Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án 18.00kor megtartott munkaterv szerinti, nyilvános üléséről
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak:
A Képviselő-testület tagjai közül: Horinka László polgármester, Katus Norbert
alpolgármester, Balog Mónika, Pálinkásné Petik Éva és Seprős Viktor települési
képviselők, később érkezett: Farkas Ferenc
Tanácskozási joggal: Dr. Tóth Krisztina jegyző
Meghívottként: Lajmer György r. alezredes nagykátai rendőrkapitány, Naszvadi
Gábor r. alezredes sülysápi őrsparancsnok, Szóráth István c.r. főtörzszászlós körzeti
megbízott, Füles József TÁVÜSZ ügyvezető, Balogh Levente piacfelügyelő
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt az
májusi munkaterv szerinti ülésünkön. Külön köszöntöm meghívott vendégeinket, akik egyegy napirendi ponthoz kapcsolódóan vannak jelen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület
határozatképes: 9 tagból 5 jelen van. Távolmaradását jelezte Hostyinszki Ákos és Cseri Péter,
Farkas Ferenc és Kecser István csak késik tudomásom szerint. A mai ülés jegyzőkönyvhitelesítőinek javasolom Pálinkásné Petik Éva és Seprős Viktor képviselőtársainkat. Aki
egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Pálinkásné Petik
Éva és Seprős Viktor települési képviselőket jegyzőkönyvhitelesítőnek megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirend tárgyalására
teszek javaslatot, illetve kell majd beszélnünk a nyári gyermekétkeztetésről. Ezenkívül van-e
valakinek egyéb indítványa?
Katus Norbert alpolgármester: Egyebekben egy házszámtáblákkal kapcsolatos
előterjesztést és a tápiószecsői 56-os könyv kiadásával kapcsolatos előterjesztést szeretnék a
testülettel megosztani.
Seprős Viktor: Nekem is lenne két témám.
Horinka László polgármester: Aki egyetért a napirenddel, kérem, hogy szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet
elfogadta.

Az ülés napirendje:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az elmúlt ülés óta történt
fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
2./ A helyi közrend, közbiztonság 2015. évi helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
3./ TÁVÜSZ Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
4./ Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
5./ Beszámoló a városi piac 2015. évi működéséről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
6./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról szóló értékelés
megtárgyalása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
7./ Szociális szolgáltatástervezési koncepció egyeztetési dokumentumának jóváhagyása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
8./ Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
9./ Főépítész megbízása a településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos
feladatokra
Előterjesztő: Horinka László polgármester
10./ Sportcsarnok létesítésére kijelölt telek településrendezési szabályozási feltételeinek
rögzítése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
11./ Tájékoztató a megvalósult pályázatokról és az újabb lehetőségekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
12./ Helyi közösségi közlekedés állami támogatásának 2016. évi igénylése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
13./ S.P. Holding Kft. vételi ajánlata a gazdasági terület 0406/30 hrsz.-ú ingatlanára
Előterjesztő: Horinka László polgármester
14./ Bozai Róbert vételi ajánlata a Sülysáp 4550/159 hrsz. alatti ingatlanra
Előterjesztő: Horinka László polgármester
15./ Cseh András Szilveszter vételi ajánlata a Sülysáp Akácfa utca 1774 hrsz. alatti
ingatlanra (15ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
16./ Dóczi József Gábor bérleti szerződésének meghosszabbítása a Sülysáp 4073/2
hrsz.-ú ingatlanra
Előterjesztő: Horinka László polgármester
17./ Rubi N Bt. bérleti szerződés meghosszabbítása a Sülysáp 0431/3 hrsz.-ú ingatlanra
Előterjesztő: Horinka László polgármester
18./ Zárt kerítés építése és forgalomtechnikai tükör létesítése a Malom utca – Kiskókai
utca sarkán
Előterjesztő: Horinka László polgármester
19./ Egyebek
19.1. Tápiómentén zajlott ’56-os eseményekről szóló kiadvány támogatása
19.2. Egységes házszámtáblákra vonatkozó javaslat
19.3. Temetők közbiztonsági problémái
19.4. Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása

1./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az elmúlt ülés óta
történt fontosabb eseményekről
Horinka László polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, van-e a felsorolt
témákkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Aki egyetért a tájékoztató elfogadásával, kérem,
szavazzon
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
73/2016. (V. 26.) 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
A helyi közrend, közbiztonság 2015. évi helyzetéről szóló beszámoló
megtárgyalása
Horinka László polgármester: Kapitány urat, őrsparancsnok urat és körzeti megbízottunkat
még egyszer köszöntöm. Az önkormányzatunknál két bizottság működik, mindkettő tárgyalta
és elfogadásra javasolta a beszámolót, de akkor nem volt lehetőség kérdéseket feltenni.
Átadom a szót kapitány úrnak, ilyen körben először találkozunk.
/18:05 Farkas Ferenc települési képviselő megérkezik az ülésre, a jelen lévő képviselőtestületi tagok száma 6 fő./
Lajmer György r. alezredes: Köszönöm a meghívást és köszöntök minden jelenlévőt. 2015
első félévében még Monor felelt a település közbiztonságáért, az őrsöt nem mozdítottuk el, a
létszám és összetétel is megmaradt. Annyi pozitív változás van, hogy 2 fő körzeti megbízott
kerület kinevezésre, a 3. státuszra keressük az alkalmas kollégát. Egy helyben dolgozó
kollégában gondolkodunk, de még az iskolai végzettség is nehezíti a feladatunkat. Bérjellegű
akadálya nincs, ha megvan az alkalmas ember és az önkormányzat is elfogadja,
kinevezhetjük. Sikerült fenntartani a rendőrőrs kiemelkedő tevékenységét, ez a
bűncselekmények számából is kitűnik, 37 %-kal csökkent a bűnesetek száma, de ebben
nemcsak a rendőrségnek van szerepe, hanem a társszerveknek is. A rendőrség tevékenysége
átalakult az ide jutó bűnügyi terhek is csökkentek. A közlekedésrendészet megerősített
szolgálatára is nagy szükség volt. Egyik napról a másikra a baleseteink száma 50 %-kal nőtt,
ez egyértelműen Sülysápra és a 31-es főútra vezethető vissza. Kicsit jobban „megszálltuk” a
települést, és csökkent is a balesetek száma. A kellő eredményt meghozta a tevékenységünk,

