Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 18-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, Farkas Ferenc, Hostyinszki Ákos, Kecser István és Seprős Viktor
települési képviselők, később érkezett: Cseri Péter települési képviselő
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző, Koza Balázs adó- és pénzügyi
irodavezető
Meghívottként: Kun Szilárd és Antalicz Csaba a Tápió Közalapítvány
képviseletében, Tarnavölgyi László WAMKK intézményvezető
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt a
februári munkaterv szerinti ülésünkön. Köszöntöm vendégeinket, Kun Szilárdot és Antalicz
Csabát a Tápió Közalapítvány képviselőit.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes: 9 tagból 6 jelen van. Balog Mónika
gyengélkedik, Pálinkásné Petik Évának halaszthatatlan egyéb elfoglaltsága adódott, Cseri
Péter pedig majd érkezik.
A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek javasolom Hostyinszki Ákos és Kecser István
képviselőtársainkat. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Hostyinszki
Ákos és Kecser István települési képviselőket jegyzőkönyvhitelesítőnek megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirendre teszek
javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a pluszban kapott előterjesztés legyen a 19. napirendi
pont, ezen kívül még egyebekben lesz egy úttervezési témám, bár lehet, hogy a
költségvetésnél ejtünk majd róla szót, illetve egy vidékfejlesztési témájú pályázattal
kapcsolatban is döntést kellene hoznunk. Van-e valakinek más módosító indítványa?
Hostyinszki Ákos: Egyebekben én is szeretnék néhány dolgot javasolni.
Horinka László polgármester: Ha azzal kapcsolatos, amit e-mailben küldtél, akkor azt
szerintem a költségvetés tárgyalásakor érintjük. Aki egyetért az elhangzott napirenddel,
kérem, hogy szavazzon.
Ügyrendi döntés

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet
elfogadta.
Az ülés napirendje:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta történt
fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
2./ Tápió Közalapítvány Natúrpark projektjének bemutatása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
3./ Beszámoló a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
4./ Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi munkatervének
jóváhagyása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
5./ Beszámoló a Sülysáp Város Önkormányzata által 2015. évben nyújtott szociális
ellátásokról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
6./ Sülysáp Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
7./ Civil szervezetekre vonatkozó önkormányzati támogatási rendszer módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
8./ Pályázat kiírása a civil szervezetek támogatására
Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző
9./ Adókedvezmény biztosítása a Sülysáp ÖTE szaktevékenységet végző tagjai részére
Előterjesztő: Horinka László polgármester
10./ Szennyvízközmű üzemeltetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződések
jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző
11./ Fogászati feladat-ellátási szerződés újrakötése a DENTAFORM Kft.-vel
Előterjesztő: Horinka László polgármester
12./ Ingatlanhasznosításra irányuló együttműködési megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
13./ Tervezett körforgalmú csomópont lehatárolási tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
14./ United Promotion Services Kft. vételi ajánlata a Sülysáp 0406/44 hrsz.-ú ingatlanra
(gazdasági terület)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
15./ Lakóépülettel beépíthető önkormányzati ingatlanok értékesítésre meghirdetése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
16./ Sülysáp 428/1 hrsz.-ú ingatlan túlépítésének és túlhasználatának rendezése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
17./ Helyi választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
18./ Tiltakozás a kötelező betelepítési kvóta bevezetése ellen
Előterjesztő: Horinka László polgármester
19./ Településrendezési eszközök felülvizsgálatára tervezési szerződés megkötése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
20./ Egyebek

1./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta
történt fontosabb eseményekről
Horinka László polgármester: A kiküldött anyag mindenki előtt ott van. Láthatjátok, hogy
néhány végrehajtott határozatról is tájékoztatás adtunk. Van-e kérdés? Ha nincs, aki egyetért
az előterjesztett határozati javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
13/2016. (II. 18.) 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
Tápió Közalapítvány Natúrpark projektjének bemutatása
Horinka László polgármester: Átadom a szót az alapítvány képviselőinek.
Kun Szilárd: A közalapítvány nevében nagy tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt. Egy
pár mondatban tájékoztatnám Önöket az alapítványról. 1996-ban alapította Pest Megye
Önkormányzata, a Magyar Madártani Egyesület és a német Ludwigsburg Járás
Önkormányzata. Az alapítvány keretén belül jött létre 2006-ban Farmoson a Vízparti Élet
Háza, majd 2012-ben újabb fejlesztés történt, Tápiószentmárton-Göbölyjáráson megépült egy
ifjúsági szállás, amely 30 fő befogadására alkalmas. 2014-től itt fogadjuk az általános- és
középiskolásokat, felnőtt csoportokat, rendezvényeket, erdei iskolát szervezünk. A
közalapítvány kuratóriuma 7 tagból áll, akik közül 2 német és 5 magyar. 3 fős a
felügyelőbizottság. Én 2015 áprilisa óta dolgozom itt, Antalicz Csaba nem régen tért vissza
2,5 év kihagyás után, korábban már 10 évet dolgozott itt. 2012-14. között nagyon csekély volt
a támogatás, 2015-ben számottevő változás következett be a támogatásban, így sikerült két
állandó alkalmazottal folytatni az alapítvány munkáját, ennek következtében a programok is
bővültek. A nagykátai társulási ülésen már bemutattuk a polgármestereknek, de azt mondtuk,
hogy a térség minden testületét szeretnénk erről a projektről tájékoztatni. Átadom a szót
Antalicz Csabának, aki részletesen ismerteti Önökkel a projekt részleteit.
Antalicz Csaba: A bemutatandó projektet a 2020-as támogatási időszakra tervezzük. Az
egész térségre nagy hatással lehet, sokat segíthet a településeknek, hogy a fejlesztéseiket
végre tudják hajtani. Magyarországon 9 natúrpark van nevesítve, az első az írottkői volt, azóta
többet is elismert a minisztérium. Arra gondoltunk, hogy a Tápió-vidéken is megpróbálunk
egy ilyet létrehozni a helyi adottságokra építve. Vannak ökoturisztikai helyeink, és még ezen
kívül más kikapcsolódásra, pihenésre alkalmas lehetőséget is tudunk kínálni.
A Tápió-vidék olyan terület, ami természeti és kulturális értékekben gazdag, kikapcsolódásra
alkalmas, fenntartható turizmus jellemzi, a zöldturizmus szektorát célozza meg. Az iskolai
oktatási tervekben is megjelenik, a kiadványokban, szellemiségében a térség értékeinek
vigyázása jellemzi. Nem engednek a natúrpark területén környezetkárosító üzemet elhelyezni.
Azt is mondhatnánk, hogy a mai vidékfejlesztés kiugrási lehetősége az együttműködésen

alapul, a helyi közösségek szándékán. A turisztikában érdekeltek összefogásával, a meglévő
értékeket felhasználva, gazdasági tevékenységet is folytatva lehet eredményeket elérni.
Az érintett településeknek teljes egészében be kell lépnie, ez az alap, és mi most azért jöttünk,
hogy ehhez támogatókat, partnereket találjunk. A kuratóriumi ülésen úgy döntöttünk, hogy
szeretnénk ennek a megvalósítói lenni. A minisztériumhoz be kell adni egy tanulmányt, és ha
ezt elfogadják, utána lehet beadni pályázatot. Akkor kezdődik az igazi munka, ha megadják a
lehetőséget, mert fejleszteni kell. Ha belenézünk a területfejlesztési anyagokba, akkor a
Tápió-vidéket úgy jelölik, mint ökotérség, mert azt gondolták, hogy jó lenne, ha a térség
megmaradna a zöld, természeti értékeket megóvó világban. A Pest megyei koncepcióban is
megjelenik, hogy a Tápió-vidék a megyében egy lehetséges natúrpark.
A következő dián látható, hogy mennyi féle szemet gyönyörködtető érték van, számos védett
fajjal. A térségben 4500 ha védett terület van. Mendén is voltunk, a közalapítvány Mendétől
Újszilvásig gondolkodik egy térségben. Hozzánk legközelebb Tápiószecsőn van védett
terület, de Natura 2000-es terület Sülysápon is van. A Tápió-vidéken 12 tanösvény épült az
elmúlt években. A koncentrációt nézve Farmos-Tápiógyörgye környékén van a legtöbb, mert
legelőször ők voltak benne. Sok olyan terület van, ahova be lehet vinni turistákat, mint
például a Blaskovich-múzeum, de számos helyen vannak falumúzeumok, Sülysáp nevéhez
fűződik a csillagvizsgáló, és még sorolhatnák a sok-sok turisztikai attrakciót. A kulturális
értékeket tekintve nagyon gazdag a Tápió-vidék, vannak néptánccsoportok, népdalkörök,
hagyományőrző közösségek. Régi lakóházak, kastélyok, kúriák vannak a térségben, amik
bemutatásra érdemesek. Minden település igyekezett a saját fesztiválját megtalálni. Helyi
termékeket tekintve, vannak már országos hírűek. A tésztától kezdve az uborkáig sok mindent
előállítanak itt, sok a kézműves termék, amelyeket a helyi fesztiválokon lehet értékesíteni.
Bódi Éva, aki Sülysápon él, de vannak nagyon sokan a térségben. A turizmus egyik ága a
gyógyfürdő, ebből is több van a térségben, ezeket a programokat is nagyon fontos
megemlíteni, ha natúrparkban gondolkodunk, mert egy-egy településnek nincs annyi
programja, ami egy hetet kitöltene, ezért kell ezt összefogással megvalósítani. A horgászat,
vadászat, lovaglás tekintetében is nagyon sok lehetőség van, sokan látogatják a térségünket.
Sülysápon a halastó és környéke nagyon népszerű, egészen Pécelig vannak turista útvonalak.
A csatornaprojekt befejezésével lehetne ez egy újabb lehetőség, ami összefogja a
településeket. Lehetne egységes arculatot, identitást kialakítani. Nagyon kevés olyan ember
van, aki a Tápió-vidéket egységben akarja értékesíteni, mint például Tarnavölgyi László. A
projekt keretében épülnének újabb bemutató- és látogatóhelyek, amelyekkel új
munkahelyeket lehetne teremteni, gazdaságot fejleszteni, nőne a térségi vállalkozások
bevétele, az eddigiek hatására várjuk, hogy minden település kitalálja, hogy mivel tudna
ebben részt venni. A népességmegtartó szerepe is nőne a térségnek, mert a fiatalok helyben
találnának munkát. Piaci szempontból értékesebbek lehetnének az ingatlanok, de fontos, hogy
a természeti adottságok megmaradjanak a fejlesztések ellenére is.
A projekt több lépésből tevődik össze. Az iroda legfőbb feladata a háttértanulmány
megalkotása és elfogadtatása. Logó, egységes arculat és információs rendszer létrehozása,
turisztikai füzet kiadása. Régebben is volt ilyen kiadvány, de az internet hatására az írott
tájékoztatók szükségessége csökkent. Honlapot létrehozni, térkép a térségről, 2000-ben jelent
meg a legutolsó. Szeretnénk megszólítani a családokat, vetélkedőt szeretnénk csinálni, ami
honismereti témákat érintene. Fontos lenne, hogy legyenek ajándéktárgyak a térségből. A
helyi szellemi háttér megerősítése érdekében a pedagógusoknak szeretnénk egy képzést a
témában, helyi emberek előadásaival, legfőbb célja a helyi tudás megtöbbszörözése, hogy
legyen olyan ember, aki tudja a helyi látnivalókat ismertetni. Legyen vendéglátóhely, legyen
helyi teremék, védjegy kidolgozása. Szeretnénk egy natúrpark tanácsot létrehozni. A Magyar
Natúrpark Szövetséggel azért fontos, hogy kapcsolatba kerüljünk, mert ők az egésznek az
összefogói. A tudatos, összehangolt vidékfejlesztés jó a településeknek, mert külön-külön

