Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 8-án 20.00-kor
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Az ülés helye: a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár nagyterme
Jelen vannak:
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,
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt a
rendkívüli testületi ülésen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes: 9 tagból
9 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 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Balog Mónika és
Farkas Ferenc települési képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek
megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat
javasolom tárgyalni. Aki egyetért az elhangzott napirenddel, kérem, hogy szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet
elfogadta.
Az ülés napirendje:
1./ „Háziorvosi rendelő és főzőkonyha felújítása, korszerűsítése Sülysápon” tárgyú
közbeszerzés megindítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
2./ ZÁRT ÜLÉSEN: Sülysápi Szent István Általános Iskola intézményvezetői
pályázatának véleményezése
Előterjesztő: Horinka László polgármester

1./ NAPIRENDI PONT
„Háziorvosi rendelő és főzőkonyha felújítása, korszerűsítése
Sülysápon” tárgyú közbeszerzés megindítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Tisztában vagytok azzal, hogy mihamarabb el kell indítani a
közbeszerzést, hiszen közeledik a nyár és meg kell kezdeni a munkálatokat.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Leírtam az eljárás jogszabályi feltételeit, meghívásos a
közbeszerzés. Javasoljuk, hogy a projekthez kapcsolódó nem közbeszerzés köteles
beszerzések lebonyolításával a testület bízza meg a polgármester.
Horinka László polgármester: Két pályázathoz tartozik a közbeszerzés, úgy szerettük volna,
hogy egyben lehessen kezelni a kettőt. A közbeszerzési szakértővel szeretnénk egyeztetni a
lehetőségeket, de ahhoz, hogy el tudjuk indítani, szükséges a felhatalmazásotok.
Hostyinszki Ákos: A meghívott cégek ilyenkor hogy kerülnek képbe?
Horinka László polgármester: Kipróbált cégeket igyekszünk meghívni, de szívesen
fogadunk javaslatokat. Öt cég kell legalább, a PMG Kft.-t, a TREND Kft.-t, a Folyamat Kft.-t,
a Lehoczky Kft.-t, valamint a Gazsi és Gazsi Kft.-t tervezzük meghívni. Helyit én nem
nagyon tudok olyat, aki még alkalmas lenne.
dr. Tóth Krisztina jegyző: A konyhánál a gépészet nagyon komoly tétel, feltétlenül olyan
cég kell, amely ezen a területen rutinnal rendelkezik.
Horinka László polgármester: Van-e még kérdés, hozzászólás? Ha nincs, kérem, aki
elfogadja az előterjesztett határozati javaslat tartalmát, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
73/2017. (V. 8.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és Sülysáp
Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzata alapján
1./ megindítja a „Háziorvosi rendelő és főzőkonyha felújítása,
korszerűsítése Sülysápon” tárgyú közbeszerzési eljárást, az
ehhez
kapcsolódó
ajánlattételi
felhívást,
ajánlati
dokumentációt és a vállalkozási szerződés tervezetét
jóváhagyja;
2./ felhatalmazza a polgármestert az eljárás megindítására,
valamint a projektekhez kapcsolódó, nem közbeszerzési
eljárásra kötelezett beszerzések saját hatáskörben való
lebonyolítására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ NAPIRENDI PONT
Sülysápi
Szent
István
Általános
pályázatának véleményezése

Iskola

intézményvezetői

/20:15-21:20 Zárt ülés, melyről külön jegyzőkönyv készült./
Horinka László polgármester: Kihirdetem a Képviselő-testület zárt ülésen hozott döntését:

A Képviselő-testület 2 támogató szavazattal, 6 nem támogató szavazattal, 1 érvénytelen
szavazat mellett a következő határozatot hozta:
74/2017/Z. (V. 8.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 83. § (4) h) pontjával keletkeztetett véleményezési jogkörében nem támogatja
Kecser György Sülysáp, Fő u. 25/A. szám alatti lakos kinevezését a Sülysápi Szent István
Általános Iskola intézményvezetői beosztására az alábbi indokok alapján:
1./ Véleményünk szerint a pályázó – jelenlegi igazgatóként – az autokratikus vezetői
stílus megtestesítője, nem csak az iskolai-szakmai munkát illetően, hanem az igazgató
közvetlen hatáskörén kívül eső is, amit az önkormányzatunkhoz informálisan eljutó
számos nevelői és szülői panasz is alátámaszt.
2./ Az elmúlt években – álláspontunk szerint a pályázó téves helyzetértékelésének,
rugalmatlanságának és rossz kommunikációs stílusának köszönhetően – egyre inkább
romlott a kapcsolata, így az általa vezetett intézmény együttműködése is, mind a
városvezetéssel, mind pedig a helyi intézményekkel, intézményvezetőkkel, ami nem
szolgálja az ott tanuló gyermekek érdekeit, sőt kártékony hatással van a település
egységére.
3./ Tapasztalataink szerint a pályázó számos kérdésben (pl. dohányzás, mégpedig
rendszeresen az igazgatói irodában, valamint a kommunikáció és együttműködés) nem
mutat megfelelő példát az iskolai közösség számára.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Amennyiben nincs más kérdés, javaslat, mindenkinek
köszönöm a munkát, az ülést bezárom.

k.m.f.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Balog Mónika
települési képviselő

Farkas Ferenc
települési képviselő

