysápi Csicsergő Óvoda 2016. évi költségvetése

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9

Kiadás / Bevétel
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Szolgáltatások kiadásai
Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN

B1 Működési célú tám.-ok államháztartáson belülről
B2 Felhalmozási célú tám.-ok államházt.-on belülről
B3 Közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8-ból maradványértéken túli finanszírozási bevételek
B8-ból előző évi maradvány igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0
0

15 000
0

51 616 411

51 616 411

0

0

5 080 000

5 080 000

46 536 411
0
51 616 411

44 594 906
1 941 505
51 616 411

4. melléklet
Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat
122 007 600 123 519 600
34 713 474 34 713 474
16 789 400 14 077 400

0
0

1 200 000
0

173 510 474 173 510 474
0

0

0

0

173 510 474 173 492 255
0
18 219
173 510 474 173 510 474

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi költségvetése
5. melléklet
Eredeti
Módosított
Kiadás / Bevétel
előirányzat előirányzat
K1 Személyi juttatások
10 130 335 10 396 036
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás
2 858 819
2 858 819

K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Szolgáltatások kiadásai
Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN

B1 Működési célú tám.-ok államháztartáson belülről
B2 Felhalmozási célú tám.-ok államházt.-on belülről
B3 Közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8-ból maradványértéken túli finanszírozási bevételek
B8-ból előző évi maradvány igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

13 358 843

12 761 776

0
0

331 366
0

26 347 997

26 347 997

0

0

1 200 000

1 200 000

25 147 997
0
26 347 997

24 982 726
165 271
26 347 997

Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2016. évi költségvetése
6. melléklet
Eredeti
Módosított
Kiadás / Bevétel
előirányzat előirányzat
K1 Személyi juttatások
13 111 535 16 412 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás
3 623 135
4 000 000
K3 Dologi kiadások
11 029 950 11 231 038
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K6 Beruházások
0
52 000
K7 Felújítások
0
0
K8 Szolgáltatások kiadásai
K9 Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN
27 764 620 31 695 038
B1 Működési célú tám.-ok államháztartáson belülről
B2 Felhalmozási célú tám.-ok államházt.-on belülről
B3 Közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8-ból maradványértéken túli finanszírozási bevételek
B8-ból előző évi maradvány igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

9 525 000

9 525 200

18 239 620
0
27 764 620

12 716 882
9 452 956
31 695 038

Központi Konyha 2016. évi költségvetése
Kiadás / Bevétel

Eredeti
előirányzat

7. melléklet
Módosított
előirányzat

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Szolgáltatások kiadásai
Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN

B1 Működési célú tám.-ok államháztartáson belülről
B2 Felhalmozási célú tám.-ok államházt.-on belülről
B3 Közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8-ból maradványértéken túli finanszírozási bevételek
B8-ból előző évi maradvány igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 001 000
5 690 163
73 809 301

20 001 000
5 690 163
74 981 301

0
0

900 000
0

99 500 464 101 572 464
0

0

24 130 000

37 030 200

75 370 464 61 022 264
0
3 520 000
99 500 464 101 572 464

2. számú melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2016. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak
juttatásairól
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdésével, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §
(3)-(4) bekezdésével 237. §-ával kapott felhatalmazással, illetve feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya és célja
1. §
(1) E rendelet hatálya a Sülysáp Város Önkormányzatánál, valamint az általa létrehozott
polgármesteri hivatalnál, intézményeknél (a továbbiakban: önkormányzati intézmények)
és 100 %-os tulajdonú gazdasági társaságoknál (a továbbiakban együttesen: munkáltatók)
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
vagy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) alapján
munkajogviszony keretében foglalkoztatottakra (a továbbiakban együttesen:
munkavállalók) terjed ki, a rendeletben szabályozottak szerint.
(2) Nem tartoznak e rendelet hatálya alá a közfoglalkoztatás jellegű, illetőleg a megbízási
vagy vállalkozási szerződéses jogviszonyokban foglalkoztatottak.
(3) E rendelet célja az (1) bekezdésben meghatározott munkavállalói kör számára
törvényben, kormány vagy miniszteri rendeletben megállapított juttatásokon túli, helyi
juttatások magállapítása.

2. Cafetéria
2. §
(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó munkavállalók – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
évente az önkormányzat tárgyévi költségvetésről szóló rendeletben megállapított összegű
cafetéria-juttatásban részesülnek.
(2) A köztisztviselők cafetéria-juttatásának éves összege a Kttv. 151. § (1) bekezdésében
megállapított legalacsonyabb összeg.
3. Munkaruházat, védőfelszerelés, egyéb segédeszköz
4.
3. §

