JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 17-én
(hétfőn) 18.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti ülésén.
Jelen vannak: A Polgármester, Jegyző, a települési képviselők a jelenléti ív szerint, meghívottak.
Horinka László polgármester: Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület megjelent tagjait.
Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes 10 képviselő van jelen- hiányzik Katus Norbert,
Kecser István, László Ferenc és Zemen József képviselő - azt megnyitom.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csanádi Gábor képviselőt kérem fel.
A képviselő-testület 1 tartózkodás mellett Csanádi Gábort megválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Horinka László Polgármester: Javaslatot teszek a meghívóban szereplő napirendek tárgyalására.

Az ülés napirendje:
1./
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság beszámolója munkájáról
Előadó: OMSB Elnöke
2./
„Bogdán Flórián” Önkéntes Tűzoltó Egyesület működéséről és a község tűzvédelmi
feladatainak ellátásáról.
Előadó: László Tibor parancsnok
3./
Időskorúak ellátásáról beszámoló, további feladatok meghatározása.
Előadó: Lakatos Jánosné Gondozási Központ Vezető
4./
Egyebek:
a.) Bursa Hungarica pályázat kiírása.
Előadó. Lukács István OMSB Elnök
b.) FÉK kérelme.
Előadó. Lukács István OMSB Elnök
c.) Ceglédi Szilárd hulladék projekt fejleményeinek megvitatása.
Előadó. Horinka László polgármester
d.) SZMSZ módosítás.
Előadó. Gulyásné jegyző
e.) GKM Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ II. főrendű út mellett
elhelyezett forgalombiztonsági beavatkozásra.
Előadó. Gulyásné jegyző
f.) OMSB javaslata a 183/2007.(VIII.27.) számú határozat visszavonásáról.
Előadó. Lukács István OMSB Elnök
h.) Radics Józsefné kérelme.
Előadó. Horinka László polgármester
i.) I. fokú építéshatósági jogkör megtartása.
Előadó. Horinka László polgármester
j.) Iskola úti járda építés megvitatása.
Előadó. Horinka László polgármester
k.) Baba-mama klub indítása

Előadó. Horinka László polgármester
l.) Ökölvívó szakosztály támogatási kérelme
Előadó. Lukács István OMSB Elnök

Farkas Gáborné napirend előtti felszólalása írásban csatolva a jegyzőkönyvhöz.
Horinka László Polgármester: m) Bérlakás programhoz az önkormányzat által biztosított telek
árának meghatározása. n.) Móra Ferenc Általános iskola statusz bővítésére hozott határozat
kijavítása o.) Kerékpárút és járda tervezési, kivitelezési ajánlatának megtárgyalása.

Ki az , aki a kiegészítésekkel elfogadja a napirendet?
A képviselő-testület a napirendeket egyhangú szavazati aránnyal elfogadta:

Az ülés napirendje:
1./
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság beszámolója munkájáról
Előadó: OMSB Elnöke
2./

„Bogdán Flórián” Önkéntes Tűzoltó Egyesület működéséről és a község tűzvédelmi
feladatainak ellátásáról.
Előadó: László Tibor parancsnok

3./

Időskorúak ellátásáról beszámoló, további feladatok meghatározása.
Előadó: Lakatos Jánosné Gondozási Központ Vezető

4./

Egyebek:
a.) Bursa Hungarica pályázat kiírása.
Előadó. Lukács István OMSB Elnök
b.) FÉK kérelme.
Előadó. Lukács István OMSB Elnök
c.) Ceglédi Szilárd hulladék projekt fejleményeinek megvitatása.
Előadó. Horinka László polgármester
d.) SZMSZ módosítás.
Előadó. Gulyásné jegyző
e.) GKM Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ II. főrendű út mellett
elhelyezett forgalombiztonsági beavatkozásra.
Előadó. Gulyásné jegyző
f.) OMSB javaslata a 183/2007.(VIII.27.) számú határozat visszavonásáról.
Előadó. Lukács István OMSB Elnök
h.) Radics Józsefné kérelme.
Előadó. Horinka László polgármester
I. fokú építéshatósági jogkör megtartása.