de ezt tovább kell folytatni, a 31-es út itt marad, nem nekem kell beszélni, sem az állapotáról
sem a szélességéről, ez sok esetben balesetek forrása. Sok a baleset a Sülysáp és Mende
közötti kanyargós szakaszon. 3 helyen van kijelölve sebességmérési pont, telepített
sebességmérő egy sincs a kapitányság területén. Ha ennek az országos rendszernek a bővítése
megtörténik, van javaslatunk a helyére. Az látható, hogy ahol vannak ilyen készülékek,
nemcsak a készülék közvetlen közelében, hanem a település egészén is csökken sebesség. Ide
indokolt lenne egy ilyen elhelyezése. A bűncselekmények számát tekintve ilyen alacsony
számok még nem voltak, a Tápióvidékről és Sülysápról is készítettünk egy átfogó képet.
Minden település megtermeli a maga bűncselekményeit. A 151-es szám egy szinte irreálisan
alacsony szám. Sikerült a tevékenységünket odáig fejleszteni, hogy az első félév további
csökkenést mutat, ez elsősorban az őrsnek köszönhető. Ha további csökkenést érünk el az
mindenkinek jó. A lakosság szubjektív biztonságérzetére hatással van a bűncselekmények
száma, ezért fontosnak tartjuk a testület rendszeres tájékoztatását. Ami nagyon fontos még a
lopási cselekmények visszaszorulása, ami szintén nagyon komoly csökkenés. Reméljük, hogy
jövőre is hasonló jó eredményekről számolhatunk be. Természetesen a kérdésekre szívesen
válaszolok, van a helyi erőkből segítségem is hozzá.
Horinka László polgármester: Kérdés van-e?
Katus Norbert alpolgármester: Köszönöm a beszámolót és a munkát. Volt itt néhány idős
ellen elkövetett magas értékű lopás. Lehet-e erről valamit tudni?
Lajmer György r. alezredes: Itt és Tóalmáson jelentek ezek meg, egy részük felderítésre
került, de nem egy társaság látogatta a településéket. A másik csapat felderítése még
folyamatban van, ezek sajnos országos szinten jelen vannak. Ha egy csapatot kivonunk a
forgalomból, jön helyette kettő új. Érdekes, hogy csak ezen a két településen jelent ez meg. Új
elkövetési mód, még a mi területünkön nem jelentkezett, vagy még nem jelentették be. Az itt
elkövetett milliós csalás is majdnem egy hétre rá került bejelentésre. Amennyiben az idős
ember kap egy ilyen telefont, hogy 10-15 percen belül ott vagyunk az értékekért, a rendőrség
is ott van ennyi idő alatt, a tettenérés nagyon sokat segít. Általában az esti időszakokban
történik, az idősek hamar nyugovóra térnek, az első álmukból riasztják fel őket, nem tudnak
tisztán gondolkodni. A fiatalok is mondják az időseknek, hogy ha felhívnak, akkor tudunk
segítséget nyújtani.
Katus Norbert alpolgármester: Engem borzasztóan zavar, hogy több utunkon van
súlykorlátozás kihelyezve, mégis a nagy autókat látom rajtuk közlekedni. Erre van-e lehetőség
odafigyelni, hogy védjük az útjainkat?
Lajmer György r. alezredes: Öntömegről vagy össztömegről beszélünk? Olyan eszközökkel
a közlekedésfelügyelet rendelkezik, amelyekkel ez utóbbit lehet ellenőrizni. Ha kapunk egy
írásos megkeresést, akkor ezzel tudunk foglalkozni. Az öntömeg benne van a forgalmi
engedélyben, a méregetés kicsit nehezebb. Az ellenőrzést a helyi kollégák is meg tudják
oldani. Csak azért kérek írásos megkeresést, hogy legyen nyoma.
Balog Mónika: Hála istennek a piac nagyon látogatott, de lehet-e arról szó, hogy legyen
rendőri jelenlét, mert annyira rosszul közlekednek az emberek, hogy csoda, hogy még nem
volt baleset.
Naszvadi Gábor r. alezredes: Kisebb felháborodást keltettünk néhány hete, mert két
kollégám „lepucolta” a piac környékét, akkor fedeztem fel, hogy már a piac bejáratától ki van
rakva a megállni tilos tábla. Ha lehetőség van jön rendőr a piacra. A 31-essel az a probléma,
hogy egyik oldalon sincs megállást tiltó tábla, a padkán meg lehet állni, ezért nagyon
beszűkül, ha mindkét oldalon állnak. Ami állandó probléma a bevezető út, ahol a hídon is
megállnak. Próbálkozunk ezzel a dologgal, nem mindig kezdenek itt.
Lajmer György r. alezredes: Távollétében megbüntetik az autóst. Nem pártolom a büntetést,
de ha megdolgozik érte, akkor nincs más lehetőségünk. A reggeli órákban mielőtt leparkolna,
megnézzük, hogy el tudjuk-e riasztani az autósokat. A közútkezelőt lehet a 31-es tekintetében

megkeresni, akár kiegészítő tábla elhelyezése is lehet megoldás, ami a padkán is megtiltja a
megállást.
Horinka László polgármester: A megállni tilos táblát is 3-4 hónap alatt sikerült
kihelyeztetnünk.
Lajmer György r. alezredes: Ha van ilyen megkeresés a közútkezelő felé, akkor a
közlekedésrendészet felől meg tudjuk támogatni.
Naszvadi Gábor r. alezredes: Senki nem akar sétálni, ez egy globális probléma, a Malom
utca tökéletesen alkalmas lenne parkolónak, de ott szinte senki nem áll meg.
Balog Mónika: Ugyanez az érzésem a vasútállomáson a butiksor mögött, nem lehet kilátni az
autóktól.
Lajmer György r. alezredes: Az is közutas út?
Horinka László polgármester: Igen, különben már léptünk volna.
Farkas Ferenc: Meg szeretném köszönni a ma délutáni gyors intézkedést.
Lajmer György r. alezredes: Ez máskor is előfordulhat, ha hamarabb kapunk jelzést, akkor
hamarabb tudunk reagálni.
Naszvadi Gábor r. alezredes: A büntetés végrehajtástól vártam volna egy jelzést ezzel
kapcsolatban.
Pálinkásné Petik Éva: Olvastam a „Csak semmi pánik” programról, ez milyen sikerességgel
működik?
Lajmer György r. alezredes: Fél siker, minél nagyobb számban tudjuk osztani annál
sikeresebb, 20 készülék lett kiosztva. Pozitív visszajelzést még nem kaptunk, ha lesz,
megnézzük, hogy milyen pályázati forrást tudunk erre szerezni. Nem csak rendőrségi
vészjelzés leadására alkalmas a készülék. Csak Nagykáta tudta vállalni, hogy van egy csapat,
akik tudnak reagálni és elsőnek kiérni.
Pálinkásné Petik Éva: A KMB-s feladatok között olvastam, hogy iskolarendőri feladatainak
eleget tett. Ez is az ő feladata?
Lajmer György r. alezredes: Igen, bűnmegelőzési ez a tevékenység is. Hamarosan visszatér
egy kolléganő, akit már nem kell bemutatni, szeretnénk ezt a feladatot neki visszaadni.
Naszvadi Gábor r. alezredes: Tervezem visszavenni a KMB-sektől ezt a feladatot, Gabriella
ezt nagyon jól ellátta a három iskolában.
Pálinkásné Petik Éva: Szeptemberben már lehet rá számítani?
Naszvadi Gábor r. alezredes: Igen.
Pálinkásné Petik Éva: Több tantárgyban ez tananyag, nagy segítség lenne, főleg a
kerékpározás beindulásával, szabályokról, kerékpár megfelelő állapotáról tájékoztatást adni.
Horinka László polgármester: Év elején volt egy közbiztonsági fórum, kapitánysági szinten
ezek a számok már ismertek voltak, és meglepődve láttam, hogy a kapitányság területén úgy
csökkentek a bűncselekmények, hogy közben jött hozzá 3 település. Ez valós?
Lajmer György r. alezredes: Igen, valós.
Horinka László polgármester: Azzal, hogy ez a 3 település Nagykátához tartozik,
könnyebbé vált-e bizonyos elkövetői csoportok üldözése?
Lajmer György r. alezredes: Egyszerűbb lett, mert a monori vezetéssel mindig
hadakoztunk, a Sülysáp területén elkövetett bűncselekményeket elkértük. Vagy nem
bűnöznek, vagy elmennek Mendén túl is. Az egyik meghatározó nyomozó kollégám most már
nálunk dolgozik. Sokkal hamarabb össze tudunk rakni egy iratanyagot, amivel egy őrizetbe
vételt is le lehet bonyolítani. A terület is annyira egyszerűsödött, hogy a kapitányság és a
rendőrőrs területén megvan a napi 24 órás lefedettség. A migrációval kapcsolatosan nagyobb
lett az idegen rendőri sűrűség, napszakonként legalább járőr halad keresztül a településen.
Horinka László polgármester: Sokszor beszélgettünk parancsnok úrral drogkereskedő
bandákról, két napja Zacher Gábor járt itt, és ezt a témát is érintette. A police.hu-n olvastam,

