Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 18-án
18.00-kor megtartott munkaterv szerinti, nyilvános üléséről
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak:
A Képviselő-testület tagjai közül: Horinka László polgármester, Katus Norbert
alpolgármester, Balog Mónika, Cseri Péter, Farkas Ferenc, Hostyinszki Ákos, Kecser
István, Pálinkásné Petik Éva és Seprős Viktor települési képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt az
augusztusi munkaterv szerinti ülésünkön. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület
határozatképes: 9 tagból 9 jelen van.
A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek javasolom Pálinkásné Petik Éva és Seprős Viktor
képviselőtársainkat. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 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, azzal a kiegészítéssel, hogy néhány újabb napirendi pontot is fel kell
vennünk: egy ingatlaneladásról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás további sorsáról
lenne szó, ezekhez az előterjesztést megkaptátok e-mailben és nyomtatva is. Illetve lenne sző
egy használati szerződésről, és az egyik intézményvezetőnk vonatkozásában lenne béremelési
javaslatom. Ezen kívül van-e valakinek egyéb indítványa egyebekben? Ha nincs, aki egyetért
a napirenddel, kérem, hogy szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet
elfogadta.
Az ülés napirendje:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az elmúlt ülés óta történt
fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
2./ Tájékoztató a 2016. év II. negyedévben a Képviselő-testület által átruházott
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hatáskörökben hozott döntésekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Szociális szolgáltatástervezési koncepció elfogadása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Köztemetők fenntartásáról szóló 2016. évi beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Sülysáp Város köztemetőire vonatkozó díjak mértékének felülvizsgálata
(javaslattétel)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
A helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Sülysáp Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata - megalapozó
dokumentumok jóváhagyása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Sülysáp Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata - a környezeti
értékelés tematikájának megállapítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Sülysáp Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata – rekreációs központ
telepítési tanulmánytervének jóváhagyása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Sülysápra vonatkozó stratégiai zajvédelmi intézkedési tervjavaslatok
véleményezése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Tájékoztatás a helyi adóbevételek 2016. I. félévi alakulásáról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Tájékoztatás Sülysáp Város Önkormányzata gazdálkodásának 2016. I. félévi
helyzetéről, valamint a költségvetés módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Tápió-Hajta
Vízgazdálkodási Társulat közfoglalkoztatás
támogatásával
kapcsolatos kérelme
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Iskolai étkezési felelősök megbízása és díjazása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Szolgálati bérlakás (Kisköz 27/1.) felújítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Sülysáp, Kókai u. 19. szám (3025 hrsz.) alatti ingatlan visszavásárlása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
ENDA TRANS BT. vételi ajánlata a gazdasági terület 0406/27 hrsz.-ú ingatlanára
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása 2016. szeptember 1-től
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Központi Konyha vezetőjének béremelése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Használati szerződés megkötése a sportcsarnoképítésre kijelölt sülysápi 3829 hrsz.ú telekre
Előterjesztő: Horinka László polgármester

1./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az elmúlt ülés óta
történt fontosabb eseményekről
Horinka László polgármester: Van egyszer egy tájékoztató a lejárt határidejű
határozatokról, én pedig megteszem a kiegészítést az előző ülés óta történt fontosabb
eseményekről. Az egyik ilyen téma, hogy TRV-től kaptunk egy levelet júniusban, amiben
igényüket fejezték ki, hogy – mivel január-február hónapra nem kaptak sem a társulattól, sem
a lakosságtól semmilyen ellenszolgáltatást a munkájukért – az önkormányzatok fizessenek. A
szerződés aláírására február végén került sor, és csak ezután tudták benyújtani az
energiahivatalhoz az ideiglenes díjjal kapcsolatos kérelmüket. Ez a két hónap kb. 57 millió
forintos kiesést jelent nekik, amit a társult önkormányzatoktól kérnek, tőlünk 6 milliót. Ezt
egyik önkormányzat sem akarja megfizetni. Úgy volt, hogy testület elé hozzuk, de beszéltem
a társulat ügyvédjével, és úgy néz ki, hogy a társulat fizeti ennek egy részét, így a települések
mentesülnek. A TRV részéről a vízórák cseréje nem lesz ingyenes, ennek ellentételezését is az
önkormányzatoktól várják, megpróbáljuk a szerződésbe belevenni, hogy a következő 15
évben nem fognak előállni ilyen költséggel. Ezt is a társulat fogja részben téríteni.
Az ügyelet által kért lakosságarányos 15 forintos hozzájárulást nem minden önkormányzat
fogadta el, így a társulás nem tudja a szerződésmódosítást megkötni, ezért nagy valószínűség
szerint szerződésbontás lesz, és új közbeszerzés.