Előadó. Horinka László polgármester
j.) Iskola úti járda építés megvitatása.
Előadó. Horinka László polgármester
k.) Baba-mama klub indítása

Előadó. Horinka László polgármester

l.) Ökölvívó szakosztály támogatási kérelme
Előadó. Lukács István OMSB Elnök
m) Bérlakás programhoz az önkormányzat által biztosított telek árának meghatározása.

Előadó. Horinka László polgármester
n.) Móra Ferenc Általános iskola statusz bővítésére hozott határozat kijavítása

Előadó. Horinka László polgármester
o.) Kerékpárút és járda tervezési, kivitelezési ajánlatának megtárgyalása.

Előadó. Horinka László polgármester
p.) Faluszolga Kft. részére 1 fő szerelő status biztosítása.
Előadó. Horinka László polgármester
Horinka László Polgármester: Javaslom, hogy a napirendek tárgyalását kezdjük azon pontokkal,
melyekben meghívott vendégeink érintettek.

I. NAPIREND
„Bogdán Flórián” Önkéntes Tűzoltó Egyesület működéséről és a község tűzvédelmi
feladatainak ellátásáról.
Előadó: László Tibor parancsnok
Horinka László polgármester: László Tibornak van-e kiegészítése?
Hozzászólók: Lukács István, Kiss Tamás, Farkas Gáborné, Szücsi Csaba.
László Tibor: Az Országos Katasztrófavédelmi Hivatalhoz adtunk be újabb 3 m Ft-os
pályázatot a szertárépítésre. Ebben az évben tető alá kellene kerülnie, ha csak a falak állnak az
nem elég. Be fogjuk depózni a téglát amit már megvettünk.
Horinka László polgármester: A beszámolót bizottságok nem tárgyalták, én elfogadásra javasolom.
Ki az aki a beszámolót elfogadja? A Képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozza:
195/2007.(IX.17.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a „Bogdán Flórián”
Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
Horinka László: Köszönöm a munkát.

II. NAPIREND
Időskorúak ellátásáról beszámoló, további feladatok meghatározása.
Előadó: Lakatos Jánosné Gondozási Központ Vezető
Horinka László polgármester: A vezetőnek van-e kiegészítése?

Hozzászólók: Szücsi Csaba, Lukács István.
Horinka László polgármester: A beszámolót bizottságok nem tárgyalták, én elfogadásra javasolom.
Ki az aki a beszámolót elfogadja? A Képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozza:
196/2007.(IX.17.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Időskorúak

ellátásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
Horinka László: Köszönöm a munkát.

III. NAPIREND
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság beszámolója munkájáról
Előadó: OMSB Elnöke
Hozzászólók: Antali Gábor (legyen ajánlás arra vonatkozóan, hogyan nézzenek ki a civil
szervezetek honlapjai, hogy egységes legyen a kép).
Horinka László polgármester: A beszámolót bizottságok tárgyalta, elfogadásra javasolják. Ki az aki
a beszámolót elfogadja? A Képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot
hozza:
197/2007.(IX.17.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az OMSB
munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

IV. NAPIREND
4./

Egyebek:
a.) Bursa Hungarica pályázat kiírása.
Előadó. Lukács István OMSB Elnök

Horinka László polgármester: Érdemes volna folytatni.
Lukács István OMSB elnöke: az újságban hamarosan benne lesz a pályázati kiírás,
környezettanulmány készüljön a jelentkezőknél. Javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság
határozzon meg keretösszeget erre a célra.
Horinka László polgármester: A beszámolót bizottságok tárgyalta, elfogadásra javasolják. Ki az aki
a beszámolót elfogadja? A Képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot
hozza:
198/2007.(IX.17.) Önkormányzati határozat

Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, Művelődési és Sport

Bizottsága javasolja, hogy az Önkormányzat továbbra is maradjon részese az ösztöndíj
rendszernek. a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatban. A
Pénzügyi Bizottság jelöljön meg keretösszeget erre a célra.
Határidő: azonnal
Felelős: Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