hogy tetten értek egy sülysápi és egy kókai fiatalembert. Azóta én ilyen dologról nem
hallottam, elcsendesedett a drogkérdés. Mi helyzet?
Lajmer György r. alezredes: Az egyik sülysápi csapatot Nagykátán fogtuk meg, abban a
megyei kapitányság folytat nyomozást, mert jelentős mennyiségről van szó. Folyamatos az
adatgyűjtés Sülysápon is. Nem túl szerencsés a település elhelyezkedése, mert két irányból is
érkezhet ide a drog. Viszont jó jel, hogy nincs nagyszámú garázdaság, amit az ilyen ügyek
általában magukkal vonzanak. Nekünk is sokszor okoz fejtörést, hogy mi az, ami valóban
drog és mi az, ami nem. Nagyon sok esetben gondoljuk mi is, hogy drogot fogtunk, és kiderül
és nem. Találtunk olyat, hogy zsályát kevertek cigarettába, ez bódultságot okoz, de nem
minősül tiltott szernek. Ha van valakinek ilyen információja, kivizsgáljuk. Nem a nyílt
eljárások szoktak eredményre vezetni.
Horinka László polgármester: Beszámolónak is része volt, hogy csökkent a lopások száma.
Néhány éve működik mezőőrség nálunk, ők is ma számolnak be. A rendőrség oldaláról
hogyan ítélik meg a mezőőrség tevékenységét, mennyire mentek ki a területen kívülre?
Naszvadi Gábor r. alezredes: Én nagyon szeretem őket, negyed annyi falopásról kaptunk
bejelentést, mint 2-3 éve. Látens a terménylopás. Sokat mozognak kint a srácok, hetente
bejönnek, a mendei körzeti megbízott is van közös bejáráson a határvonalakon. Én azt
mondom, hogy kell, azt gondolom, hogy az emberek is talpraesettek, megfelelő kinézetű és
modorú emberek.
Lajmer György r. alezredes: Összehasonlítva más erdős területekkel, ahol nincs mezőőri
szolgálat, és jelentős falopások vannak, itt sokkal jobb a helyzet. Minden településre
javasolnám.
Horinka László polgármester: A polgárőrséggel vannak gondjaink. Úgy tudom, hogy volt
olyan probléma, hogy az új autót nem tudják az őrs udvarán tárolni.
Naszvadi Gábor r. alezredes: Akkor van itt az autó, amikor idehozzák. Kellett a pályázathoz
egy nyilatkozat, hogy az aktuális kapitányságvezető hozzájárul, hogy a rendőrőrs udvarán
parkoljon. Ez most is fennáll. Viszonylag keveset látom a polgárőrautót, nem tudom, mi az
oka.
Szóráth István c.r. főtörzszászlós: Úgy tudom, az is feltétele volt, hogy megkapják az autót,
hogy fedett helyen kell tárolni.
Naszvadi Gábor r. alezredes: Érzem én is a problémát, de civil szervezetről beszélünk.
Horinka László polgármester: „Csak semmi pánik”: Tavaly előfizettünk a HelpyNet
okostelefonos alkalmazásra, amihez nem tudtuk odatenni a hátteret, ezért az idén ezt nem
újítottuk meg. A HelpyNetnél mondtak olyat, hogy Monoron van ilyen, hogy részt vesznek a
háttérmunkában, és hogy Nagykátára is szándékoznak elmenni.
Lajmer György r. alezredes: Igen hallottam róla, de ehhez az kell, hogy valaki erősítse meg,
hogy valóban szükség van rendőrre. Nem tudunk egy szabad egységet erre fenntartani. Ha
bejelentést kapunk garantáltan 15 percen belül a helyszínen vagyunk. Ha bejelentés van és
megerősítik, hogy oda mi kellünk, akkor megyünk.
Naszvadi Gábor r. alezredes: Sülysáp területen 3 távfelügyeleti szolgálat működik. Ez a
kettő összejöhetne, viszonylag kevés a vonulásuk, nem tudom, mennyibe kerülne a
megbízásunk.
Lajmer György r. alezredes: A semmi pánikban is ott a Monda.
Pálinkásné Petik Éva: Ez pályázati forrásból, X ideig, kísérleti jelleggel működött, amihez
most már pénz kellene?
Lajmer György r. alezredes: Azt hiszem 3500 Ft kellett egy-egy simkártyához, amit az
önkormányzat megfinanszírozott. Ha van érdeklődés, akkor az egyik kolléganőt meg lehet
kérdezni. Ha van pályázati forrás, akkor Sülysáp nyugodtan pályázzon, a készülék ingyenes, a
kártya forgalmát kell finanszírozni. Nem igazán számottevő a költség.