nehezebb forrásokhoz jutni. A helyi vendéglátóhelyek forgalma fellendül, helyi termelők
ismertebbé válnak. A mostaniak közül is többel már van kapcsolatunk, az ő termékeiket is jó
lenne minél szélesebb körben ismertté tenni. Több lehetőség nyílna a település szépítésére is.
A turisztikai fejlesztések közül is újabbak valósulhatnának meg. Az örökségvédelemre is több
forrás jutna.
Kecser István PVB elnök: Mi az, amit a mai alkalommal megcéloztatok?
Antalicz Csaba: Egy szándéknyilatkozat, hogy Sülysáp együttműködik ebben, és hogy mint
munkaszervezetet felhatalmazza a Közalapítványt, hogy vigye a projektet. Ezzel hivatalos
helyen, pályázatoknál is el tudnánk járni a térség nevében. Mendén kérdezték, hogy mibe fog
ez kerülni. Anyagi támogatást még nem kérünk, a következő lépés a háttértanulmány
elkészítése lesz, akkor tudunk konkrétumokat mondani. Ez egy kb. 50 milliós projekt, de
ennek nagy részét a LEADER-fejlesztésekre rendelkezésre álló keretből szeretnénk elnyerni.
Kun Szilárd: Szeretnénk előbb elkészíttetni a háttértanulmányt pályázati pénzből, és majd a
háttértanulmány fogja megmutatni, hogy az egész milyen költségekkel jár. Elkészült a
magyarországi natúrparkok szakmai koncepciója, ha megnézzük a térképen, elég frekventált
helyeken alakultak ki, ezekre célzott kormányzati támogatásokat is kaptak, de ezzel együtt a
natúrparkhoz tartozó összes települést is fejlesztették. A másik nagy előny Budapest
közelsége, mert a Tápió-vidéket nem is nagyon ismerik. Ezeket a településeket nem a
gazdagabb réteg keresi fel, ezen is változtathatna a natúrpark. Ezt ötévente felülvizsgálják,
odaadják a címet, de vissza is vonhatják, ha nem megfelelően működik, erre is volt már példa.
Ha lesznek még információink, akkor biztosan jelentkezünk, szeretnénk bevonni a civileket,
vállalkozásokat. A natúrpark szövetségtől is hívnánk szakértőket, a minisztériumtól is. A
támogatottsága felsőbb szinten megvan, Czerván államtitkár úr támogatásáról biztosított.
Most tehát egy elvi állásfoglalást szeretnénk kérni.
Horinka László polgármester: Aki egyetért az előterjesztett határozati javaslat tartalmával,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
14/2016. (II. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ elviekben
támogatja
a
Tápió-vidék
Natúrpark
létrehozásának szándékát és a natúrpark névhasználati cím
adományozásához
szükséges
megalapozó
szakmai
háttértanulmány elkészítésével megbízza a Tápió-vidék
Természeti
Értékeiért
Közalapítványt
(2711
Tápiószentmárton, Kossuth L. u. 3.),
2./ a Natúrpark képviseletére és az operatív feladatok
koordinálására,
végrehajtására
a
Közalapítvány
munkaszervezetét felhatalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Hogy az elvi támogatáson kívül hogyan haladunk előre,
meglátjuk, az önkormányzatok anyagi lehetőségeit ismeritek, a LEADER lehetőségeket is.
Köszönjük a tájékoztatást, természetesen a továbbiakban is szívesen látunk benneteket, de ha
mennetek kell, nem tartóztatunk.
/19:00 Kun Szilárd és Antalicz Csaba távozik az ülésről./

3./ NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi
munkájáról
Horinka László polgármester: Köszöntöm Tarnavölgyi Lászlót, a WAMKK
intézményvezetőjét, aki a beszámolót készítette. HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kiegészítés van-e?
Tarnavölgyi László intézményvezető: Mindenkinek köszönöm a munkáját, aki segített,
bármilyen minőségben is közreműködött, hogy ez a rengeteg program megvalósuljon.
Horinka László polgármester: Kérdés van-e a beszámolóval kapcsolatosan? Ha nincs, akkor
kérem, hogy aki elfogadja a beszámolót, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
15/2016. (II. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Wass
Albert Művelődési Központ 2015. évi munkájáról szóló
beszámolót – megköszönve az intézmény elmúlt évi munkáját –
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: WAMKK intézményvezetője
4./ NAPIRENDI PONT
Wass Albert Művelődési
munkatervének jóváhagyása

Központ

és

Könyvtár

2016.

évi

Horinka László polgármester: Ezt a napirendi pontot is a HSZB tárgyalta, elfogadásra
javasolja. Ehhez szeretnél-e valamilyen kiegészítést tenni?
Tarnavölgyi László intézményvezető: Folyamatosan változik, pulzál, lüktet, jönnek az újabb
események, lehetőségek. Szombaton is lesz egy szép program. Figyelni kell a naptárt, követni
a változásokat. Ez nem szentírás, de bízom benne, hogy a nagy része megvalósul.
Katus Norbert alpolgármester: Nem a tartalommal kapcsolatban van megjegyzésem: az
előző ülésen tárgyaltuk a naptárt, ezért a bizottsági ülésen is felmerült, hogy jövőre egy
hónappal korábbra tegyük, és egy körben le lehetne tudni.
Horinka László polgármester: Ma reggel egy újabb programról egyeztettünk, erről tegnap a
HSZB-n is beszéltem. Van egy profi bokszolónk, Lázár Alexandra, akinek címmérkőzése
lesz. Hétfőn beszéltünk erről, ez is olyan, ami időközben esett be. Valóban nincs értelme,
hogy külön fogadjuk el a munkatervet és a programnaptárt.
Hostyinszki Ákos: Nagyon jók ezek a kis videók, amelyekkel reklámozzátok a programokat.
Tarnavölgyi László intézményvezető: Igyekszünk csinálni, de ez is több órát vesz igénybe.
Zárda Norbert kollégámnak van ehhez érzéke. Köszönjük, majd megpróbáljuk összefűzni a
Tápiókultúrával, hogy ne csak a facebook legyen. Az én álmom az volt, hogy ebbe majd
sülysápi fiatalok besegítenek, de ez nem jött össze. Szeretném, ha lennének olyan fiatalok,
akik fotózzák a programokat.
Katus Norbert alpolgármester: Az ÖSE szeretne fotópályázatot a nyár végén, a
városnaphoz kapcsolódó lehetne az eredményhirdetés.
Tarnavölgyi László intézményvezető: Igyekszünk mindenkinek eljuttatni a meghívókat, de
nem mindig sikerül, a szombati programon nagy szeretettel látunk benneteket. Ez egy

vándorkiállítás. Február 25-én két helyen fogunk emlékezni, a hagyományos helyszínről ide
lejövünk, a Szent István térre.
Katus Norbert alpolgármester: A művelődési házat is érintő norvég pályázatot már
hiánypótoltatták, újabb szintre lépett.
Horinka László polgármester: A vidékfejlesztési pályázat keretében ezt az épületet céloztuk
meg, de ha a norvég bejön, akkor nem kellene erre elvesztegetni. Ha nincs más, aki elfogadja
a WAMKK munkatervét, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
16/2016. (II. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Wass
Albert Művelődési Központ 2016. évi munkatervét a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5)
bekezdése, valamint a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
szóló 21/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (4)
bekezdése alapján jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető
/19:10 Tarnavölgyi László intézményvezető távozik az ülésről./
5./ NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Sülysáp Város Önkormányzata által 2015. évben
nyújtott szociális ellátásokról
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta elfogadásra javasolja. Van-e kérdés? Ha
nincs, akkor kérem, hogy aki elfogadja a beszámolót, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
17/2016. (II.18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Sülysápi Polgármesteri Hivatalnak a 2015. évben nyújtott
szociális ellátásokról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
6./ NAPIRENDI PONT
Sülysáp Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja egy kiegészítéssel: a
költségvetés átstrukturálása volt a kérés. Ez a mai napra nem készült el, aminek az elmúlt
napok elég intenzív túlterheltsége volt az oka. A bizottságnak a táblázat formáján kívül más
észrevétele nem volt, ami kissé meglepett. Ákos, amit átküldtél, a Kossuth Lajos utcai
járdaszakasz, a járdaépítésbe is be van tervezve.

Hostyinszki Ákos: A másik az orvosi rendelőnél a parkoló, valami ideiglenes megoldás
legalább kellene, mert most a sárba szállnak ki a betegek.
Horinka László polgármester: Valóban meg lehetne csinálni, a mellette lévő ingatlant pedig
érdemes lenne értékesíteni.
Hostyinszki Ákos: A Kossuth utca padkája tragikus állapotban van, egy-két éven belül le fog
töredezni. Tudom, hogy volt valami rendezés, de nem elég jó, megáll a víz, ez tipikus hiba, de
az új utat érdemes lenne megóvni.
Katus Norbert alpolgármester: Volt ősszel padkanyesés, helyenként elég jól sikerült, de
vannak helyek ahol valóban nem lett jó. Kellene egy komolyabb zúzottkő réteget elhelyezni.
A TÁVÜSZ is meg tudná csinálni, de az egy fél évet sem bír ki. Lehet, hogy érdemes lenne
kiadni, igaz, hogy drágább lenne, de tartósabb.
Kecser István PVB elnök: Ha az árkokat kiburkolnánk, akkor az egyik oldalon meg lehetne
támasztani, és stabilabb lenne.
Hostyinszki Ákos: Sok helyen már most be van repedezve.
Kecser István PVB elnök: Ilyenkor, tél végén szembesülünk ezekkel.
Horinka László polgármester: Jó, utánanézünk a lehetőségeknek.
Katus Norbert alpolgármester: Bekérünk néhány ajánlatot, most úgysem lehet csinálni,
csak tavasszal.
Horinka László polgármester: Az úttervezéssel is szerintem most foglalkozzunk. Kb. 620
ezer forintba kerül, a Kiskókai utcára vonatkozik. Menet közben értékeltük át a dolgot, hogy
bajban leszünk a vízelvezetéssel és nincs járdánk, így a másik szerződésből kivettük, és
kaptunk egy módosított ajánlatot, ha rábólintotok, akkor a tervező elkészítené a teljes
Kiskókai tervét. A vízelvezető árkot egy szakaszon teljesen le kell süllyeszteni, zárt rendszerű
vízelvezetést kell kialakítani. A másik oldalon, a Malom utca és a 31-es között a járda okoz
gondot. Lehet, hogy egy szakaszon ott is zárt rendszerű vízelvezetést kell csinálni. Ez
engedélyköteles, ezért volna praktikus egyben megcsinálni. Útterveket szerintem érdemes
még csináltatni, mert nagy valószínűség szerint lesznek pályázatok, hiszen ennek a térségnek
nagy szüksége van utakra.
Hostyinszki Ákos: A mart aszfaltot mellékutcákra gondolod?
Horinka László polgármester: Elsősorban igen, ahol a szintek megengedik a plusz
vastagságot.
Hostyinszki Ákos: Egyre nehezebb lesz hozzájutni, mindent visszadolgoznak.
Katus Norbert alpolgármester: Még nincs betervezve a járdaépítésben a zúzottkőborítás itt
a Szent István téren. A Lövölde utca elején is kellene követ teríteni, lehetne ezzel kezelni a
problémát, a lakókat is megnyugtatná.
Hostyinszki Ákos: Amiről januárban beszéltünk, virágládák, pavilonok, beterveztétek?
Katus Norbert alpolgármester: A virágládákkal kapcsolatban azt gondoltuk, hogy
megvárjuk a LEADER pályázatokat, a pavilonok helyett pedig lehet, hogy székeket veszünk,
és „házilag” gyártjuk le a pavilonokat. A prototípus már elkészült.
Horinka László polgármester: Javasolom, hogy fogadjuk el a költségvetést a felsorolt
módosításokkal. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016 (…) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
/A rendelet teljes szövegét az 1. számú melléklet tartalmazza./