V. NAPIREND
4./
Egyebek:
b.) FÉK kérelme.
Előadó. Lukács István OMSB Elnök
Horinka László polgármester: Változott a rendezvény kiadási oldala, ma reggel kaptam
meg az anyagot, melyben módosították azt. Mellékeltve. Összes kiadás 290 e Ft, az összes
bevétel egyelőre 0 Ft, mivel még egy jegy sem kelt el.
Hozzászólók: Antali Gábor, Kiss Tamás, Farkas Gáborné, Cseri Péter, Farkas Ferenc, Lukács
István.
Horinka László polgármester: Több javaslat hangzott el, sorban fogom feltenni szavazásra
az elhangzott javaslatokat:
Ki az aki egyetért azzal, hogy a FÉK rendezvényre 100.000.-Ft támogatást nyújtson az
Önkormányzat? A Képviselő-testület 5 igen és 2 ellen szavazattal valamint 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
199/2007.(IX.17.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja 100.000.-Ft-tal támogatni a FÉK
szüreti felvonulását.
Határidő: azonnal
Felelős: Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

Horinka László polgármester: Ki az aki egyetért azzal, hogy a FÉK rendezvényre 150.000.-Ft
támogatást nyújtson az Önkormányzat? A Képviselő-testület 2 igen és 5 ellen szavazattal valamint 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
200/2007.(IX.17.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja 150.000.-Ft-tal támogatni a FÉK
szüreti felvonulását.
Határidő: azonnal
Felelős: Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

Horinka László polgármester: Ki az aki egyetért azzal, hogy a FÉK rendezvényre 50.000.-Ft
támogatást nyújtson az Önkormányzat? A Képviselő-testület 4 igen és 5 ellen szavazattal valamint 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
201/2007.(IX.17.) Önkormányzati határozat

Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja 50.000.-Ft-tal támogatni a FÉK
szüreti felvonulását.
Határidő: azonnal
Felelős: Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

Horinka László polgármester: Ki az aki egyetért azzal, hogy a FÉK rendezvényre 80.000.-Ft
támogatást nyújtson az Önkormányzat? A Képviselő-testület 2 igen és 5 ellen szavazattal valamint 3
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
202/2007.(IX.17.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja 80.000.-Ft-tal támogatni a FÉK
szüreti felvonulását.
Határidő: azonnal
Felelős: Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

Horinka László polgármester: Miután egyik javaslat sem kapta meg az egyértelmű többséget,
ezért Farkas Ferenc javaslatára ismét felteszem szavazásra azt, hogy ki ért egyet a FÉK szüreti
felvonulásának 100.000.-Ft-os támogatásával? A Képviselő-testület 7 igen és 2 ellen szavazattal
valamint 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
203/2007.(IX.17.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000.-Ft-tal kívánja támogatni a FÉK
szüreti felvonulását. Az összeg – a FÉÉK elnökének történő - kifizetésére felkéri a pénzügyi csoportot.
Határidő: 2007. szeptember 30.
Felelős: Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
Seprősné Cseri Ágota pü.csop.vez.

VI. NAPIREND
4./
Egyebek:
c.) Ceglédi Szilárd hulladék projekt fejleményeinek megvitatása.
Előadó. Horinka László polgármester
Hozzászólók: Kardon László, Lukács István, Kiss Tamás.
Horinka László polgármester: Ki az aki egyetért az előterjesztéssel?
A Képviselő-testület 9 igen és 0 ellen szavazattal valamint 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
204/2007.(IX.17.) Önkormányzati határozat

1./A Duna-Tisza-közi Nagytérség települési szilárd hulladék kezelésének megoldására
beruházott és létrejött vagyon működtetése érdekében alapítóként Zártkörű Részvénytársaság
alapítását határozza el.
Határidő: azonnal
Felelős: Horinka László polgármester
Horinka László polgármester: Ki az aki egyetért az előterjesztéssel?