Pálinkásné Petik Éva: Olvastam a rendőrségi fogadóóráról. Ennek mekkora látogatottsága
van? Kaphatna publicitást is?
Naszvadi Gábor r. alezredes: A police.hu-n meg lehet keresni, de ha az önkormányzat
honlapjára is felkerül, az csak jó.
Lajmer György r. alezredes: Az 1970-években, amikor a tanyáról egy héten egyszer jöttek
be, akkor volt ennek igazán létjogosultsága. Ma már működtetünk elektronikus felületet,
amely ezt kiváltja.
Naszvadi Gábor r. alezredes: Van egy új körzeti megbízotti szabályzatunk, nem is értem ez
miért maradt benne. Egy ember sem jelent még meg a körzeti megbízotti fogadóórán.
Lajmer György r. alezredes: Akár a fogadóórát is ki lehet írni, akár a KMB-s mobilszámát
is. Amikor szolgálatban van, kötelezően be van kapcsolva, de sokszor szolgálaton kívül is.
Csinálunk a hirdetőre egy hirdetést, a 112-es szám hívása a leggyorsabb.
Horinka László polgármester: Még valami? Aki egyetért a beszámoló elfogadásával,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
74/2016. (V. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) 17. pontja, valamint a Rendőrségről szóló 1994.
évi XXXIV. törvény 9. § (2) bekezdése alapján a Nagykátai
Rendőrkapitányság és a Sülysápi Rendőrőrs 2015. évi munkájáról
szóló beszámolót – munkájukat megköszönve – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Köszönjük a munkát, a beszámoló elkészítését, és további jó
munkát kívánunk!
/19:00 A rendőrség képviselői távoznak az ülésről./
3./ NAPIRENDI PONT
TÁVÜSZ Kft. 2015.
jóváhagyása

évi

egyszerűsített

éves

beszámolójának

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Ügyvezető úr szeretnéle kiegészítést fűzni hozzá?
Füles József ügyvezető: Nem, azt gondolom, kellő részletességgel készítettem el, de a
kérdésekre szívesen válaszolok.
Horinka László polgármester: Ebben van szakmai rész is és pénzügyi beszámoló is, külön
kell elfogadni?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Az egyiket tulajdonosi minőségében tárgyalja a testület, a
másikat pedig megbízói, fenntartói minőségében, de nem látok problémát az együttes
elfogadásban.
Horinka László polgármester: Akkor kettő az egyben. Van-e kérdés? Aki elfogadja a
beszámolót, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
75/2016. (V. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ mint a TÁVÜSZ Kft. (székhelye: 2241 Sülysáp, Szent
István tér 1.; cgj.: 13-09-067737; képviseli: Füles József
ügyvezető) legfőbb szerve a társaság 2015. évi
egyszerűsített éves beszámolóját a Ptk. 3:109. §-a alapján
jóváhagyja, egyúttal
2./ a társaság 2015. évi tevékenységéről szóló szakmai
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, ügyvezető
/19:05 Füles József ügyvezető távozik az ülésről./
4./ NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2015. évi tevékenységéről
Horinka László polgármester: A PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás?
A rendőrség és a gazdák részéről is megerősítést nyert a fontossága.
Pálinkásné Petik Éva: A mezőőrök sikeresen le tudnak kapcsolni illegális hulladéklerakást?
Horinka László polgármester: Szennyvizes tettenérésük volt, hulladékos nem volt. Azóta
vannak nagyobb problémák, amióta az ÖKOVÍZ Kft. bevezette a matricás rendszert, akinek
nincs matricája, attól nem viszik el a szemetet. A nemzeti kukaholding felállásával
feltehetőleg változik a helyzet, ők be fogják hajtani a tartozást, akkor talán már nem lesz
értelme kivinni az erdőbe. Aki egyetért a mezei őrszolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
76/2016. (V. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezei
Őrszolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5./ NAPIRENDI PONT
Beszámoló a városi piac 2015. évi működéséről
Horinka László polgármester: Ezt a napirendi pontot a PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta.
Javasolta az elektromos hálózat kapacitásának megduplázását.
Katus Norbert alpolgármester: Már beszéltünk erről házon belül, hogy hogyan lehetne a
2x3x32 ampert megoldani, a 3x63 amperes pedig a rendezvényt el tudja vinni. Probléma még
a piac időszakokon kívüli rongálás, driftelés, erre kamerákat szerelünk fel, erről már hoztunk
döntést.
Balog Mónika: Amikor a híd után lemegyünk a lépcsőn, ott nagyon szűk a hely, erre nem
lehet valami megoldást kitalálni?

Balogh Levente piacfelügyelő: A teherautós a járda és a pad között pakol ki, át kell rendezni
az egészet.
Horinka László polgármester: Elméletileg a járdára merőlegesen futnak ki az asztalok, az
eredeti terv szerint 3 méter távolság volt, ha a burkolatra feljönnek, azok elfoglalnak egy nagy
sávot.
Balog Mónika: A 31-es felőli végén pedig már nagyon szellősen vannak.
Balogh Levente piacfelügyelő: Megnézem, hogy megvan-e a 3 méter.
Horinka László polgármester: Vagy a 31-es felé toljuk az asztalokat, kivenni nem tudunk,
mert ki vannak osztva a helyek.
Balogh Levente piacfelügyelő: Kb. 40 cm van az asztalok között, azt is meg lehet szüntetni.
Horinka László polgármester: Volt egy ilyen igényük is, hogy ki tudjanak jönni. Direkt is
elfoglalják a helyet, hogy aki arra megy, beleütközzön.
Balogh Levente piacfelügyelő: Hiába szólunk nekik, amikor eljövünk, visszapakolnak, ez a
sorok között is probléma.
Katus Norbert alpolgármester: A kamera és sorompó kiépítése mellett érdemes lenne a
rendeletet módosítani, hogy az áramhasználatra is valamilyen díjat kialakítsunk.
Horinka László polgármester: Leventétől kaptam fogyasztási adatokat, ezért a következő
ülésre egy előterjesztést készítünk, a másik, hogy aki autóval áll be, annak legalább akkora
helyet kell fizetnie, amennyit az autó elfoglal.
Balog Mónika: Örvendetes, hogy a piac után nagyon gyorsan rend van. Köszönjük!
Balogh Levente piacfelügyelő: Általában úgy hagyjuk ott, hogy rendben legyen. A mostani
takarítónő nagyon jó, megbeszéltük vele, hogy ne hétfőn vegye ki a szabadnapját, hanem
hétfőn és csütörtökön söpörjön össze. A papírtörlőket rendszeresen elviszik, de viszonylag
kulturált állapotban vannak a mosdók. Megfontolandó, hogy hosszútávon egy elektromos
kézszárítót felszereljünk. Sajnos még soha senkit nem sikerült elkapni. Vannak konfliktusok,
fizikai összetűzés is előfordul. Ha meglesz a KMB-s száma, akkor azt magunknál tartjuk.
Egyszer már hívtuk a 112-t, de fél óra volt mire kijöttek.
Balog Mónika: Árusok vagy vásárlók okoznak gondot?
Balogh Levente piacfelügyelő: Árusok. Vasárnap már nincs egy talpalatnyi hely sem. Az
idén nem volt, de tavaly volt több lopás is, szerencsére nem sűrűn.
Horinka László polgármester: Látva a beszedett összeget és a kialakult rendet, az egész piac
működését, én csak gratulálni tudok mindenkinek, aki ebben közreműködött. Az egyik
kolléganőnek a férje csinálta a programot, amivel kiosztottuk a helyeket. Lebegtették a
hatóságok, hogy bezárják, meg élelmiszert nem lehet árulni, ehhez képest elég szép
megtérüléssel lehet számolni. Persze vannak kiadások is.
Balogh Levente piacfelügyelő: Jelentős bevételcsökkenés nem várható, bár az esőzések miatt
sokszor volt olyan, hogy nem volt piac.
Balog Mónika: Most vasárnap nagyon sokan voltak.
Horinka László polgármester: Majdnem csúcsot döntöttek, 3 ezer forint hiányzott a 300
ezerhez. A piac üzemeltetésében résztvevők munkáját megköszönjük. Aki egyetért a
beszámoló elfogadásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
77/2016. (V. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi
piac 2015. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