/19:50 Koza Balázs irodavezető távozik az ülésről./
7./ NAPIRENDI PONT
Civil szervezetekre vonatkozó önkormányzati támogatási rendszer
módosítása
Horinka László polgármester: Tulajdonképpen mindkét bizottság tárgyalta, bár előterjesztés
nem készült hozzá.
Katus Norbert alpolgármester: Ebben az évben marad a támogatási rendszer, de
leegyszerűsítjük az adminisztrációt.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Nagyon képlékeny a központi szabályozás, könnyű jégre menni
vele, ezért óvatos lennék az egyszerűsítésekkel. A könyvvizsgálónak az volt a véleménye,
hogy az összeférhetetlenségről, átláthatóságról minden évben nyilatkoznia kell a
támogatottaknak, az elszámolást pedig amúgy sem lehet megspórolni, így nem is tudnánk
adminisztrációt csökkenteni. Ezért személy szerint arra hajlok, hogy nem tudunk ettől jobbat,
de próbáljuk kialakítani a lehető legegyszerűbb dokumentációs rendszert. Korrektúrázva
elküldtem a rendeletet.
Tulajdonképpen a szervezet alapadatait kérnénk, és hogy mennyit kérnek és mire, ez úgy
gondolom, a minimum. Emellett pedig maradna a kötelező összeférhetetlenségi nyilatkozat.
Minden szervezetet ismerünk, de ha jön új, akkor tőlük részletesebben is lehet információt
kérni. A bíróság honlapján tudjuk ellenőrizni, hogy élő szervezetről van-e szó, és a
beszámolójuknak is fenn kell lennie. A pénzügyi beszámoló a PVB kérésére került bele
később, most ettől is visszalépnénk, ha jól értem.
A beszámolónál ugyanez, meg lehet gondolni, hogy erőteljesebben megköveteljük a két
cikket éves szinten, és akkor nem kérünk szöveges beszámolót. De egyébként, aki teljesíti a
két cikket, annak csak egyesítenie kell, és már teljesítette a szöveges beszámolót is. A 100
ezer forint alatti számlákat esetlegesen nem kérjük be, csak egy számlaösszesítőt.
/19:55 Cseri Péter települési képviselő megérkezik az ülésre, a jelen lévő képviselők száma 7
fő./
Hostyinszki Ákos: Hosszútávon jó az, amit Norbi vázolt, a hosszabb távú támogatás.
Horinka László polgármester: Lényegében nem lenne azzal a változattal sem könnyebbség,
csak nem adná be az adatlapot, de ugyanúgy el kellene számolni.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Sok okból kikerült a testület hatásköréből a pályázat elbírálása, de
összeférhetetlenség miatt a pályázatot sem írhatná ki. Kevesebb a buktató az ún. normatív
támogatások esetében, amikor mindenki megkapja sorban, amit kér támogatás-kimerülésig,
tehát nincs mérlegelés, de nyilván ez itt nem alkalmazható. Csupaszítsuk le, amennyire lehet,
de a tűzoltók esetében sem lehet elhagyni a pályázati adatlap benyújtását. Meg kell érteni,
hogy az önkormányzatnak nem feladata a katasztrófavédelem, így nem támogatható az ÖTE
önálló költségvetési soron. Ha a katasztrófavédelem – akinek ez feladata – stratégiai
megállapodást köt velük, és költségvetési soron támogatja őket, az más dolog, de felénk ők is
egy civil szervezet.
A bejegyzett szervezetekkel és nem bejegyzettekkel mi legyen? Illetve, kicsit féllábas, hogy a
HSZB ítéli oda a támogatást és a PVB bírálja el az elszámolást, nincs így elég rálátása
senkinek. Ebben szerintem kellene változtatás.
Katus Norbert alpolgármester: Akkor az lenne a cél, hogy a minimális törvényi és pénzügyi
garanciák meglegyenek, és szerintem a HSZB kapja meg a teljes feladatot.

dr. Tóth Krisztina jegyző: Mi legyen a nem bejegyzett szervezetekkel? Egyedi támogatási
kérelemmel is lehet támogatást adni, a polgármesteri keret nincs nevesítve a rendeletben,
ugyanezekkel a feltételekkel lehet benyújtani, de évközben bármikor. Magánszemélynek lehet
adni.
Katus Norbert alpolgármester: A közösség vezetője, mint magánszemély vállal minden
felelősséget.
Kecser István PVB elnök: Számítunk ilyenre?
Horinka László polgármester: Egyik nyugdíjas klubunk sincs bejegyezve. Maradjunk a
törvény szerinti változatnál.
dr. Tóth Krisztina jegyző: A pályázati kiírást is megcsináljuk ezekkel a feltételekkel, mert
nagyon elmegyünk időben.
Horinka László polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az elhangzottak szerint legyen
módosítva a rendelet, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016 (…) önkormányzati rendelete
a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről
szóló 1/2010. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövegét a 2. számú melléklet tartalmazza./
8./ NAPIRENDI PONT
Pályázat kiírása a civil szervezetek támogatására
Horinka László polgármester: Az előző napirendi pontnál elhangzott módosítások szerint
kerül kiírásra a támogatás. Aki egyetért a pályázat kiírásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
18/2016. (II. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ pályázatot ír ki a helyi önszerveződő közösségek
visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatására,
2./ a pályázat 2016. évi támogatási keretét az Önkormányzat
2016. évi költségvetésében állapítja meg,
3./ felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás
közzétételéről.
Határidő: 2016. március 10.
Felelős: jegyző
9/ NAPIRENDI PONT
Adókedvezmény biztosítása
végző tagjai részére

a

Sülysáp

ÖTE

szaktevékenységet

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Már többször
beszéltünk erről.
Seprős Viktor: Ki fogja ezt az adókedvezményt kapni? Ki fogja igazolni, hogy valaki
rendszeresen vonul?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Az egyesület vezetése ad egy igazolást.
Seprős Viktor: Vannak, akik több dolgot csinálnak.
Horinka László polgármester: Az egyesület vezetője szerint ez 10-15 főt érint, nem
mindenkinek van telke, háza. Az nem életszerű, hogy az egyesület minden tagja egyszer csak
elkezd vonulni.
Hostyinszki Ákos: Ez lenne a cél.
Katus Norbert alpolgármester: A hivatal időnként ellenőrzi.
Hostyinszki Ákos: Akinek nincs ingatlana, az nem kaphat valamit a súlyadóból?
Horinka László polgármester: Csak helyi adóból lehet kedvezményt adni, a gépjárműadó
nem helyi adó. Még az iparűzési adó jöhetne szóba, de abba az irányba veszélyes lenne
elmenni. Aki egyetért az adórendelet előterjesztettek szerinti módosításával, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzatának
4/2016. (....) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 15/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
/A rendelet teljes szövegét a 3. számú melléklet tartalmazza./
10./ NAPIRENDI PONT
Szennyvízközmű üzemeltetésre
szerződések jóváhagyása

vonatkozó

bérleti-üzemeltetési

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Hét közben kiküldtem
az ügyvéd úr magyarázatát az anyaghoz, ha valakinek maradt még kérdése, akkor hívhatjuk,
de a PVB úgy gondolta, hogy nem nagyon van ezen mit vitázni.
Kecser István PVB elnök: A tarifakérdés engem is izgatott.
Horinka László polgármester: Nem a mi hatáskörünk, a miniszter állapítja meg az
energetikai hivatal javaslata alapján.
Kecser István PVB elnök: Mi a helyzet azzal, hogy az önálló egységek kötnek szerződést?
Horinka László polgármester: Az EU-s projekt szempontjából ez egy egységet képez, a
komposzt egy helyen van kezelve, viszont ténylegesen ez öt különálló víziközműrendszer, így
öt külön szerződést kell kötni.
Kecser István PVB elnök: Az arányok így mások lesznek a költségekben.
Horinka László polgármester: A vagyon aktiválása lakosságarányosan történik, és a teljes
üzemeltetés során felmerülő költségek is lakosságarányosan fogják az önkormányzatokat
terhelni.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Az energetikai hivatalt nem érdekli a tulajdonosi szerkezet.
Kecser István PVB elnök: Miért viseljük mi a teljes régió költségeit?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Régiónként van költségszámítás.

Horinka László polgármester: Eltérő díjak lesznek, de az Unió felé mi azt vállaltuk, hogy
egységes díjak lesznek. A másik, amivel szembe megyünk a támogatási szerződésünkkel,
hogy nem a Káta-Hidró fog üzemeltetni. Ezért lenne jó, ha leírnák, hogy ezekért a felelősséget
a társulás vállalja, de ezt nem fogja leírni senki. A tóalmási polgármester is aggódott amiatt,
hogy visszafizetéssel fognak minket büntetni, de én azt mondtam, hogy ezek nem annyira
fajsúlyosak. A lényeg, hogy gondoskodjunk a működtetésről. Ők azt mondják, hogy külön
díjban gondolkodnak, államtitkár urat megkerestük, hogy jó lenne, ha a miniszter egységes
díjat állapítana meg. Életszerűtlen lenne, ha nem lenne egyforma.
Kecser István PVB elnök: A valósághoz semmi köze nem lesz a megállapított díjnak.
Horinka László polgármester: Nem biztos, hogy szakmailag megalapozott díjmegállapítás
lesz. Nagykátán azt a díjat kell alkalmazni, amit az egyes ütemben megállapítottak. A TRV
100 %-os értékcsökkenéssel számol, mi csak 60 %-kal számoltunk, és ezt fogadta el az Unió.
Kecser István PVB elnök: Ha állami cég lesz, akkor ez annyira nem érdekel minket, de ha
már most ekkora eltérések vannak, akkor mire volt a sok számolgatás.
Horinka László polgármester: Súlyos pénzek lettek elemzésre kifizetve. Nem hajlandó
vagyonkezelési szerződést kötni a TRV, akkor sokkal egyszerűbb lenne minden. A projekt
keretében beszerzett eszközök megvannak, február végéig leszállítja a cég, kb. 80 %-os áron
hajlandó megvenni, de mivel nem adhatjuk el, ezért bérelni fogja. Évente 70 milliót fog
fizetni 10 éven keresztül, Sülysápra nézve ez kb. 7 millió évente. Bármit mond a TRV
vezérigazgatója, úgyis a hatóság fogja meghatározni a díjakat. Aki egyetért a szerződés
megkötésével, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
19/2016. (II. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) 21. pontja, valamint a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 1. § (1) c) pontja
és IV. Fejezete alapján
1./ a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő
Részvénytársasággal (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth L.
u. 5., cégjegyzékszáma: Cg.16-10-001558, adószáma:
11265832-2-16, statisztikai számjele: 11265832360011416,
képviseletében eljár: Hajdú Gábor vezérigazgató) kötendő, a
Nagykáta, a Szentlőrinckáta, a Tápiószele, a Sülysáp, illetve
a Tápiószentmárton központú szennyvízhálózatra vonatkozó
„Bérleti-üzemeltetési
szerződés
közműves
szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatásra” tárgyú
szerződéseket jóváhagyja,
2./ felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: polgármester
11./ NAPIRENDI PONT
Fogászai feladat-ellátási szerződés újrakötése a DENTAFORM Kft.vel

Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Aki egyetért a
szerződés újrakötésével, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
20/2016. (II. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-a
alapján
1./ a Dentaform Egészségügyi Szolgáltató, Gyógyászati és
Egészségügyi Cikkeket Forgalmazó Korlátolt felelősségű
Társasággal (székhelye: 2241 Sülysáp, Fő u. 6., cégj.szám:
13-09-101746/4, képviseli: Dr. Kerekes Sándorné
ügyvezető) területi fogászati és iskola-ifjúsági fogászati
feladatok elvégzésére kötendő feladat-ellátási szerződést
jóváhagyja,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: polgármester
12./ NAPIRENDI PONT
Ingatlanhasznosításra
jóváhagyása

irányuló

együttműködési

megállapodás

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdés van-e?
Kecser István PVB elnök: A Kiskókai utca felől a másik torkolatot már tervezze be Kiss
Balázs!
Horinka László polgármester: Aki egyetért az együttműködési megállapodás megkötésével,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
21/2016. (II. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sülysáp
3956/11 és 3956/13 hrsz.-ú telkek hasznosítására ZborayPogány Éva és Zboray Balázs ingatlantulajdonosokkal kötendő
Együttműködési megállapodást jóváhagyja, és felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására és végrehajtására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
13./ NAPIRENDI PONT
Tervezett körforgalmú csomópont lehatárolási tervének jóváhagyása
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta.
Hostyinszki Ákos: Ütemezés szempontjából lehet róla valamit tudni?