A Képviselő-testület 9 igen és 0 ellen szavazattal valamint 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
205/2007.(IX.17.) Önkormányzati határozat

2./Tudomásul veszi, hogy a létrejött vagyontömeg a beruházásban résztvevő önkormányzatok
osztatlan közös tulajdona, mely minden települést a hitelesített vagyonmérleg tervezet szerint
illet meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Horinka László polgármester
Horinka László polgármester: Ki az aki egyetért az előterjesztéssel?
A Képviselő-testület 9 igen és 0 ellen szavazattal valamint 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
206/2007.(IX.17.) Önkormányzati határozat

3./ Megbízza a Polgármestert, hogy a továbbiakban a Zrt-vel kapcsolatos ügyekben eljárjon és
az Önkormányzatot képviselje. Ezen megbízás a helyhatósági választási ciklus végéig tart, a
választást követően meghosszabbítható.
Határidő: azonnal
Felelős: Horinka László polgármester
Horinka László polgármester: Ki az aki egyetért az előterjesztéssel?
A Képviselő-testület 9 igen és 0 ellen szavazattal valamint 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
207/2007.(IX.17.) Önkormányzati határozat

4./ Elfogadja a mellékelt szindikátusi szerződést, annak aláírására felhatalmazza a
Polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Horinka László polgármester
VII. NAPIREND
4./
Egyebek:
d.) SZMSZ módosítás.
Előadó. Gulyásné jegyző
Horinka László polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, a törvényességi
felügyelet szóbeli jelzésére kell eljárni ebben az ügyben.
Ki az aki egyetért a rendeletmódosítással?
A Képviselő-testület 9 igen és 0 ellen szavazattal valamint 1 tartózkodással az alábbi
rendeletmódosítást alkotja meg:

Sülysáp Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének 10/2007.IX.17.) számú rendelet módosítása
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

18/2006.(X.13.) számú rendeletének
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a 18/2007. (X.13.) számú
rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet hozza:
1.§. A képviselő-testület az SZMSZ 30.§.(2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át valamint a megválasztott képviselők több
mint felének (legalább 8 képviselő) egybehangzó szavazata (minősített többség) szükséges
mindazon esetekben, melyet az 1990. évi LXV. TV. előír, így például:
a) a rendeletalkotás;
b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által
hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás;
c) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való
csatlakozás;
d) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati
szervezethez való csatlakozás;
e) intézmény alapítása;
f.) a képviselő kizárásához ;g.) szerinti zárt ülés elrendeléséhez.
h.) megbízatása előtti feloszlatásának kimondásához;
i.) a képviselő-testület - minősített többséggel hozott határozata alapján - keresetet nyújthat be
a polgármester ellen a helyi önkormányzat székhelye szerinti bírósághoz.
j.) Körjegyző kinevezéséhez.
k.) Kezdeményezheti, hogy az Országgyűlés a települést a területével határos másik megye
területéhez csatolja át.
2.§. A képviselő-testület az SZMSZ 34.§.(2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
A képviselő-testület hatósági jogkörben hozott határozataira – az Ötv-ben foglalt eltérésekkel
– a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
Törvény szabályait kell alkalmazni.
3.§. A képviselő-testület az SZMSZ 49.§.(2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
A bizottság hatósági jogkörben hozott határozataira – az Ötv-ben foglalt eltérésekkel – a
Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
Törvény szabályait kell alkalmazni, ennek szabályai szerinti határozati formában hozza meg
döntéseit.
4.§. A rendelet egyéb részei változatlanok maradnak.
5.§. A rendelet 2007. szeptember hó 18. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben
szokásos módos – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – gondoskodik.
Sülysáp, 2007. szeptember hó 11. napján
Horinka László
Polgármester

Gulyásné dr. Gál Ilona
jegyző

SÜLYSÁP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

18/2006. (X.13.) SZÁMÚ
RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS SZERVEI
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Készült Sülysáp, 2006. október hó 13. napján

................................................................
Horinka László
polgármester

......................................................
Gulyásné dr. Gál Ilona
jegyző

Záradék: A Képviselő-testület
2006. október hó 13. napján tartott
ülésén alkotott 18/2006. számú
rendelet 2006. október hó 16.
napjától 2006. november hó 16.
napjáig kihirdetésre került.