/19:30 Balogh Levente piacfelügyelő távozik az ülésről./
6./ NAPIRENDI PONT
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról
szóló értékelés megtárgyalása
Horinka László polgármester: Ezt a napirendi pontot a HSZB tárgyalta, elfogadásra
javasolta. Kérdés van-e? Aki elfogadja az értékelést, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
78/2016. (V. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a Sülysáp Város
Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2015. évi ellátásáról készített átfogó értékelést megtárgyalta és
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7./ NAPIRENDI PONT
Szociális
szolgáltatástervezési
dokumentumának jóváhagyása

koncepció

egyeztetési

Horinka László polgármester: Ezt is a HSZB tárgyalta, és szintén elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás van-e? Aki egyetért a dokumentum jóváhagyásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
79/2016. (V. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (7)
bekezdése alapján Sülysáp Város Önkormányzata Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciójának egyeztetési anyagát
jóváhagyja, és felkéri az érintetteket annak véleményezésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
8./ NAPIRENDI PONT
Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Ez a módosítás a
Társulás szervezetében és feladatkörében bekövetkezett változásokat tartalmazza, melyek a
csatornaprojekt lezárásával bekövetkeztek, illetőleg rögzíti a Társulás további működésének
kereteit. Aki elfogadja a módosítást, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
80/2016. (V. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján
1./ a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási
Megállapodásának a Társulási Tanács 31/2015. (IX. 14.)
számú határozatával elfogadott módosítását és egységes
szerkezetű szövegét jóváhagyja,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a jóváhagyott
Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9./ NAPIRENDI PONT
Főépítész
megbízása
a
településrendezési
felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokra

eszközök

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta. A TRT módosításhoz
kell főépítészt megbízni. Aki egyetért a megbízással, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
81/2016. (V. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával
kapcsolatos főépítészi feladatok ellátására 2017. február 28.
napjáig terjedő határozott időre Gyenes Kálmánt
(székhelye: 2760 Nagykáta, Mária u. 16.) bízza meg
120.000 Ft/hó díjazás ellenében,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: polgármester
10./ NAPIRENDI PONT
Sportcsarnok
létesítésére
kijelölt
szabályozási feltételeinek rögzítése

telek

településrendezési

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. A jelenlegi szabályozás
nem teljesen megfelelő a terveinkhez, ezért nyilatkoznunk kell, hogy TRT módosításkor más
besorolást adunk ennek a területnek. Aki egyetért a határozati javaslat tartalmával, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:

82/2016. (V. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2016. (I. 21.) ÖKT határozatával
döntött Sülysáp Város Településrendezési eszközeinek és Településfejlesztési
Koncepciójának teljes közigazgatási területre vonatkozó felülvizsgálatáról és módosításáról.
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 16. § (1) bek. és az 1997. évi LXXVIII. törvény alapján a
314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 2013. január 1-től hatályos tartalmi követelményei szerint az
eljárást megindította a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 32. § (1) bek. a) pontja szerinti teljes
eljárás keretében.
A módosítással érintett elsődleges területek köréhez tartozik az a partnerségi egyeztetés során
felmerült igény, miszerint a Sülysáp 3829 hrsz.-ú 8337 m2 nagyságú területrészen
szabályozási tervi módosítás keretében a hatályos szabályozási tervben szereplő tömbfeltárás
alternatív módon kerüljön szabályozásra, illetve a terület szabályozási paraméterei (övezeti
besorolás, beépítési feltételek) oly módon kerüljenek megállapításra, hogy azokhoz a tervezett
városi sportcsarnok és kiszolgáló építményei illeszkedjenek, azokkal összhangban legyenek.
A sportcsarnok és kiszolgáló építményeinek elhelyezésére irányuló tulajdonosi szándékot a
Képviselő-testület továbbra is fenntartja, az ehhez szükséges módosítási feladatokat a készülő
településrendezési eszközeinek módosítási feladatai között szerepeltette, és azok átvezetésére
irányuló szándékát jelen határozatával is rögzíti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
11./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a megvalósult pályázatokról és az újabb lehetőségekről
Horinka László polgármester: A napirend keretében több határozati javaslatról is döntést
kell hoznunk. Ezeket a PVB tárgyalta és elfogadásra javasolja. Aki elfogadja a tájékoztatót,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
83/2016. (V. 19.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megvalósult
pályázatokról, valamint az újabb lehetőségekről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Sokat tanakodtunk, hogy melyik pályázatot nyújtsuk be, mert
várhatóan csak egyikre tudunk sikeresen pályázni, végül a PVB-vel is egyetértve úgy
gondoltuk, hogy az első határozati javaslatból kikerül a Révai utca és csak az orvosi rendelő
felújítását célozzuk meg. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
84/2016. (V. 19.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ pályázatot nyújt be az Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú pályázati felhívásra,
pályázati célként a Losonczi utcai orvosi rendelő (az I. sz.
háziorvosi körzet) fejújítását határozza meg;

2./ a pályázathoz szükséges 1.579.309,- Ft önerő biztosítását
vállalja, és a 2016. évi költségvetés általános tartalék kerete
terhére biztosítja;
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a pályázat
előkészítéséhez és benyújtásához szükséges intézkedések
megtételére, ennek keretében a Kbt. hatálya alá nem eső
beszerzések lebonyolítására.
Határidő: 2016. június 2.
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: A következő egy VEKOP pályázat, új tagóvoda építését
célozzuk meg, 100 % -os a támogatottsága, de nem nagyon biztatnak azzal, hogy nyerünk, bár
lehet, hogy csak le akartak beszélni a beadásról. Elég szűkösek a források. Szerintem adjuk
be, elő van készítve. Aki egyetért a pályázat benyújtásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
85/2016. (V. 19.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ pályázatot nyújt be a VEKOP-6.1.1-15 Kisgyermeket nevelő
szülők munkavállalási aktivitásának növelése tárgyú
pályázatra, pályázati célként új tagóvoda építését határozza
meg a Csokonai utcai önkormányzati területen;
2./ a pályázathoz szükséges önerő biztosítását vállalja, és a
2016. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére
biztosítja;
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a pályázat
előkészítéséhez és benyújtásához szükséges intézkedések
megtételére, ennek keretében a Kbt. hatálya alá nem eső
beszerzések lebonyolítására.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: polgármester
Balog Mónika: Mi lesz a két épülettel?
Horinka László polgármester: Valamilyen önkormányzati funkciót kapnak, lennének
elhelyezendő feladataink. A következő a „D” határozati javaslat, amelyről dönteni kell.
Külterületi utak karbantartásához lehet munkagépet vásárolni a pályázattal, még nem
döntöttük el, hogy milyen gépre lenne a legnagyobb szükség, a pályázati célt majd beírjuk.
Aki egyetért a pályázat benyújtásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
86/2016. (V. 19.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ pályázatot nyújt be a VP6-7.2.1.3-16 Külterületi helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése tárgyú pályázatra;