(1) Évi 40.000 Ft összegű munkaruha-juttatásra jogosultak:
a) A Központi Konyha munkavállalói,
b) a Gólyahír Bölcsőde konyhai dolgozói,
c) a TÁVÜSZ Kft.-nél foglalkoztatott fizikai munkát végző munkavállalók a (2)
bekezdés b) pontjában foglalt kivétellel,
d) a mezei őrszolgálatnál foglalkoztatott munkavállalók,
e) a Sülysápi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott anyakönyvvezető és közterületfelügyelő.
(2) Évi 25.000 Ft összegű munkaruha-juttatásra jogosultak:
a) a szociális vagy köznevelési intézményben, illetőleg egészségügyi területen
foglalkoztatott, az ellátottak részére közvetlen ellátást, gondozást nyújtó
munkavállalók,
b) a takarító munkakörben foglalkoztatott munkavállalók.
(3) A szükséges munkaruházatot – a TÁVÜSZ Kft. kivételével – a munkavállaló szerzi be,
annak költsége a munkáltató nevére kiállított számla ellenében utólagosan kerül
megtérítésre a részére.
(4) Azon munkavállalók, akik jogszabályban meghatározott védő-, munka vagy formaruházat
viselésére kötelezettek, az (1)-(2) bekezdésben megállapított juttatásból kötelesek a
jogszabály szerinti ruházatukat kiállítani.
4. §
(1) A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdéses szerinti munkavállaló esetében,
amennyiben a foglalkozás-egészségügyi szakorvos által elrendelt szemészeti
szakvizsgálat eredményeként az indokolt és a munkavállaló által használt szemüveg vagy
kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a munkáltató a
munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez
éleslátást biztosító szemüveggel.
(2) Az (1) pont szerinti látássegítő eszközt a munkavállaló szerzi be legalább 2 éves kihordási
időre, legfeljebb 20.000 Ft értékben, ami a munkáltató nevére kiállított számla ellenében
utólagosan kerül megtérítésre a munkavállaló részére.

5. Pótlékok
5. §
(1) Az önkormányzati intézmények vezetőinek vezetői pótléka a pótlékalap legalább 300 %a. A Képviselő-testület a vezető kinevezéséről szóló határozatában ennél magasabb
pótlékot is megállapíthat.
(2) Azon középfokú végzettségű munkavállaló, akinek munkaköréhez a középfokú
végzettségen túl egyéb szakképzettség is szükséges képzettségi pótlékra jogosult, mely az
illetményalap, illetőleg a pótlékalap 40 %-a.
(3) A pénztáros munkakörben foglalkoztatott munkavállalót az illetményalap, illetőleg a
pótlékalap 40 %-ának megfelelő pénzkezelési pótlék illeti meg.
(4) Intézményen belül azon munkavállaló részére, aki a munkakörével azonos munkakörben
foglalkoztatott más munkavállalókhoz képest rendszeresen többletfeladatot lát el,

legfeljebb az illetményalap, illetőleg a pótlékalap 40 %-ának megfelelő illetménypótlékot
állapíthat meg a munkáltató.
(5) Éjszakai vagy műszakpótlékra jogosító munkakörökben a pótlék összegét átalányként kell
megállapítani és kifizetni.

6. Képzés, továbbképzés
6. §
(1) Az egyes munkakörökhöz kapcsolódó kötelező továbbképzéseket a munkáltató
finanszírozza.
(2) Azon munkakörök, szakképzettségek vonatkozásában, amelyekben munkaerőhiány
mutatkozik, a munkáltató tanulmányi szerződést köthet a képzésre vállalkozó
munkavállalóval. A tanulmányi szerződés keretében a munkáltató legfeljebb a
jogszabályokban megállapított szabadidőkeretet biztosíthatja, illetőleg a tanulmányokkal
kapcsolatos költségeknek – kivéve a pót-, utó- vagy ismételt vizsgák, illetőleg a képzési
tervben megállapított képzési időn túli félévek költségeit – legfeljebb 85 %-át
finanszírozhatja.

7. Egyéb természetbeni juttatások
7. §
(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó munkavállalók jogosultak illetményelőleg
igénybevételére, amelyet legfeljebb 6 hónapos futamidővel, kamatmentesen
törleszthetnek a munkabérből való letiltás szabályai szerint.
(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó munkavállalók kedvezményes étkezésre jogosultak a
Központi Konyhánál, melynek díja a külön rendeletben megállapított nyersanyagnorma
általános forgalmi adóval növelt összege, a Központi Konyha munkavállalói esetében
ezen összeg 50 %-a.
(3) Az Mt.-ben biztosított távolléti időn túl alkalmanként 1 nap – évente legfeljebb 3 nap –
pótszabadság illeti meg azt a munkavállalót, aki véradáson vesz részt, és azt megfelelően
igazolja a munkáltató felé.
8. Köztisztviselőkre vonatkozó speciális szabályok
8. §
(1) A Sülysápi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők (a
továbbiakban: köztisztviselők) illetményének illetményalapja az évente az állami
költségvetésről szóló törvényben megállapított összeg.
(2) A Sülysápi Polgármesteri Hivatallal 2012. december 31. napján közszolgálati
jogviszonyban álló köztisztviselő illetménykiegészítése jogviszonya fennállásáig az
alapilletményének – amennyiben a Képviselő-testület magasabb illetménykiegészítésről
nem rendelkezik – 20 %-a. A 2012. december 31. napját követően jogviszonyba lépő

köztisztviselő illetménykiegészítésének mértékét a Képviselő-testület évente a tárgyévi
költségvetési rendeletben állapítja meg.
(3) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott
belső szervezeti egységeinek vezetői osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői
megbízással kerülnek kinevezésre, ezen felül további vezetői illetménypótlékra nem
jogosultak.

9. Záró rendelkezések
9. §
(1) E rendelet 1. függelékét képezi a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatók felsorolása.
(2) E rendelet 2. függelékét képezi a 3-4. § hatálya alá tartozó munkakörök felsorolása
intézményenként.
(3) E rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
(4) Hatályát veszti a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 29/2012. (I. 10.) önkormányzati rendelet.

Sülysáp, 2016. november 17.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