Sülysáp, 2006.november hó 18.

......................................................
Gulyásné dr. Gál Ilona
jegyző

VIII. NAPIREND
4./
Egyebek:
e.) GKM Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ II. főrendű út mellett
elhelyezett forgalombiztonsági beavatkozásra.
Előadó: Gulyásné jegyző
Horinka László polgármester: Nem az előterjesztés szerinti forgalomcsillapító eszközre
kívánunk benyújtani pályázatot, mert a sebességmérő készülék kihelyezése már megkezdett

beruházásnak minősül. Ezért gondoltam arra, hogy forgalomlassító szigeteket kellene építeni
ezen pályázat keretében a Fő úti orvosi rendelő és a benzinkút környékén. Ezek tervezési,
megépítési költsége mintegy 15 millió forint körül mozog.
Hozzászólók: Jandó István, Lukács István.
Horinka László polgármester: Ki az aki egyetért az előterjesztéssel?
A Képviselő-testület 9 igen és 0 ellen szavazattal valamint 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
208/2007.(IX.17.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Közlekedési Hatósággal és a
Magyar Közúttal történő egyeztetést követően – a GKM által sebességcsökkentő beavatkozásra

kiírt pályázatához csatlakozni kíván és a pályázat összes költségének 10 %-át önerőként
biztosítja.
Határidő: 2007. október 30.
Felelős: Horinka László polgármester
IX. NAPIREND
4./
Egyebek:
f.) OMSB javaslata a 183/2007.(VIII.27.) számú határozat visszavonásáról.
Előadó. Lukács István OMSB Elnök
Horinka László polgármester: Az OMSB tárgyalta a kérdést és az a javaslat született, hogy
vissza kell vonni a határozatot. Én javasoltam azt, hogy a határidőt módosítsuk csupán.
Hozzászólók: Lányi György, Kardon László, Cseri Péter, Gulyásné, Horinka László, Farkas
Horinka László polgármester: Felteszem szavazásra az OMSB javaslatát, ki az aki egyetért
azzal, hogy visszavonjuk a 183/2007.(VIII.27.) számú határozatot? A Képviselő-testület
egyhangú szavazati aránnyal meghozta az alábbi határozatot:
209/2007.(IX.17.) Önkormányzati határozat

Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja 183/2007.(VIII.27.)
számú határozatát. A kérdésre 2008. évben visszatér.
Határidő: azonnal
Felelős: Gulyásné
X. NAPIREND
4./
Egyebek:
h.) Radics Józsefné kérelme.
Előadó. Horinka László polgármester
Horinka László polgármester: Felteszem szavazásra a kérdést, ki ért egyet azzal, hogy a
TFKB és a Műszaki Csoport nézze meg milyen a helyzet, majd annak alapján döntsön a
testület? A Képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal meghozta az alábbi határozatot:

210/2007.(IX.17.) Önkormányzati határozat

Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja megbízza a TFKB-t és a
Műszaki Csoportot a helyzet felmérésével.
Határidő: 2007. november 30.
Felelős: Gulyásné jegyző
XI. NAPIREND
4./
Egyebek:
i.) I. fokú építéshatósági jogkör megtartása.

Előadó. Horinka László polgármester
Horinka László polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Szükséges tennünk
annak érdekében, hogy a lakosságot továbbra is megfelelő módon tudjuk kiszolgálni és
mikro-tréségi szerepünket is tovább erősítsük. A Képviselő-testület egyhangú szavazati
aránnyal az alábbi határozatot hozza:
211/2007.(IX.17.) Önkormányzati határozat