2./ a pályázathoz szükséges önerő biztosítását vállalja, és a
2016. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére
biztosítja;
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a pályázat
előkészítéséhez és benyújtásához szükséges intézkedések
megtételére, ennek keretében a Kbt. hatálya alá nem eső
beszerzések lebonyolítására.
Határidő: 2016. július 29.
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: A következő egy KEHOP-os pályázat, önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítését célozza meg. Általános iskoláink, valamint a sápi
háziorvosi rendelő hőszigetelését szeretnénk belőle megvalósítani. Ez is 100 %-os támogatási
intenzitású. Aki egyetért a pályázat benyújtásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
87/2016. (V. 19.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ pályázatot nyújt be a KEHOP-5.2.9 Pályázatos
épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió
települési önkormányzatai számára tárgyú pályázatra,
pályázati célként a helyi általános iskolák épületei, valamint
a Kossuth Lajos utcai háziorvosi rendelő (III. sz. körzet)
energetikai korszerűsítését határozza meg;
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a pályázat
előkészítéséhez és benyújtásához szükséges intézkedések
megtételére, ennek keretében a Kbt. hatálya alá nem eső
beszerzések lebonyolítására.
Határidő: pályázat benyújtási határidő
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Az utolsó is egy 100 %-os támogatottságú pályázat lakossági
szemléletformálási programokra lehet pályázni, még én sem értem világosan, hogy milyen
programmal és céllal, de az energiatakarékosságra való törekvést kell fejleszteni ezzel. Aki
egyetért a pályázat benyújtásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
88/2016. (V. 19.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ pályázatot nyújt be a KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási
programok tárgyú pályázatra;
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a pályázat
előkészítéséhez és benyújtásához szükséges intézkedések
megtételére, ennek keretében a Kbt. hatálya alá nem eső
beszerzések lebonyolítására.
Határidő: 2016. június 17.
Felelős: polgármester

Pálinkásné Petik Éva: A KEHOP-os pályázatról mikor derül ki, hogy nyer-e?
Horinka László polgármester: Elvileg három hónapon belül értékelik, és eredményt
hirdetnek.
Balog Mónika: Akkor ebből az idén már nem lesz semmi.
12./ NAPIRENDI PONT
Helyi közösségi közlekedés
igénylése

állami

támogatásának

2016.

évi

Horinka László polgármester: Minden évben be kell adni, sok támogatást ugyan nem
kapunk, de az a kicsi is jól jön. Javasolom, hogy adjuk be. Aki egyetért a javaslattal, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
89/2016. (V. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a helyi közösségi közlekedés támogatására,
ezért a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény 3. mellékletének I. 5. pontja alapján a
következő nyilatkozatot teszi:
1./ vállalja, hogy a helyi közösségi közlekedés biztosítására
szervezett személyszállítási közszolgáltatást a 2016. január
1-től 2016. december 31-ig tartó időszakban folyamatosan
fenntartja;
2./ Sülysáp Város Önkormányzata a helyi közlekedés
működtetéséhez
(folyamatos
üzemeltetéséhez
és
eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez
2015. évre vonatkozólag – a szolgáltató 2015. éves pénzügyi
beszámolójának elkészítéséig – 8.400.000 Ft, azaz
nyolcmillió-négyszázezer forint összegű saját forrásnak az
egyedüli szolgáltató GYORSPEED Kft. (székhelye: 2241
Sülysáp Úri út 2. adószáma 23180646-2-13; cjsz.: 13-09145083/4) részére történő átadásával járult hozzá;
3./ a közszolgáltatási szerződést a vonatkozó törvény szerinti
pályázati eljárás lefolytatását követően, a 2./ pontban
meghatározott szolgáltatót megbízva kötötte meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
13./ NAPIRENDI PONT
S.P. Holding Kft. vételi ajánlata a gazdasági terület 0406/30 hrsz.-ú
ingatlanára
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, és olyan állásfoglalást adott, hogy ha 1 ha
területet egyben megvásárol, akkor egy méltányos áron értékesítjük. Tehát ezt így nem, de
tárgyalásba küldenek engem, hogy egy nagyobb területet próbáljak értékesíteni.

Pálinkásné Petik Éva: Legutóbb mekkora területet adtunk el?
Horinka László polgármester: Talán 2000 m2 volt. Tehát ezt így nem fogadjuk el,
amennyiben a tárgyalások valamilyen pozitív eredményre vezetnek, akkor ismét a testület elé
hozzuk. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
90/2016. (V. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján
1./ Az S.P. Holding Kft. (székhelye: 1012 Budapest, Logodi
utca 30 2/6., Cégjegyzékszám: 01-09-207669, képviselője:
Kónya Lilla) 1181 Ft/m2+áfa összegű vételi ajánlatát az
önkormányzat tulajdonában álló Sülysáp 0406/30 hrsz.-ú,
4019 m2 területű ingatlanra nem fogadja el.
2./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert tárgyalások
folytatására az ajánlattevővel egy mindkét fél részére
elfogadható megállapodás kialakítása érdekében.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: polgármester
14./ NAPIRENDI PONT
Bozai Róbert vételi ajánlata
ingatlanra

a

Sülysáp

4550/159

hrsz.

alatti

Horinka László polgármester: PVB elfogadásra javasolja, tekintettel arra, hogy önmagában
elég kicsi, a két szomszédnak lehetne eladni, az egyik Bozai Róbert.
Pálinkásné Petik Éva: Építési teleknek minősül?
Horinka László polgármester: Igen. Aki egyetért az előterjesztettek szerinti értékesítéssel,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
91/2016. (V. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján
1./ Bozai Róbert 2252 Tóalmás, Erdő utca 3. szám alatti lakos
800.000 Ft+áfa összegű vételi ajánlatát az önkormányzat
tulajdonában álló Sülysáp 4550/159 helyrajzi szám alatti,
414 m2 területű beépítetlen telekre elfogadja.
2./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
15./ NAPIRENDI PONT