Horinka László polgármester: Még azt sem tudjuk milyen forrásból lesz kivitelezve, de
gőzerővel tervezi a Közút, talán jövőre várható a megépítés. Benyújtják engedélyezésre,
kiviteli terv készül, majd közbeszerzés, talán jövőre.
Hostyinszki Ákos: Az érintett ingatlanokkal az egyeztetést lefolytatják?
Horinka László polgármester: Csak önkormányzati és állami területeket érint.
Hostyinszki Ákos: Az ott lévő üzleteket érinti.
Horinka László polgármester: Olyan szempontból érinti, hogy más útvonalon lesznek
megközelíthetők. A csordakutat viszont át kell helyeznünk.
Cseri Péter: Meg a keresztet is.
Hostyinszki Ákos: Mennyire publikus ez?
Horinka László polgármester: Lehet mondani, hogy előkészítés alatt van, nem
önkormányzati beruházásról van szó, talán jövőre várható a megépítés. Aki egyetért a
tervezett körforgalom terveinek elfogadásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
22/2016. (II. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a helyi közutak
kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM
rendelet alapján
1./ a Sülysáp, 31. számú főút - 3105. jelű út csomópontjának
körforgalmú csomóponttá történő átépítésére készített 0115
tervszámú tervet elfogadja,
2./ a tervdokumentáció részét képező lehatárolási tervet
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
14./ NAPIRENDI PONT
United Promotion Services Kft. vételi ajánlata a Sülysáp 0406/44
hrsz.-ú ingatlanra (gazdasági terület)
Horinka László polgármester: Ezt a napirendi pontot is a PVB tárgyalta, elfogadásra
javasolja. A TÁVÜSZ leendő telephelye melletti terület. Az a vételár került meghatározásra,
amit korábban meghatároztunk a Dobos-féle értékesítésnél.
Hostyinszki Ákos: Faipari cégek települnek be.
Horinka László polgármester: Két további céggel voltak előzetes egyeztetések. Aki egyetért
az értékesítéssel az előterjesztett feltételek alapján, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
23/2016. (II. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján úgy
dönt, hogy
1./ az United Promotion Services Kft. (székhelye: 1046
Budapest, Fóti út 79-81., cégjegyzékszáma: 01-09-180564,

képviseli: Gyebróvszki Ferenc) vételi ajánlatát az
önkormányzat tulajdonában álló Sülysáp 0406/44 hrsz.
alatti 2010 m2 területű földrészlet 5.025.000 Ft vételár
ellenében történő megvásárlására elfogadja,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a szerződés aláírására.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: polgármester
15./ NAPIRENDI PONT
Lakóépülettel beépíthető önkormányzati ingatlanok értékesítésre
meghirdetése
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. A CSOK kapcsán
nagyon sokan keresnek telket, van két telkünk a Vak Bottyán utcában, és ha minden igaz lesz
egy a Kossuth utcában is. Lehet, hogy érdemes lenne már most beletenni. A PVB 3,5 milliós
minimum ár meghatározását javasolja. Csatlakozva a javaslathoz, ezt teszem fel szavazásra.
Aki egyetért az ingatlanok minimum 3,5 milliós forintos minimum áron történő
értékesítésével, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
24/2016. (II. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján dönt
arról, hogy
1./ a Sülysáp 1958 és 1961 helyrajzi szám alatti, valamint a
Kossuth Lajos utca 204. szám alatt kialakítandó
ingatlanokat pályázat útján értékesíti,
2./ a pályázati kiírásban szereplő legkisebb eladási ár mértékét
3,5 millió Ft összegben állapítja meg, 5 éves beépítési
kötelezettség előírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
16./ NAPIRENDI PONT
Sülysáp 428/1 hrsz.-ú ingatlan túlépítésének és túlhasználatának
rendezése
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta. A bizottsági ülésen merült fel az a szempont,
hogy miután a telekalakítás volt a cél, de nem lehet megosztani, mert nincs meg a szükséges
terület, az IFA összege legyen az ár. Nem lesz ugyan telekalakítás, de építeni mégis lehet rá,
ezért ez egy jó kompromisszum. A tulajdonos egy méltányos összeget hajlandó fizetni, de ő
150 ezer forintot gondol méltányosnak. Próbáltam győzködni, hogy ez nagyon kevés. Ez a
szempont a PVB-n jött elő, hogy egy telekalakítás ennyibe került volna neki, amit
mindenképpen meg kellett volna fizetnie. Ezért végül ezt az összeget javasolta a PVB

vételárként meghatározni. A piaci ár 1 millió körül van, amint arról már beszéltünk, annak az
egy harmada véleményem szerint méltányos.
Kecser István PVB elnök: A véleményemet már elmondtam, fenntartom.
Katus Norbert alpolgármester: Ha meg akarta osztani, akkor tudhatta, hogy be kell fizetnie
350 ezer forintot. Ha nem tudta, akkor is előbb-utóbb megtudta volna.
Kecser István PVB elnök: Ilyen alapon akármennyit kérhetünk.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Elvileg még 30 m2 hiányzik a telekalakításhoz, annyit bármelyik
szomszédtól megvehet. A földhivatal telekhatár-rendezési eljárást kezdeményezett, mert
észlelték, hogy a ház rosszul lett feltüntetve, és gondolom, így próbálják elboronálni a hibát,
pedig ez nem mondható térképezési hibának. Viszont ez most mind nekünk, mind az
ingatlantulajdonosnak jó, mert törzsvagyont nem lehet értékesíteni, így viszont rendezhető
lenne a helyzet. Úgy járuljunk hozzá a telekhatár rendezéshez, ha 350 ezer forinttal
kártalanítja az önkormányzatot.
Kecser István PVB elnök: Mit akar építeni?
Horinka László polgármester: A fia akar építeni, de mondott olyat, hogy ezek után nem is
biztos, hogy itt maradnak. Szavazzunk arról a javaslatról, hogy az önkormányzat a 350 ezer
forintos kompenzáció mellett hozzájárul a telekhatár rendezéshez. Aki egyetért a javaslattal,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
25/2016. (II. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. § alapján a Sülysáp 426 és 428/1 hrsz.ú ingatlant érintő térképezési hiba javításához abban az esetben
járul hozzá, ha a 428/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai előzetesen
350.000 Ft összegű kompenzációt fizetnek meg az
önkormányzat részére az érintett 194 m2 terület vonatkozásában.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
17./ NAPIRENDI PONT
Helyi választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
dr. Tóth Krisztina jegyző: Amint az előterjesztésben olvasható volt a helyi választási
bizottságunk lassanként 1 fősre zsugorodott, Gálfi Jánosné maradt benne, már póttagok
sincsenek. Viszont március 20-án időközi választás a Pest Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzatnál, ahol a bizottságnak kell helytállnia. Mandátumuk a következő
önkormányzati választás előttig tart. Nehéz volt összeállítani, mert nem nagyon vállalják az
emberek, illetve sok az összeférhetetlenségi szabály.
Horinka László polgármester: Aki egyetért az előterjesztett határozati javaslattal, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
26/2016. (II. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a

alapján a Helyi Választási Bizottságba a következő tagokat és
póttagokat választja meg:
Tagok:
1. Lilik Judit
Sülysáp, Béke u. 29.
2. Gödöny Péter
Sülysáp, Béke u. 47.
Póttagok:
3. Borics Gabriella
Sülysáp, Kossuth L. u. 15.
4. Tóth Szilvia
Sülysáp, Kiskókai u. 32/A.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
18./ NAPIRENDI PONT
Tiltakozás a kötelező betelepítési kvóta bevezetése ellen
Horinka László polgármester: Az előzményeket ismeritek. Kérdés van-e? Ha nincs, kérem,
hogy aki egyetért az előterjesztett határozati javaslattal, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
27/2016. (II. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Kinyilvánítja, hogy elutasítja a kötelező betelepítési kvótát.
A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen, növeli a
bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt, veszélyezteti a
kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan
terheket jelent a szociális, egészségügyi és oktatási
rendszerünkre.
2./ Kéri a magyar kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel
akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a
kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a
magyar embereket.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
19./ NAPIRENDI PONT
Településrendezési eszközök felülvizsgálatára tervezési szerződés
megkötése
Horinka László polgármester: Pótlólag lett kiküldve. Annyit fűznék hozzá, hogy tavaly,
amikor egy jakabszállási terület miatt felmerült, hogy több terület is hibásan van besorolva,
azt mondtátok, hogy ne toldozgassuk, hanem fussunk neki egy teljes módosításnak.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Amikor idejöttem, akkor az előző tervezés már a finisben volt,
nem tudtam elég időt fordítani rá.
Horinka László polgármester: És mik ezek az opciók?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Nem kötelező dokumentumok, például az ITS-t vagy IVS-t
pályázatokhoz kérik, de általában amely pályázathoz kérik, annak a keretében el is lehet
készíteni, tehát támogatják. A Pestterv ajánlatának a végén az a tanulmányterv az említett
jakabszállási projektre vonatkozna, azt a magánberuházónak kellene állnia, ha úgy gondolja
még. Talán a környezeti vizsgálat nem volt benne, de kell az is. Amit még hiányoltam az