Sülysáp Nagyközség Önkormányzata ezennel elhatározza, hogy meg kívánja tartani a kiemelt
építéshatósági jogkört. Ellátja ezt mindazon településeken is, melyek csatlakozni kívánnak a
Sülysápi Hatósághoz. Az ehhez rendelt és szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítását.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy egyeztetéseket folytasson a szomszédos településekkel
és felkéri a jegyzőt, hogy a jogosultság megszerzésével kapcsolatos teendőket lássa el.
Határidő: 2007. október 15.
Felelős: Horinka László polgármester
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
XII. NAPIREND
4./
Egyebek:
j.) Iskola úti járda építés megvitatása.
Előadó. Horinka László polgármester
Horinka László polgármester: Az új részen is kibontakozott egy csoport, melynek tagjai az
ott élő lakosság mindennapi életét megkönnyítő tevékenységet fejt ki. Jelenleg a
támogatásunkat kérik térkő-burkolatú járda megépítéséhez. Azért térkő, mivel a gyökereket és
a talaj egyenetlenségeit ez jobban követi.
Hozzászólók: Farkas Gáborné, Lányi György, Horinka László, Kiss Tamás, Csanádi Gábor.
Horinka László polgármester: Ki ért egyet az előterjesztésben szereplő határozati
javaslattal, azzal a kiegészítéssel, hogy térkő burkolattal készüljön el?
A Képviselő-testület 7 igen 2 nem 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

211/2007.(IX.17.) Önkormányzati határozat

Sülysáp Nagyközség Önkormányzata ezennel elhatározza, hogy az Iskola utca járdaépítéséhez
biztosítja a szükséges anyagokat illetve az Önkormányzat műszaki csoportja felméri és
kijelöli annak helyét. A lakók vállalják, hogy egy egyeztetett határidőre a járdát önkéntes
munkában viacolor kőből megépítik; első ütemben a Magolna és Kinizsi Pál utca közötti
szakaszon, illetve terveink szerint jövő tavasszal a Kinizsi Pál és Rózsa utca (Kókai út/utca)
közötti részen.
Felkéri a Polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2007. október 15.
Felelős: Horinka László polgármester
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
XIII. NAPIREND
4./
Egyebek:
k.) Baba-mama klub indítása

Előadó. Horinka László polgármester
Horinka László polgármester: Az előbbi kérelem benyújtói kérelmezik az Iskola úti rendelő
biztosítását Baba-mama klub céljára. : Ki ért egyet az előterjesztésben szereplő határozati
javaslattal? A Képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:
212/2007.(IX.17.) Önkormányzati határozat

Sülysáp Nagyközség Önkormányzata ezennel hozzájárul ahhoz, hogy az Iskola utcában található
Kastélykert épületében (melyben jelenleg a háziorvosi gondozás működik heti egy órában)
játszóházat/Baba-Mama Klub működjön. Az épületet ingyenesen biztosítja erre a célra.

Határidő: 2007. október 15.
Felelős: Horinka László polgármester
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
XIII. NAPIREND
4./
Egyebek:
l.) Ökölvívó szakosztály támogatási kérelme
Előadó. Lukács István OMSB Elnök
Horinka László polgármester: Az előterjesztést mindenki kézhez vette. Azt javaslom, hogy
bízzuk meg az OMSB Elnökét az egyeztetések lefolytatásával. Ki az aki egyetért a
javaslattal?
A Képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:
213/2007.(IX.17.) Önkormányzati határozat

Sülysáp Nagyközség Önkormányzata megbízza az OMSB Elnökét Lukács István, hogy
folytasson egyeztetést Lantos gyulával az új ökölvívó szakosztály támogatása ügyében.
Határidő: 2007. október 20.
Felelős: Lukács István OMSB Elnök