Cseh András Szilveszter vételi ajánlata a Sülysáp Akácfa utca 1774
hrsz. alatti ingatlanra
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, nem javasolta az elfogadását, 3000 Ft/m2 +
áfa áron javasolja értékesíteni. Aki egyetért a PVB javaslatával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
92/2016. (V. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján Cseh
András Szilveszter 2241 Sülysáp, Akácfa utca 37. szám alatti
lakos 700.000 Ft+áfa összegű vételi ajánlatát az önkormányzat
tulajdonában álló Sülysáp 1774 helyrajzi szám alatti, 839 m2
területű beépítetlen telekre nem fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
16./ NAPIRENDI PONT
Dóczi József Gábor bérleti szerződésének meghosszabbítása a
Sülysáp 4073/2 hrsz.-ú ingatlanra
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Aki egyetért a
javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
93/2016. (V. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv.
107. §-a, valamint a 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet
alapján
1./ az önkormányzat tulajdonában álló Sülysáp 4073/2 hrsz.
alatti, 2356 m2 területű földrészletet Dóczi József Gábor
2241 Sülysáp, Sági út 14. szám alatti lakos részére további
5 évre, azaz 2021. június 30. napjáig, 2 Ft/m2/év bérleti díj
ellenében, kaszálóként bérbe adja,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a szerződés aláírására.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: polgármester
17./ NAPIRENDI PONT
Rubi N Bt. Bérleti szerződés meghosszabbítása a Sülysáp 0431/3
hrsz.-ú ingatlanra
Horinka László polgármester: Szintén a PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Aki egyetért
a javaslattal, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
94/2016. (V. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv.
107. §-a, valamint a 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet
alapján
1./ az önkormányzat tulajdonában álló Sülysáp Sülysáp 0431/3
hrsz. alatti, 20748 m2 területű földrészletet Rubi N Bt.
(székhelye: 2241 Sülysáp, Melegvölgy 18.; képviseli:
Schäfer Vilmos) részére további 5 évre, azaz 2021. június
30. napjáig, 2 Ft/m2/év bérleti díj ellenében, kaszálóként
bérbe adja,
2./ felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, a szerződés aláírására.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: polgármester
18./ NAPIRENDI PONT
Zárt kerítés építése és forgalomtechnikai tükör létesítése a Malom
utca – Kiskókai utca sarkán
Horinka László polgármester: Ezt is a PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja, annyit fűzött
hozzá, hogy a kérelmezőnek kell állnia a tükör költségeit, ezt ő vállalta is. Aki egyetért a
javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
95/2016. (V. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2)
bekezdésével kapott jogkörében, Molnár-Ujvári Amália
Sülysáp, Malom utca 72. szám alatti lakos
ingatlantulajdonos kérelmére a Malom utca – Kiskókai utca
sarkán 1,87 m magas tömör kerítés építéséhez hozzájárul,
azzal, hogy
2./ mindezen munkálatokat a Polgármesteri Hivatallal szoros
egyeztetésben lehet csak végrehajtani;
3./ az új kerítés megépítése előtt forgalomtechnikai tükröt kell
kihelyeztetni a Kiskókai utca és a Malom utca
kereszteződésében, melynek finanszírozása a kérelmező
kötelezettsége.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
19./ NAPIRENDI PONT
Egyebek

19.1. Tápiómentén zajlott ’56-os eseményekről szóló kiadvány
támogatása
Katus Norbert alpolgármester: Az első javaslatom, amivel a múlt ülésen is előjöttem, hogy
készül egy 1956-os tápiómenti könyv Tápiószecső alpolgármestere kezdeményezésében. Az
alpolgármester úr azzal kereste meg az önkormányzatokat, hogy járuljanak hozzá a könyv
kiadásához anyagilag, ezért cserébe megjelenést és példányokat kapnánk. Erre mondta a
Balog Mónika, hogy ha a HelpyNetet visszamondjuk, akkor meglenne rá a pénzünk. Én is
magasnak tartom az árat, a mi könyves nyomdánk alacsonyabb áron dolgozik és jó
minőségben, ezt fel is vetettem neki. Újra megkeresett, hogy már majdnem mindenki
hozzájárult 160 ezer forinttal, furcsa lenne, ha Sülysáp nem lenne benne. 30-35 ezer karakter,
8-10 oldal.
Seprős Viktor: Csak akkor lesz benne Sülysáp, ha fizetünk?
Katus Norbert alpolgármester: Minden településről lesz egy történész, aki összeállítja az
anyagot. Én egy picit tényleg furcsának tartanám, ha nem lennénk benne, de úgy is megírom,
ha nem támogatja a testület. Önálló könyvet biztos nem adunk ki, mert annyi anyag nincs.
Balog Mónika: Ami a levéltárban Sülysápról megtalálható, szerinted hiteles?
Katus Norbert alpolgármester: Ezért kell hozzá érteni, hogy az ember kihámozza az
igazságot. Tudom, hogy nem szerencsés, de készül egy könyv, arra törekednek, hogy szép
legyen, jó legyen.
Balog Mónika: Nem tudja kihagyni Sülysápot, mert akkor nem lesz hiteles.
Horinka László polgármester: Aki egyetért a 160 ezer forint támogatással, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 4 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a tárgyban
előterjesztett javaslatot nem támogatta, és a következő döntést hozta:
96/2016. (V. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja a Tápiómentén zajlott 1956-os események
bemutatását célzó kiadvány elkészítését, azonban anyagi forrást
nem tud hozzárendelni annak megjelentetéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
19.2. Egységes házszámtáblákra vonatkozó javaslat
Katus Norbert alpolgármester: Van egy házszámrendeletünk, minden ingatlanon kint
kellene lennie a házszámnak. Megkeresett minket egy vállalkozó, aki viszonylag dekoratív
műanyag házszámtáblákat készít. Az ötlet az, hogy minden háztartás számára biztosítsunk egy
táblát, ezek utcanévvel ellátottak. Van jó néhány dizájn, a legegyszerűbb 250 forint, szerintem
ezt még le lehet szorítani egy kicsit.
Horinka László polgármester: Kb. 600 ezer forint, ha minden háztartás részére biztosítjuk.
Balog Mónika: Miért kellene mindenkinek megvenni. Kicsit pénzkidobásnak gondolom.
Akinek van szép, kerámia az nem fogja kirakni.
dr. Tóth Krisztina jegyző: A következő mindenhová kiszórt levélben megírjuk, hogy
kötelező, ha ez a szempont.
Pálinkásné Petik Éva: Nekünk olyan magasan van, hogy nem lehet elolvasni.