örökségvédelmi rész, azt még meg kellene rendelni, kb. 300 ezer forint. Látható, hogy a
Pesttervé a legjobb ajánlat, ők válaszoltak a leggyorsabban, jó kapcsolatunk van velük. Elég
jó határidőt is mondtak. A Völgyzugoly volt a következő.
Kecser István PVB elnök: Nem lehet még alkudni? Nem nulláról kell kezdeni, ők csinálták
az előzőt is.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Megváltoztatatták a szabályozási rendszert, ezért szinte a nulláról
kell csinálni, meg kell venni az alaptérképet, fizetni kell egy főépítészt, úgyhogy a tervezett
10 millió el is megy. Örökségvédelemmel együtt 6 millió a Pesttervé.
Horinka László polgármester: Aki egyetért a javaslattal, hogy a Pestterv Kft. bízzuk meg,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
28/2016. (II. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Sülysáp
Város
településrendezési
eszközeinek
felülvizsgálatával és az új településrendezési eszközök
elkészítésével a Pestterv Kft.-t (székhelye: 1085 Budapest,
Kőfaragó u. 9.) bízza meg 5.800.000 Ft+áfa díj ellenében,
2./ felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, a szerződés aláírására.
Határidő: 2016. március 1.
Felelős: polgármester
20./ NAPIRENDI PONT
Egyebek
a./ VP-6-7.4.1.1-16 jelű pályázat benyújtásának előkészítése
Horinka László polgármester: Van három célterület, az első kettőre pályázhatunk. Egyikben
a művelődési házat határoztuk meg, de a norvég pályázat lehet, hogy ennek átgondolására
késztet. A másik a helytörténeti gyűjtemény, az óvoda és a Hevesy-kastély maradványának
tetőszerkezetét kellene felújítani, nyílászáróinak cseréjében gondolkodtunk, napelemek
felszerelésében, központi fűtésének korszerűsítésében. Ennek az előkészítésére kérünk
felhatalmazást, és majd hozzuk a számokat. Pályázatíróval, tervezővel, energetikussal kell
szerződnünk, szerintem néhány milliót biztos igényel az előkészítés, de egyenként 60 milliós
projektek 50 millió támogatással. Március 28-tól lehet benyújtani, azt szeretnénk, hogy az
elsők között tudjuk benyújtani, hogy a keretbe még beleférjünk. Volt már olyan, hogy
elfogyott a pénz. Az ország minden részéről lehet pályázni, és 680 támogatott projekt várható.
dr. Tóth Krisztina jegyző: A napelemeket nem fogják díjazni az örökségvédelemnél.
Horinka László polgármester: Meglátjuk. Aki egyetért a pályázat előkészítésével, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
29/2016. (II. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Pályázatot kíván benyújtani a VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,

többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítés tárgyú pályázat 1. és 2.
célterületére,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a pályázatok
benyújtásra való előkészítésére, az ehhez szükséges
szakértői szerződések megkötésére,
3./ az előkészítés pénzügyi keretét a beruházási keret terhére
biztosítja.
Határidő: 2016. március 28.
Felelős: polgármester
Cseri Péter: Néhány üléssel ezelőtt volt arról szó, hogy a sápi bekötő világítása nagyon
gyenge, nem tudom, jártok-e arra. Azt mondtam, hogy utánajárok a burkolatba illeszthető
fényvisszaverő prizmák árának. Erre a helyre a 31-es tengelyében mindkét irányból 200
méterig kellene kirakni, illetve az ívekre kellene pakolni még. Ez kb. 100 db prizma, darabja
10 ezer forint, összességében 1 millió nettó.
Hostyinszki Ákos: És ha a bekötőbe tennénk pár lámpát?
Cseri Péter: A 31-es felújítása várható, akkor ezeket kidobják. Ami még megoldás lehet, azt
a közúttól kell kikönyörögni, hogy mindkét ívre szalagkorlátot lessen tenni.
Kecser István PVB elnök: Tényleg ekkora nagy gond ez?
Hostyinszki Ákos: Ha van egy kis köd, semmit nem lehet látni.
Horinka László polgármester: Ha 1 milliót elköltünk, akkor közvilágítási lámpákat tegyünk
be a bekötőre.
Hostyinszki Ákos: Elég lenne az elejére.
Katus Norbert alpolgármester: A csomóponthoz is kell tenni. Mi lenne, ha egy hosszabban
benyúló karra tennénk ki egy erősebb lámpát, az ívekhez pedig ezeket a műanyag jelzőket?
Hostyinszki Ákos: Én a három oszlopot támogatom.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Megnézzük a lehetőségeket.
Horinka László polgármester: Amennyiben nincs más, mindenkinek köszönöm a munkát,
az ülést bezárom.
k.m.f.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Hostyinszki Ákos
települési képviselő

Kecser István
települési képviselő

1. számú melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016 (…) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
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. Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Sülysáp Város Önkormányzatára (a továbbiakban:
önkormányzat), valamint az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:
a) Sülysápi Polgármesteri Hivatal,
b) Gólyahír Bölcsőde,
c) Sülysápi Csicsergő Óvoda,
d) Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár,
e) Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ,
f) Központi Konyha.
2. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi összesített
költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.570.038 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézményei összesített bevételi és kiadási előirányzatait az 1.
melléklet mutatja be.
3. §
(1) Az önkormányzat és intézményei 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám-előirányzatai:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám:
116 fő
b) választott tisztségviselők:
15 fő
(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló szervek dolgozóinak cafetéria juttatásai 2016.
évben:
a) köztisztviselők:
bruttó 200.000 Ft/év/fő
b) közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alá tartozók:
bruttó 80.706 Ft/év/fő
(3) A köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a 2016. évben:
20 %
2. Sülysáp Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése
4. §

A Képviselő-testület Sülysáp Város Önkormányzata 2016. évi
a) költségvetési főösszegét 1.084.130 ezer forintban,
b) kiadási előirányzatait a 2-3. melléklet szerint,
c) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát a következők szerint
ca) védőnői szolgálat:
cb) háziorvosi szolgálat:
cc) mezőőri szolgálat:
cd) piacfelügyelet:
ce) közfoglalkoztatottak:
állapítja meg.

3 fő
1 fő
2 fő
1,5 fő
60 fő

3. A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése
5. §
A Képviselő-testület a Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2016. évi
a) költségvetési főösszegét 107.168 ezer forintban,
b) bevételi és kiadási előirányzatait a 4. mellékletben foglaltak szerint,
c) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 24 főben
állapítja meg.
4. A Gólyahír Bölcsőde 2016. évi költségvetése
6. §
A Képviselő-testület a Gólyahír Bölcsőde 2016. évi
a) költségvetési főösszegét 51.616 ezer forintban,
b) bevételi és kiadási előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint,
c) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 15 főben
állapítja meg.
5. A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2016. évi költségvetése
7. §
A Képviselő-testület a Sülysápi Csicsergő Óvoda 2016. évi
a) költségvetési főösszegét 173.510 ezer forintban,
b) bevételi és kiadási előirányzatait a 6. mellékletben foglaltak szerint,
c) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 42,5 főben
állapítja meg.
6. A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi költségvetése
8. §
A Képviselő-testület a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi
a) költségvetési főösszegét 26.348 ezer forintban,
b) bevételi és kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint,
c) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 4 főben
állapítja meg.

7. A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2016. évi költségvetése
9. §
A Képviselő-testület a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2016. évi
a) költségvetési főösszegét 27.765 ezer forintban,
b) bevételi és kiadási előirányzatait a 8. mellékletben foglaltak szerint,
c) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 8 főben
állapítja meg.
8. A Központi Konyha 2016. évi költségvetése
10. §
A Képviselő-testület a Központi Konyha 2016. évi
a) költségvetési főösszegét 99.500 ezer forintban,
b) bevételi és kiadási előirányzatait a 9. mellékletben foglaltak szerint,
c) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 13 főben
állapítja meg.
9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. §
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a
költségvetésben előírt bevételek és jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások
módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselőtestület jogosult dönteni.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatokat saját
hatáskörben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint
megemelhetik. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott
előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül
tájékoztatja.
(4) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a
képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a
polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a
Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ei
hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének
módosításával.
(6) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási
módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A polgármester a hitelszerződés
aláírásáról az azt közvetlenül követő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet
pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve rövid lejáratú befektetéssel kell hasznosítani.

12. §
(1) A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat
terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és egyéb fizetési kötelezettségekkel (a
jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági
döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának
módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson
alapuló fizetési kötelezettség) csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási
előirányzatok (a továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor.
(2) Több év, vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére
kötelezettségvállalásra a Képviselő-testület által megállapított, ennek hiányában a
költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad
előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a
tervezésekor biztosítania kell.
(3) Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés
esedékességét megelőzően, – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – írásban lehet. A pénzügyi
ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a
tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás
nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
(4) Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés
teljesítéséhez, amely
a) értéke a százezer forintot nem éri el,
b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik vagy
c) az (1) bekezdés szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.
(5) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza
át, azonban felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior helyzet esetén 1 millió Ft
összegig – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – önállóan vállaljon kötelezettséget a
keret terhére.
13. §
(1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe
tartozik.
(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer
forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási
művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület
hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére és visszavonására – amennyiben
kedvezőbb kondíciókkal tudja azt elhelyezni – a polgármester jogosult; intézkedéséről a
soron következő ülésén tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(5) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza
át.
10. Záró rendelkezések
14. §

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr. és az önkormányzat
pénzügyi-számviteli szabályzatainak rendelkezései az irányadók.
(2) Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, de rendelkezéseit
visszamenőlegesen, 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Sülysáp, 2016. február 18.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

1. melléklet a 2/2016. (…) önkormányzati rendelethez
SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE
BEVÉTELEK
2016. évi eredeti
Rovat
Megnevezés
előirányzat
B1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
566 712 565
B2
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0
B3
Közhatalmi bevételek
177 974 000
B4
Működési bevételek
115 935 000
B5
Felhalmozási bevételek
39 756 609
B6
Működési célú átvett pénzeszközök
23 006 454
B7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
B8
Finanszírozási bevételek
646 653 163
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1 570 037 791
KIADÁSOK
2016. évi eredeti
előirányzat
331 342 149

Rovat
K1

Megnevezés
Személyi juttatások

K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN

93 456 850
232 379 188
35 856 412
179 647 029
161 383 000
90 000 000
445 973 163
1 570 037 791

2. melléklet a 2/2016. (…) önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata 2016. évi kiadási előirányzatai
Rovat

Megnevezés

Eredeti
előirányzat
2016.01.01.

K1
K11
K1101
K1104
K1105
K1106
K1107
K1108
K1109
K1110
K1113
K12
K121
K122
K123
K2
K3
K31
K311
K312
K32
K321
K322
K33
K331
K332
K333
K334
K335
K336
K337
K34
K341
K342
K35
K351
K352
K353
K354
K355
K4
K48
K5
K506
K507
K512
K513
K6
K62
K64

Személyi juttatások

68 368 235

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 8 fő
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások - cafetéria
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítés
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

51 155 300
562 775

Választott tisztségviselők juttatásai 15 fő
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
Egyéb külső személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás
szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.
Dologi kiadások
Készletbeszerzés
Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése
Kommunikációs szolgáltatás
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatások kiadásai
Közüzemi díjak
Vásárolt élelmezés
Bérleti és lízing díjak
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások
Kiküldetések kiadásai
Reklám és Propagandakiadások
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre
Műk. Garancia és kezességvállalás
Műk. támogatás államháztartáson kívülre
Tartalékok
Beruházások
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Tárgyi eszköz beszerzése

14 850 160

480 000

120 000

1 200 000
18 911 095
18 911 095
83 990 694
460 000
3 073 405
1 840 000
220 000
29 900 000
400 000
200 000
7 000 000
2 150 000
600 000

2 000 000
17 856 289

18 291 000
35 856 412
35 856 412
179 647 029

155 225 000
24 422 029
161 383 000
160 000 000

K65
K7
K71
K8
K9
K915

Részesedések beszerzése
Felújítások
Ingatlanok felújítása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Finanszírozási kiadások
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 383 000
90 000 000
90 000 000
445 973 163
445 973 163
1 084 129 628

3. melléklet a 2/2016. (…) önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata 2016. évi bevételi előirányzatai
Rovat