XIV. NAPIREND
4./
Egyebek:
m) Bérlakás programhoz az önkormányzat által biztosított telek árának meghatározása.

Előadó. Horinka László polgármester
Horinka László polgármester: Az elmúlt ülésen volt szó a halasztott értékesítésű bérlakás
program kapcsán arról, hogy a telekára milyen módon épüljön be a vételárba. Több javaslat is
elhangzott így az egy összegű kifizetés az önkormányzat felé vagy a lakások megvásárlásánál
további 800.000.-Ft megfizetése az önkormányzatnak a vevő részéről.
Hozzászólók: Kiss Tamás, Kardon László, Lányi György, Csanádi Gábor.
Horinka László polgármester: A vita során megfogalmazódott, hogy a testület egy összegű
megfizetését kéri az ingatlanak, 12 millió + Áfa összegben. Ki az aki ezzel a javaslattal
egyetért? A képviselő-testület 9 igen 0 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
214/2007.(IX.17.) Önkormányzati határozat

Sülysáp Nagyközség Önkormányzata a Csokonai – Táncsics M. – Állomás utca közötti négy
önálló a 4550/118., 4550/119, 4550/120, 4550/210 hrsz.alatti területet 12.000.000.-Ft + ÁFA
összegért eladja az Első Magyar Bérlakásépítő Kft.-nek.
Határidő: 2007. október 30.
Felelős: Horinka László polgármester

XV. NAPIREND
4./
Egyebek:
n.) Móra Ferenc Általános iskola statusz bővítésére hozott határozat kijavítása

Előadó. Horinka László polgármester
Horinka László polgármester: A Móra Ferenc Általános Iskola igazgatónője felhívta a
figyelmemet arra, hogy határozatunk, melyben 1 statust biztosítottunk részükre törvénysértő,
mivel nem lehet csak a tanév végéig kötni szerződést, az pedig nem június 15 hanem
augusztus 31. napja. Ezért javaslom visszavonni a 184/25007.(VIII.27.) számú
Önkormányzati határozatot. Ki ért egyet a javaslattal? A képviselő-testület egyhangú szavazati
aránnyal az alábbi határozatot hozta:
215/2007.(IX.17.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 184/2007.(VIII.27.) számú
önkormányzati határozatot.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gulyásné jegyző
Horinka László polgármester: javaslom, hogy módosított időponttal hozzuk meg a status bővítésre
vonatkozó határozatot. Ki ért egyet a javaslattal?

A képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
215/2007.(IX.17.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. szeptember 01 napjától 2008.
augusztus 31. napjáig 1 fő státuszt biztosít a Móra Ferenc Általános Iskola részére, bér
hozzárendelése nélkül.

Határidő: Azonnal

Felelős: Gulyásné jegyző
XV. NAPIREND
4./
Egyebek:
o.) Kerékpárút és járda tervezési, kivitelezési ajánlatának megtárgyalása.

Előadó. Horinka László polgármester
Horinka László polgármester: Kerékpárút tervezésére - mint a testület is tudja – pályázatot
nyújtottunk be. Ennek a tervezési díja 3.500.000.-Ft, mely pályázati nyertesség esetén a
pályázatban elszámolható. Ki ért egyet azzal, hogy terveztessük meg a leendő kerékpárutat a
DESIGN Bt. -vel?
A képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
216/2007.(IX.17.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy a
Design Bt.-vel kössön szerződést kerékpárút és járda tervezésére. Ehhez 3.500.000.-Ft-ot biztosít az
általános tartalék terhére.
Határidő: 2007. október 15.
Felelős: Horinka László polgármester

XVI. NAPIREND
4./
Egyebek:
p.) Faluszolga Kft. részére 1 fő szerelő status biztosítása.
Előadó. Horinka László polgármester
Horinka László polgármester: A Faluszolga Kft. emberei lassan teljesítőképességük határára
érnek. Igen sok a csőtörés, hiszen körülbelül mostanra használódott el a rendszer. Javaslom,
hogy biztosítsunk 1 fő létszámot a Kft. részére. Ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
217/2007.(IX.17.) Önkormányzati határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. október 01 napjától 1 fő státuszt
biztosít a Faluszolga Kft.részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Horinka László
Horinka László polgármester: Megköszönöm a nyílt ülésen való részvételt, aktivitást, az ülést
ezennel berekesztem.
Sülysáp, 2007. szeptember 17.

Gulyásné dr. Gál Ilona
Jegyző

Horinka László
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Csanádi Gábor
Települési képviselő