Katus Norbert alpolgármester: Jót tesz az utcáknak, egységes kinézetet ad, és nem magas ár
a táblákért.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Kétélű fegyver, mert sok helyen ki van rakva, és azt mondják
majd, hogy kidobtuk a pénzt, ha ezekre a helyekre is veszünk.
Horinka László polgármester: Biztos lesz diákmunka, össze kell írni, hogy hol van.
Seprős Viktor: Az újságban egy cikket lehetne írni, hogy aki kér, annak megrendeljük.
Balog Mónika: Erre nem adnék ki 600 ezer forintot.
Katus Norbert alpolgármester: Ha ingyen lenne, akkor tudnátok e valamelyik formáját
támogatni?
Balog Mónika: Ez a saját véleményünk lenne, nem mindenkinek ugyanaz tetszik.
Katus Norbert alpolgármester: Azért lenne jó az egyszerű, minden házra megy. Fel kell
mérni, ha kéri, kap.
Horinka László polgármester: Többe kerül ez az akció, mint maga a tábla.
Balog Mónika: Biztos kirakja, ha megkapja?
Horinka László polgármester: Csak, hogy legyen egy egységes megjelenés.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Én támogatom, ha ezt jónak látjátok.
Pálinkásné Petik Éva: Átgondoljuk.
Balog Mónika: A szemléletváltásos pályázatba nem lehet betenni?
Horinka László polgármester: Most nem hozunk döntést, továbbgondoljuk a témát.
19.3. Temetők közbiztonsági problémái
Seprős Viktor: Az egyik kérdésemre már választ kaptam, a piacos kamerarendszerről lett
volna szó, mondtátok, hogy folyamatban van. A másik, hogy sokan jelezték, hogy a sülyi
temetőben rengeteget lopnak, tudsz-e erről valamit?
Farkas Ferenc: Nekem is mondták, de mit tudunk tenni?
Seprős Viktor: Ott is lehetne kamerát kirakni.
Farkas Ferenc: Inkább a fenti oldalon történnek ezek, a lenti részre fel lehet látni.
Seprős Viktor: Nekem többen is mondták, hogy kiásták a tujákat. Két részről tudnak csak
bemenni, oda lenne érdemes kamerát rakni.
Horinka László polgármester: Ha kiderül, hogy ellopták a virágot, senki nem szalad rögtön
a rendőrségre, úgyhogy általában nem tudunk ezekről.
Balog Mónika: Néhány éve rengeteget loptak, és ki volt írva, hogy akitől loptak menjen a
rendőrségre. Nem látom az ár-érték arányt, az ellopott virágok ára és a kamerarendszer
kiépítése között.
Horinka László polgármester: Ennek lehet visszatartó ereje, arra jó a vakkamera is.
Seprős Viktor: Ha mást nem, egy kiírást tegyünk ki, hogy jelentsék be.
Horinka László polgármester: A fenti részen hova lehetne tenni?
Seprős Viktor: Éles kamerát tényleg nem éri meg, de egy vakkamera és egy kiírás megérné.
Farkas Ferenc: Sokan azt csinálják, hogy odaállnak az autóval a kukához és beledobják az
otthoni szemetet. Legalább nem az erdőszélen dobja ki. Számtalanszor elviszem közterületről
is a szemetet, mert bántja a szememet.
Seprős Viktor: A használt étolaj lerakásával kapcsolatos javaslatommal foglalkoztatok-e? A
TÁVÜSZ-nél lehetne-e egy lerakót létesíteni?
Horinka László polgármester: Nem voltam az ülésen, de biztos, hogy hulladékkezelési
engedély kell hozzá. A TÁVÜSZ-nek a folyékony- és a zöldhulladékra van engedélye.
Mindenre külön engedély kell. Nem abban látom a megoldást, hogy a TÁVÜSZ telephelyén
lerakják. Rajtad kívül, szerintem a 10 főt nem éri el, aki behozná.
Seprős Viktor: Sokan fogják a csatornába önteni.

Horinka László polgármester: Az egész szilárdhulladékos programot lehetne normálisan
működtetni. Amikor ez már megy, akkor megpróbáljuk bővíteni. Vannak hulladékudvarok, de
jelenleg ezek nem üzemelnek, mert a Hírös bezárta őket. Ezeket a hulladékdíjakból kell
üzemeltetni, nehogy már az önkormányzatok fizessenek érte külön. Azt kellene szorgalmazni,
hogy pályázati pénzből itt is létesüljön egy hulladékudvar, mert a többi fajta hulladék lerakása
sincs biztosítva. Lehet, hogy részt kell benne venni, de teljesen nem vehetjük a nyakunkba.
Hamarosan döntést kell hozni a térségi hulladék kezeléséről. Készült egy konzorciumi
megállapodás, amiben az van, hogy a célként kitűzött projekt lezárásával a konzorcium
megszűnik, ezért társulást akarnak létrehozni. Ma találkoztam a ceglédi polgármesterrel, aki
azt mondja, hogy a 49 településből lesz olyan, aki nem fogadja el. Még én is gondolkodom,
mert szavazni kellett volna a társulási megállapodásról, a hulladékudvarokról, ezeket már rég
rendezni kellett volna. Nagyon szövevényes és bonyolult a történet. Szerintem az egész
ország legmákosabb projektje ez a ceglédi. Beszéltünk arról, hogy megkerestünk egy másik
céget, ott tartottunk, hogy közbeszerzés, de mi vállaltunk, hogy beszállítunk ebbe a
hulladéklerakóba, ezért nekünk Ceglédre kell beszállítani. A törvény kötelezi a szolgáltatót,
előbb-utóbb meg kell, hogy mozduljon valami. Egyelőre még nem láttam ilyen pályázati
kiírást, de elvileg lesz.
Seprős Viktor: Köszönöm.
19.4. Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása
Horinka László polgármester: A nyári napköziben az étkezési térítési díjjal kapcsolatos
javaslatot el kellene fogadni. A javaslat az, hogy az összes sülysápi táborban kapják meg a
gyerekek azt az étkezési térítési díj kedvezményt, amelyet a tanév folyamán megkapnak.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Megváltozott a szabályozás, sokkal szűkebb kört támogat az
állam a nyári időszakban, mint korábban, csak a hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetűeket. Nyáron ezek a gyerekek kapnának étkezést ingyenesen, a többi – korábban
szintén állami támogatott – csoport nyári étkezését már nem támogatják, az önkormányzat
támogathatja. Nem magas összegről van szó és belefér a szociális kertünkben, a bizottság is
támogatta a javaslatot.
Horinka László polgármester: Tehát aki támogatja az elhangzott javaslatot, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
97/2016. (V. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt
arról, hogy
1./ a gyermekek napközbeni ellátására szervezett iskolai
programokban részt vevő gyermekek az intézményi
gyermekétkeztetés vonatkozásában részükre megállapított
kedvezményekkel
vehetik
igénybe
a
szünidei
gyermekétkeztetést,
2./ az ennek biztosításához szükséges pénzügyi fedezetet a
költségvetés szociális keretének terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: A mögöttem lévő zászló Városfalva templomának karzata
alól került elő, amikor ott jártunk, akkor került szóba, hogy szívesen restauráltatnánk a

részükre. A Szóró Kft. az idén is felajánlott 500 ezer Ft támogatást, abból fogjuk kifizetni. A
sportcsarnok látványterveit még néhányan nem láttátok, de ha akarjátok, behozom.
Egyebekben, amennyiben nincs más, mindenkinek köszönöm a munkát, az ülést bezárom.
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