Megnevezés

B1
B11
B111
B112
B113
B114
B115
B116
B12

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Önkormányzatok működési támogatása
Helyi önkormányzatok működési támogatása
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (kiegészítő
támogatás)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülése
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Vagyoni típusú adók (építmény, telek)
Termékek és szolgáltatások adói
Értékesítési és forgalmi adó (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Áru és készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése

B13
B14
B15
B16
B2
B21
B22
B23
B24
B25
B3
B34
B35
B351
B354
B36
B4
B401
B402
B403
B404
B405
B406
B407

Eredeti
előirányzat
2016.01.01
566 712 565
160 409 427
163 214 900
184 927 861
9 337 740

48 822 637
0

177 974 000
17 274 000
130 000 000
25 000 000
5 700 000
76 000 000

6 000 000
24 000 000

B408
B409
B410
B5
B51
B52
B53
B54
B6
B61
B62
B63
B65
B7
B71
B72
B73
B8
B81
B811
B8111
B8112
B8113
B812
B813
B8131
B8132
B814
B815
B816
B817

Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek
Egyéb működési bevételek (közfoglalkoztatottak)
Felhalmozási bevételek
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (OEP és mezőőrök)
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek
Belföldi finanszírozás bevételei
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Belföldi értékpapírok bevételei
Maradvány igénybevétele
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Központi, irányító szervi támogatás
Betétek megszüntetése
Bevételek összesen

46 000 000
39 756 609
39 756 609

23 006 454

23 006 454
0

200 680 000

200 680 000

1 084 129 628

4. melléklet a 2/2016. (…) önkormányzati rendelethez
Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése
Rovat
K1
K11
K1101
K1104
K1105
K1106
K1107
K1108
K1109
K1110

Megnevezés
Személyi juttatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek 25 fő
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások - cafetéria
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítés

Eredeti
előirányzat
2016.01.01.
70 338 914
60 822 974
4 000 000
3 465 940
110 000
800 000
900 000

K1113
K12
K121
K122
K123
K2
K3
K31
K311
K312
K32
K321
K322
K33
K331
K332
K333
K334
K335
K336
K337
K34
K341
K342
K35
K351
K352
K353
K354
K355
K64

B4
B402
B405
B406
B408
B411
B8
B816

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
Egyéb külső személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás
szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.
Dologi kiadások
Készletbeszerzés
Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése
Kommunikációs szolgáltatás
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatások kiadásai
Közüzemi díjak
Vásárolt élelmezés
Bérleti és lízing díjak
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások
Kiküldetések kiadásai
Reklám és Propagandakiadások
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások
Tárgyi eszközök beszerzése
KIADÁSOK ÖSSZESEN
Működési bevételek
Szolgáltatások ellenértéke
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Kamatbevételek
Egyéb működési bevétel
Finanszírozási bevételek
Központi, irányító szervi támogatás
állami támogatás átadása
önkormányzati ráfinanszírozás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

240 000
19 938 283
19 938 283
16 891 000
800 000
3 500 000

300 000
1 900 000

100 000
2 200 000
2 500 000
800 000

3 591 000

1 200 000
107 168 197
-

107 168 197
107 168 197
107 168 197

5. melléklet a 2/2016. (...) önkormányzati rendelethez
Gólyahír Bölcsőde 2016. évi költségvetése
Rovat

Megnevezés

Eredeti
előirányzat
2016.01.01

K1
K11
K1101
K1104
K1105
K1106
K1107
K1108
K1109
K1110
K1113
K12
K121
K122
K123
K2
K3
K31
K311
K312
K32
K321
K322
K33
K331
K332
K333
K334
K335
K336
K337
K34
K341
K342
K35
K351
K352
K353
K354
K355
K64

B4
B402
B405
B406
B408
B411
B8

Személyi juttatások

27 384 530

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4 fő
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások - cafetéria
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítés
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

24 544 530
500 000
720 000

Választott tisztségviselők juttatásai
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
Egyéb külső személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás
szociális hozzáj. rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.
Dologi kiadások
Készletbeszerzés
Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése
Kommunikációs szolgáltatás
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatások kiadásai
Közüzemi díjak
Vásárolt élelmezés
Bérleti és lízing díjak
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások
Kiküldetések kiadásai
Reklám és Propagandakiadások
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások
Tárgyi eszközök beszerzése
KIADÁSOK ÖSSZESEN
Működési bevételek
Szolgáltatások ellenértéke
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Kamatbevételek
Egyéb működési bevétel
Finanszírozási bevételek

900 000
480 000

240 000
7 721 881
7 721 881
16 510 000

4 910 000

30 000
1 840 000

200 000

650 000
-

3 510 000

5 370 000
51 616 411
5 080 000
4 000 000
1 080 000

46 536 411

B816

Központi, irányító szervi támogatás
állami támogatás átadása
önkormányzati ráfinanszírozás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

30 186 411
16 350 000
51 616 411

6. melléklet a 2/2016. (...) önkormányzati rendelethez
Sülysápi Csicsergő Óvoda 2016. évi költségvetése
Rovat
K1
K11
K1101
K1104
K1105
K1106
K1107
K1108
K1109
K1110
K1113
K12
K121
K122
K123
K2
K3
K31
K311
K312
K32
K321
K322
K33
K331
K332
K333
K334
K335
K336
K337
K34
K341
K342
K35
K351
K352
K353
K354
K355

Megnevezés

Eredeti
előirányzat
2016.01.01

Személyi juttatások

122 007 600

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4 fő
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások - cafetéria
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítés
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

114 512 000

Választott tisztségviselők juttatásai
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
Egyéb külső személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás
szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.
Dologi kiadások
Készletbeszerzés
Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése, munkaruha
Kommunikációs szolgáltatás
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatások kiadásai
Közüzemi díjak
Vásárolt élelmezés
Bérleti és lízing díjak
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások
Kiküldetések kiadásai
Reklám és Propagandakiadások
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások

4 165 600
2 580 000
750 000

34 713 474
34 713 474
16 789 400
400 000
1 960 000
100 000

4 000 000

800 000
200 000
300 000
150 000

3 569 400

5 310 000

K64

B4
B402
B405
B406
B408
B411
B8
B816

Tárgyi eszközök beszerzése
KIADÁSOK ÖSSZESEN

173 510 474

Működési bevételek
Szolgáltatások ellenértéke
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Kamatbevételek
Egyéb működési bevétel
Finanszírozási bevételek
Központi, irányító szervi támogatás
állami támogatás átadása
önkormányzati ráfinanszírozás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

173 510 474
163 214 900
10 295 574
173 510 474

7. melléklet a 2/2016. (…) önkormányzati rendelethez
Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi költségvetése
Rovat
K1
K11
K1101
K1104
K1105
K1106
K1107
K1108
K1109
K1110
K1113
K12
K121
K122
K123
K2
K3
K31
K311
K312
K32
K321
K322
K33
K331
K332
K333
K334
K335
K336

Megnevezés
Személyi juttatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4 fő
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások - cafetéria
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítés
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
Egyéb külső személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás
szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.
Dologi kiadások
Készletbeszerzés
Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha)
Kommunikációs szolgáltatás
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatások kiadásai
Közüzemi díjak
Vásárolt élelmezés
Bérleti és lízing díjak
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Eredeti
előirányzat
2016.01.01
10 130 335
9 740 335

240 000
150 000

2 858 819
2 858 819
13 358 843
933 774
25 000
-

1 800 000

500 000

K337
K34
K341
K342
K35
K351
K352
K353
K354
K355
K64

B4
B402
B405
B406
B408
B411
B8
B816

Egyéb szolgáltatások
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások
Kiküldetések kiadásai
Reklám és Propagandakiadások
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások
Tárgyi eszközök beszerzése
KIADÁSOK ÖSSZESEN
Működési bevételek
Szolgáltatások ellenértéke
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Kamatbevételek
Egyéb működési bevétel
Finanszírozási bevételek
Központi, irányító szervi támogatás
állami támogatás átadása
önkormányzati ráfinanszírozás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

200 000
60 000
4 000 000
2 840 069
-

3 000 000
26 347 997
1 200 000
1 200 000

25 147 997
9 337 740
15 810 257
26 347 997

8. melléklet a 2/2016. (….) önkormányzati rendelethez
Dr. Gáspár István HSZK 2016. évi költségvetése
Rovat
K1
K11
K1101
K1104
K1105
K1106
K1107
K1108
K1109
K1110
K1113
K12
K121
K122
K123
K2
K3
K31
K311
K312

Megnevezés

Eredeti
előirányzat
2016.01.01

Személyi juttatások

13 111 535

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 8 fő
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások - cafetéria
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítés
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

11 931 535

Választott tisztségviselők juttatásai
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
Egyéb külső személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás
szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.
Dologi kiadások
Készletbeszerzés
Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése

200 000
480 000
300 000
200 000

3 623 135
3 623 135
11 029 950
510 000
425 000

K32
K321
K322
K33
K331
K332
K333
K334
K335
K336
K337
K34
K341
K342
K35
K351
K352
K353
K354
K355
K64

B4
B402
B405
B406
B408
B411
B8
B816

Kommunikációs szolgáltatás
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatások kiadásai
Közüzemi díjak
Vásárolt élelmezés
Bérleti és lízing díjak
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások
Kiküldetések kiadásai
Reklám és Propagandakiadások
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások
Tárgyi eszközök beszerzése
KIADÁSOK ÖSSZESEN
Működési bevételek
Szolgáltatások ellenértéke
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Kamatbevételek
Egyéb működési bevétel
Finanszírozási bevételek
Központi, irányító szervi támogatás
állami támogatás átadása
önkormányzati ráfinanszírozás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

500 000

650 000
6 000 000
100 000

400 000

2 344 950
-

100 000
27 764 620
9 525 000
7 500 000
2 025 000

18 239 620
9 525 000
8 714 620
27 764 620

9. melléklet a 2/2016. (…) önkormányzati rendelethez
Központi Konyha 2016. évi költségvetése
Rovat
K1
K11
K1101
K1104
K1105
K1106
K1107
K1108
K1109
K1110
K1113

Megnevezés

Eredeti
előirányzat
2016.01.01

Személyi juttatások

20 001 000

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4 fő
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások - cafetéria
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítés
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

19 021 000

780 000
50 000
150 000

K12
K121
K122
K123
K2
K3
K31
K311
K312
K32
K321
K322
K33
K331
K332
K333
K334
K335
K336
K337
K34
K341
K342
K35
K351
K352
K353
K354
K355
K64

B4
B402
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Választott tisztségviselők juttatásai
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
Egyéb külső személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás
szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.
Dologi kiadások
Készletbeszerzés
Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése
Kommunikációs szolgáltatás
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatások kiadásai
Közüzemi díjak
Vásárolt élelmezés
Bérleti és lízing díjak
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások
Kiküldetések kiadásai
Reklám és Propagandakiadások
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások
Tárgyi eszközök beszerzése
KIADÁSOK ÖSSZESEN
Működési bevételek
Szolgáltatások ellenértéke
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Kamatbevételek
Egyéb működési bevétel
Finanszírozási bevételek
Központi, irányító szervi támogatás
állami támogatás átadása
önkormányzati ráfinanszírozás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 690 163
5 690 163
73 809 301

49 100 000

50 000
1 300 000

1 200 000

1 580 000
-

15 691 741

4 887 560
99 500 464
24 130 000
19 000 000
5 130 000

75 370 464
69 974 060
5 396 404
99 500 464

2. számú melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (...) önkormányzati rendelete
a civilek közösségi célú tevékenységének támogatásáról
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésével, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 10. § (2) és 41. § (9) bekezdésével kapott feladatkörében és felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
11. A rendelet célja, hatálya
15. § §
(1) Sülysáp Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) elismeri mindazt a tevékenységet, amelyet a
településen élő vagy dolgozó állampolgárok, illetve önszerveződő közösségeik végeznek az
önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település
fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a
hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása,
egészségének megőrzése érdekében, ezért e rendelet keretében önkormányzati támogatási
rendszert hoz létre e tevékenységek pénzügyi és természetbeni támogatására.
(2) A rendelet hatálya kiterjed a tevékenységüket Sülysápon kifejtő bejegyzett civil
szervezetekre, egyházakra, valamint magánszemélyekre.
(3) E rendelet alapján nem részesülhetnek támogatásban nem bejegyzett szervezetek,
politikai pártok, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, biztosító
egyesületek, gazdasági társaságok.
12. A támogatási rendszer forrásai és azok felhasználása
16. § §
(1) A támogatási rendszer forrásainak biztosítására a Képviselő-testület évente az
önkormányzat tárgyévi költségvetéséről szóló rendeletében – a település anyagi
lehetőségeihez igazított mértékű – pénzügyi keretet (a továbbiakban: Civil Keret) állapít meg.
(2) A Civil Keret a következő két részből áll:
a) Pályázati Keret,
b) Polgármesteri Keret.
(3) A Pályázati Keretre a Képviselő-testület legkésőbb tárgyév március 31. napjáig
pályázatot ír ki, a Polgármesteri Keretre a tárgyévben a keret kimerüléséig nyújtható be
támogatási igény.
(4) A támogatási rendszerben támogatható minden olyan közhasznú tevékenység, amely
hozzájárul Sülysáp Város közösségi vagy településképi értékeinek megőrzéshez, fejlődéséhez,

lakosai életkörülményeinek javításához, hírnevének öregbítéséhez, különösen a következő
területeken:
a) kultúra, örökségvédelem,
b) természetvédelem, környezetvédelem,
c) nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, képességfejlesztés,
d) gyermek- és ifjúságvédelem,
e) szociális tevékenység (hátrányos helyzetűek segítése),
f) sport, tömegsport,
g) egészségmegőrzés,
h) közrend, közbiztonság védelme,
i) közösségfejlesztés, kapcsolatépítés országhatáron belül és kívül.
17. § §
(1) A Civil Keretből nyújtható támogatások formái:
a) vissza nem térítendő támogatás: működéshez, programok megvalósításához, más
forrásból elnyert pályázatok önerejének biztosításához,
b) kamatmentes visszatérítendő támogatás: a más forrásból elnyert utófinanszírozott
pályázatok előfinanszírozására.
(2) Támogatás személyi jellegű kiadásokra nem igényelhető; közműdíjak, illetve
szolgáltatási díjak fizetésére pedig csak a dokumentáltan a pályázó tulajdonában vagy
használatában álló, a támogatási kérelemben megjelölt cél megvalósítását szolgáló ingatlanok,
eszközök vonatkozásában igényelhető támogatás.
(3) Ugyanazon szervezet, személy által, illetőleg ugyanarra a támogatási célra egy évben
csak egy támogatási igény terjeszthető elő.
II. Fejezet
Pályázati Keret
13. A támogatási igények előterjesztése
18. § §
(1) A Pályázati Keretre papír alapon, az e rendeletben és a pályázati kiírásban megjelölt
módon és határidőig lehet pályázatot benyújtani. Teljesítettnek minősül a beadási határidő, ha
a pályázat legkésőbb a határidő utolsó napján személyesen benyújtásra vagy postára adásra
kerül a Sülysápi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) (2241
Sülysáp, Szent István tér 1.) részére.
(2) A pályázatot az 1. melléklet szerinti – hiánytalanul kitöltött – támogatási kérelem
adatlapon kell benyújtani a következő mellékletekkel:
a) más forrásból elnyert pályázat önerejének vagy utófinanszírozott pályázat
előfinanszírozásának biztosításához kért támogatás esetén az elnyert pályázati
támogatásról szóló döntés vagy aláírt szerződés hitelesített másolata,
b) közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről, amennyiben
az fennáll.
(3) A pályázatok döntésre való előkészítéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik,
melynek keretében vizsgálja, hogy
a) a pályázat határidőben került-e benyújtásra,

b) a támogatási kérelem adatlap teljeskörűen, valós és megfelelő adattartalommal
került-e kitöltésre, illetve csatolták-e a szükséges mellékleteket,
c) a pályázó a kérelemben tett nyilatkozatai alapján jogszerűen működik és
támogatható-e.
(4) Hiányos pályázat esetén a Polgármesteri Hivatal legfeljebb egy alkalommal, határidő
kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót.
(5) Amennyiben a pályázat a (4) bekezdésben foglalt hiánypótlást követően sem felel meg
a (3) bekezdésben foglalt követelményeknek, érvénytelennek minősül.
14. A támogatási döntés és a támogatás kifizetése
19. § §
(1) A támogatási kérelmekről a Képviselő-testület Humánszolgáltatások Bizottsága (a
továbbiakban: Bizottság) dönt soron következő munkaterv szerinti ülésén, de legkésőbb
tárgyév április 30. napjáig.
(2) A Bizottság a támogatási kérelmek értékelése során különösen azt vizsgálja, hogy
a) a pályázó alaptevékenysége mennyiben közérdekű, illetőleg a támogatásban
részesítendő célkitűzés mennyiben szolgálja a település és lakossága érdekeit és
szakmai szempontból mennyiben megvalósítható,
b) a pályázó az előző évben kapott pénzügyi támogatással megfelelően elszámolt-e,
c) a pályázó a pályázati cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét is
figyelembe véve – rendelkezik-e a megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel,
d) a pályázati cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett támogatható-e más,
alkalmasabb módon,
e) a pályázó tervezett éves vagy egyedi programjának megtervezése során figyelembe
vette-e a Képviselő-testület által a tárgyévre jóváhagyott városi rendezvénynaptár
programjait.
(3) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban
a) az a pályázat, amely a 4. § (5) bekezdés szerint érvénytelennek minősül,
b) az a pályázó amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem
megfelelően számolt el, illetőleg azt a támogatási szerződésben jóváhagyott céltól
eltérően használta fel,
c) az a pályázó, illetőleg pályázat, amely egyéb módon nem tett eleget az e
rendeletben, illetőleg a támogatási szerződésben foglaltaknak.
(4) A Bizottság a pályázat támogathatósága esetén dönt a támogatás formájáról és
mértékéről, ennek során a pályázó által igényeltnél alacsonyabb összegben vagy természetben
is megállapíthatja a támogatást.
(5) A pályázatot elbíráló határozatban meg kell jelölni
a) kedvező döntés esetén a támogatás összegét, formáját, valamint, hogy a támogatás
felhasználása milyen célra történhet,
b) elutasítás esetén annak indokait.
20. § §
(1) A döntés pályázókkal történő közléséről és a 2. melléklet szerinti támogatási szerződés
megkötéséről a polgármester gondoskodik a döntést követő 30 napon belül. A visszatérítendő
támogatás nyújtásáról szóló szerződés egyedileg kerül megfogalmazásra a pályázat és a
támogatás tartalmától, jellegétől függően, azzal, hogy a szerződésben a szükséges
biztosítékokat ki kell kötni a támogatás visszatérítése érdekében.

(2) A támogatási szerződés megkötésének feltétele az annak mellékletét képező
Felhatalmazó levélnek megfelelő záradékoltatása és benyújtása.
(3) Az elnyert támogatás kifizetése – kivéve, ha a pályázati cél megvalósítása ettől eltérő
ütemezést igényel – évente két egyenlő részletben: a szerződéskötést követő 30 napon belül,
illetve szeptember 30. napjáig történik.
15. A támogatás felhasználása és elszámolása
21. § §
(1) A támogatásban részesült pályázó a kapott támogatást csak a Bizottság döntésében,
illetőleg a szerződésben meghatározott célra használhatja fel.
(2) A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a
Bizottság a pályázó kérelmére hozzájárul. Ebben az esetben a támogatási szerződést
módosítani kell.
(3) A támogatás szerződésszerű felhasználását a tárgyévben teljesített, a pályázati célnak
megfelelő tartalmú számviteli bizonylatokkal kell alátámasztani.
(4) A támogatás jogszerű felhasználásának feltétele az is, hogy a pályázó a tárgyévi
pályázati időszak alatt legalább két alkalommal hírt adjon a tevékenységéről vagy
programjáról Sülysáp Város Önkormányzata honlapján (www.sulysap.hu), illetve
havilapjában (Sülysápi Hírforrás).
22. § §
(1) A pályázó a kapott pénzügyi támogatás felhasználásával köteles elszámolni legkésőbb
a tárgyévet követő év január 31. napjáig, kivéve, ha a támogatói döntés, illetve a támogatási
szerződés ettől eltérően rendelkezett. Hiánypótlásra e határidő után egy alkalommal van
lehetőség.
(2) Az elszámolási kötelezettség a 3. melléklet szerinti, a támogatás felhasználásáról szóló
beszámoló adatlapnak a Polgármesteri Hivatalhoz történő benyújtásával teljesíthető, melyhez
csatolni kell
a) a bruttó 100.000 Ft összeg feletti számviteli bizonylatok hitelesített másolatait,
b) más forrásból elnyert pályázat önerejének vagy utófinanszírozott pályázat
előfinanszírozásának biztosításához kért támogatás esetén a pályázati cél
megvalósulását igazoló okirat hitelesített másolatát.
(3) A beszámoló elfogadásáról – a Polgármesteri Hivatal előterjesztése alapján – a
Bizottság dönt.
(4) A beszámoló – részben vagy egészben – nem fogadható el, ha a pályázó
a) azt határidőn túl nyújtotta be, és a késedelem indoka nem méltányolható,
b) nem számolt el teljeskörűen a támogatási összeggel,
c) a támogatást nem a pályázatban és a támogatási szerződésben megjelölt célra
használta fel vagy
d) egyéb módon nem tett eleget az e rendeletben, illetőleg a támogatási szerződésben
foglaltaknak.
(5) Amennyiben a pályázó a beszámolási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget
vagy a beszámoló a (4) bekezdésben foglaltak szerint nem fogadható el, köteles a támogatás
vonatkozó részét vagy egészét visszafizetni, mégpedig az összeg kézhezvétele és
visszautalása közötti időszakra érvényes jegybanki alapkamat mértékével számított kamat
összegével emelten.

III. Fejezet
Polgármesteri Keret
23. § §
A Polgármesteri Keretből történő támogatásigénylésre, a döntésre, valamint a támogatás
felhasználására és elszámolására a II. Fejezetben foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni a
következő eltérésekkel:
a) A támogatási kérelem benyújtása határidőhöz nem kötött, támogatás
forráskimerülésig nyújtható.
b) A támogatási kérelmekről a polgármester dönt, annak beérkezésétől számított 30
napon belül.
c) Az elnyert támogatás kifizetése a szerződéskötést követő 30 napon belül
egyösszegben történik.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
24. § §
(1) Az e rendelet alapján biztosított támogatások célját és összegét, valamint az
elszámolások eredményét közzé kell tenni
a) az önkormányzat hivatalos honlapján és lapjában, valamint
b) https://www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon.
(2) Az (1) bekezdés szerinti közzétételről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
(3) A támogatások odaítélése, felhasználása és elszámolása során be kell tartani a
következő jogszabályokban foglalt vonatkozó rendelkezéseket:
a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény,
b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet,
d) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény,
e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet.
(4) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi
pályázati ciklustól kell alkalmazni.
(5) Hatályát veszti a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről
szóló 1/2010. (II. 3.) önkormányzati rendelet.

Sülysáp, 2016. február 18.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

1. melléklet a 3/2016. (...) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
Sülysáp Város Önkormányzata Civil Keretére
1.

Pályázó alapadatai:

Név:
Székhely / lakcím:
Levelezési cím /ha eltér/:
Telefonszám:
E-mailcím:
Weblapcím:
2.

Pályázó hivatalos képviselőjének adatai:

Név:
Telefonszám:
E-mailcím:
3.

Pályázó egyéb adatai:

Bírósági bejegyzés száma:
Adószám / adóazonosító
jel:
Számlavezető bank:
Bankszámlaszám:
4.

A támogatás igénylésének célja és formája (kérjük megjelölni):

Célja

 működési támogatás
 konkrét program támogatása

 önrésztámogatás más pályázathoz
 utófinanszírozott pályázat előfinanszírozása

Formája

 vissza nem térítendő

 visszatérítendő

Kifizetés

 átutalással

 készpénzben

5.

Pályázó bemutatása, pályázati cél leírása:

6.

Pályázat pénzügyi adatai:
BEVÉTELEK

1. Jelen pályázaton igényelt támogatás:
2.
3.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (kiadásokkal azonos):

Ft
Ft
Ft
Ft

KIADÁSOK
1.
2.
3.
4.
5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (bevételekkel azonos):

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

7.

Nyilatkozatok /a 10-16. nyilatkozatokat csak szervezeteknek kell megtennie/:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem az alábbiakat:
1. A pályázati adatlapon feltüntetett adatok, információk és tények teljes körűek,
hitelesek és a valóságnak megfelelnek.
2. Pályázónak semmilyen jellegű köztartozása nincs.
nem áll fenn
6. § (1) bek. szerinti
3. Személyemmel, illetve a
összeférhetetlenség
fennáll, e pont alapján:
Pályázóval szemben a 2007.
nem áll fenn
8. § (1) bek. szerinti
évi CLXXXI. törvény
érintettség
fennáll, e pont alapján:
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló
körülmény leírása:
Az összeférhetetlenség megszüntetésére a következők szerint
intézkedtem:
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem
/az űrlap a https://www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapról letölthető/.
4. A pályázatban szereplő pályázati cél során a gazdasági közhasznú tevékenység
tevékenység aránya
gazdasági tevékenység
5. Pályázó a kérelmezett támogatás várható folyósításának
nem részesült
évében és az azt megelőző két pénzügyi évben csekély
részesült, összege:
összegű (de minimis) támogatásban
6. Tudomásul veszem, hogy ha a fent megjelölt években a csekély összegű állami
támogatás mértéke a 200 000 eurót eléri vagy meghaladja, úgy ilyen jogcímen további
támogatásban a Pályázó nem részesülhet.
7. A pályázat végrehajtásához szükséges és jelen adatlapon megjelölt saját forrás
rendelkezésre áll.
8. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat és információkat a
Támogató a nyilvántartásában szerepeltesse, a hatályos jogszabályoknak megfelelően
kezelje, internetes honlapon közzétegye.
9. Tudomásul veszem, hogy a benyújtott, illetve nyertes pályázat adatai nyilvánosságra
hozhatók, kivételt képeznek a pályázat benyújtásakor üzleti titokként megjelölt adatok,
feltéve, hogy ez nem akadályozza a közérdekből nyilvános adat megismerhetőségét.
10. A jelen adatlapon megadott adatok mindenben megegyeznek az Országos Bírósági
Hivatal Civil Szervezetek Névjegyzékében megtalálható adatokkal.
11. Pályázó az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1)-(3)
bekezdésében foglalt, a számviteli beszámolóra és közhasznúsági jelentésre vonatkozó
letétbehelyezési és közzétételi kötelezettségének eleget tett, és ez ellenőrizhető az
Országos Bírósági Hivatal valamint a szervezet honlapján.
12. Pályázó az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 22. pontja szerinti
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.
13. Pályázó nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene
jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

nyilatkozom
(X)
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14. Pályázó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
15. Pályázó szervezet megfelel az Ávr. 82. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményeinek.
megilleti
16. Pályázót ÁFA-levonási jog
nem illeti meg
8.






Mellékletek:

1. Utófinanszírozott pályázat előfinanszírozásához vagy pályázati önrész biztosításához
kért támogatás esetén az elnyert pályázati támogatásról szóló döntés vagy aláír
szerződés hitelesített másolata.
2. Közzétételi kérelem (amennyiben az a nyilatkozatok alapján indokolt).

Kelt:

aláírás (bélyegző)




2. melléklet a 3/2016. (...) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
civilek közösségi célú tevékenységének támogatására

amely létrejött egyrészt Sülysáp Város Önkormányzata (székhelye: 2241 Sülysáp, Szent
István tér 1.; képviseli: ...………………………………………….……), a továbbiakban:
Támogató,
másrészt …………………………………………………………………………………………
(székhelye / lakcíme:……………………………….; adószáma / adóazonosító
jele:..........................; bejegyzési száma / születési helye ideje:............................................
képviseli:………………………………...),
a továbbiakban: Támogatott között a mai napon, az alábbi feltételekkel:
1. Támogató a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánszolgáltatások
Bizottsága / Sülysáp Város Polgármestere által a civilek közösségi célú tevékenységének
támogatásáról szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.)
alapján meghozott ............................ számú határozata szerint ……………………,- Ft,
azaz ………………………….. forint vissza nem térő támogatást nyújt Támogatottnak.
2. A támogatás két egyenlő részletben kerül kifizetésre (első részlet: jelen szerződés
aláírásától számított 30 napon belül, második részlet: szeptember 30-ig) készpénzben
Sülysáp Város Önkormányzata házipénztárából / átutalással a Támogatott
…………….…....................……………………
pénzintézetnél
vezetett
....…………………………………………………….. számú számlájára.
3. A támogatás kizárólag az azt megállapító döntésben foglalt, illetve az annak alapjául
szolgáló támogatási kérelemben részletezett célra és módon használható fel, a támogatási
célhoz kapcsolódóan .......... év során teljesített, számviteli bizonylattal igazolt kiadásokra.
4. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás jogszerű felhasználásának feltétele az is,
hogy a tárgyévi támogatási időszak alatt legalább két alkalommal hírt adjon a
tevékenységéről vagy programjáról Sülysáp Város Önkormányzata honlapján
(www.sulysap.hu), illetve havilapjában (Sülysápi Hírforrás).
5. Támogatott a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles elszámolni. E
kötelezettségének a tárgyévet követő év január 31. napjáig tehet eleget.
6. Az elszámolási kötelezettség a 3. melléklet szerinti, a támogatás felhasználásáról szóló
beszámoló adatlapnak a Sülysápi Polgármesteri Hivatalhoz történő benyújtásával
teljesíthető, melyhez csatolni kell a bruttó 100.000 Ft összeg feletti számviteli bizonylatok
hitelesített másolatait, illetőleg más forrásból elnyert pályázat önerejének vagy
utófinanszírozott pályázat előfinanszírozásának biztosításához kért támogatás esetén a
pályázati cél megvalósulását igazoló okirat hitelesített másolatát.
7. Támogató felhívja Támogatott figyelmét, hogy a beszámoló nem fogadható el,
amennyiben határidőn túl nyújtották be és a késedelem indoka nem méltányolható, a
Támogatott nem számolt el teljeskörűen a támogatási összeggel vagy nem a támogatási
kérelemben és e szerződésben megjelölt célra használta fel a támogatást, illetőleg egyéb
módon nem tett eleget az Ör.-ben, illetőleg e támogatási szerződésben foglaltaknak.
Ebben az esetben Támogatott köteles a támogatás vonatkozó részét vagy egészét
visszafizetni, mégpedig az összeg kézhezvétele és visszautalása közötti időszakra
érvényes jegybanki alapkamat mértékével számított kamat összegével emelten.
8. Jelen szerződés a támogatásról való elszámolás Támogató általi elfogadásával zárul le.

9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései, valamint az államháztartás működéséről szóló jogszabályok az irányadók.
Jelen szerződést felek – elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A szerződés 2 példányban készült, melyből felek 1-1
példányt kapnak kézhez.

Sülysáp, …………. év ……………………..hó …….. nap

……………………………………….
Támogató

……………………………………….
Pénzügyi ellenjegyző

……………………………………….
Támogatott

Melléklet a támogatási szerződéshez
FELHATALMAZÓ LEVÉL
Tisztelt Számlavezető!
Megbízom Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben
foglalt feltételekkel:
Számlavezető pénzintézet megnevezése, címe:
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának
pénzforgalmi jelzőszáma:
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett fizetési számlájának
pénzforgalmi jelzőszáma:

Sülysáp Város Önkormányzata
10403071-50504855-54521009

A felhatalmazás időtartama: ..........….. év, ……........……. hó ….......... naptól visszavonásig.
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
További feltételek: a) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár nincs,
b) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap,
c) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával
vonható vissza.

Kelt, ………………………, …… év, ………………. hó ….. nap

_________________________________________
Számlatulajdonos cégszerű aláírása (bélyegzője)
Záradék:
Kijelentjük, hogy a felhatalmazó levél aláírása az általunk nyilvántartott formában és módon
történt, amelyért felelősséget vállalunk. A fenti felhatalmazó levelet, mint a kedvezményezett
számlavezetője nyilvántartásba vettük.
Kelt: …………………………….…, ……….év ………………..… hó …….nap

_________________________________________
Számlavezető cégszerű aláírása és bélyegzője

3. melléklet a 3/2016. (...) önkormányzati rendelethez

BESZÁMOLÓ
Sülysáp Város Önkormányzatától kapott támogatás felhasználásáról
támogatási év: ........................
1.

Támogatott alapadatai:

Név:
Székhely / lakcím:
Levelezési cím /ha eltér/:
Telefonszám:
E-mailcím:
Weblapcím:
2.

Támogatott hivatalos képviselőjének adatai:

Név:
Telefonszám:
E-mailcím:
3.

Önkormányzati támogatás adatai:

Kapott támogatás összege:

Ft

Támogatott cél:
4.

Támogatásból fedezett kiadások /sorok száma tetszőlegesen növelhető/:

Bizonylatszám

Bizonylat kelte

Kiadás tartalma

Összeg (Ft)

Összesen:
5.

Nyilatkozatok:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem az alábbiakat:
1. A jelen beszámolóban feltüntetett adatok, információk és tények teljes körűek,
hitelesek és a valóságnak megfelelnek.
2. A támogatást teljeskörűen a támogatási kérelemben, a támogatói döntésben és a
támogatási szerződésben foglaltak szerinti célra és módon használtam fel.
3. Tevékenységünkről a következő időpontokban
jelent meg híradás Sülysáp Város Önkormányzata
honlapján vagy havilapjában (hírfelület/év/hó):
6.

nyilatkozom
(X)




Mellékletek:

1. 100.000 Ft összeg feletti számviteli bizonylatok hitelesített másolata (a bizonylatok
eredeti példányára rá kell vezetni a támogatást megállapító határozat számát, majd a
másolatot hitelesítési záradékkal kell ellátni: „A másolat hiteléül.” – szöveg, dátum és a
támogatott „cégszerű” aláírása).
2. Más forrásból elnyert pályázat önerejének vagy utófinanszírozott pályázat
előfinanszírozásának biztosításához kért támogatás esetén a pályázati cél
megvalósulását igazoló okirat hitelesített másolata.

Kelt: ...................................................

…………………………………………
aláírás (bélyegző)