Változik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásunk: felmondtuk a szerződést, ezért
szeptember 1-től új szolgáltató lesz. Átmenetileg, a közbeszerzés idejére a Vertikal Zrt.
vállalta a hulladékszállítást az eddigihez nagyjából hasonló feltételekkel, viszont azzal a
fontos eltéréssel, hogy zöldhulladék szállítás is lesz. Ezt nem akarja az ÖKOVÍZ elfogadni,
ezért lehet, hogy két szolgáltató is körbemegy a szállítási napokon.
Nagyon nehezen indult el júniusban a csatornarákötések kivitelezése, részben mert elhajtották
a vállalkozót. Hogy ez minek köszönhető, nem tudom, talán a korábbi rossz tapasztalatoknak.
Azóta közöltünk egy cikket az újságban, és az összeírás kapcsán a kollégák megkapták azok
listáját, ahol még nincs csatorna. A visszajelzés az, hogy megindult és alakul a dolog.
Katus Norbert alpolgármester: Itt is vannak még olyanok, amelyek nincsenek benne az
adatbázisban. Egy fő gyakorlatilag azzal foglalkozik, hogy ezeket a listákat egyeztesse.
Horinka László polgármester: Többféle adatbázis létezik, ezért vannak eltérések, van, aki
kapott csonkot, de nincs benne az adatbázisban, vagy benne van, de nem kapott csonkot. Kb.
1000 db bekötés hiányzott, már nagyjából egy hónapja dolgoznak. Volt egy kis szünet, de
amikor az újságban megjelent a cikk és kaptak egy kis segítséget, ismét beindult.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Kevesebb a probléma az elvezetéssel?
Horinka László polgármester: Most is vannak, de úgy érzékelem, hogy kevesebb, mint hat
hónappal ezelőtt, nem jellemző, hogy lépten-nyomon telefonálnak. Az is lehet, hogy a TRV
megtanulta kezelni a helyzeteket, és az üzemeltetés is kezd felnőni a feladathoz. A TRV sok
helyen végez ilyen üzemeltetést, de ezen a környéken felvettek egy csomó olyan embert, aki
még nem csinálta, és bele kellett tanulni.
A pályázatokról annyit, hogy a BM-es pályázaton nyertünk 30 milliót a Losonczi utcára.
Pályáztunk épületek energetikai korszerűsítésére, hiánypótlásmentesen, azt gondolom, hogy
jó esélyekkel várhatjuk a döntést. Más pályázatokról nem kaptunk még hírt. A konyhára most
jött egy hiánypótlás, a sportcsarnokra még hiánypótlás sem jött.
Balog Mónika: A kültéri kondigépekkel mi a helyzet?
Horinka László polgármester: Beadtuk a pályázatot, mindenhová a legnagyobbat kértük,
futókörre nem pályáztunk, mert az nagyon sokba került volna. Egy lesz a Hevesy parkban,
egy az almáskerti játszótér mellett, Sülyben pedig a sportcsarnoknál lesz a harmadik.

Kecser István PVB elnök: Bosszant a Kiskókai úton a felbontás, hetek óta nem tudják
helyreállítani.
Horinka László polgármester: Már megkezdték a helyreállítást.
Cseri Péter: A csatornadíjakról van-e valami információ?
Horinka László polgármester: A mostani újságban lesz egy tájékoztató arról is, hogy
engedjék be a vállalkozót, mert talajterhelési díjat kell fizetni, ami elég elrettentő összeget
jelent. Nagyságrendileg 280,- Ft lesz a díj. Van még egy tétel, a vízkészlet járulék, de az nem
jelentős összeg. Ez egy ideiglenes díj, a véglegest a miniszter fogja megállapítani az
energiahivatal javaslatára.
Cseri Péter: Ha a végleges eltér, akkor mi van?
Horinka László polgármester: Akkor el kell számolni a lakossággal.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Mikorra várható a döntés?
Horinka László polgármester: Akár egy év is lehet. Ismeritek azt az előzetes díjat, amit a
TRV Sülysápra javasolt, az 1.100,- Ft lett volna. A TRV az amortizációt 100 %-osra vette, de
nem lehet csak maximum 30 %. A pályázatunkban a 2010. körüli indulásnál is nagyjából
ilyen díjjal kalkuláltunk.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A városnappal kapcsolatban kaphatunk tájékoztatást?
Horinka László polgármester: A programot ismeritek. Volt egy kis fennforgás: néhány
napig úgy nézett ki, hogy nem lesz esti koncert, de sikerült átszervezni, és csak annyi
változott, hogy később lesz a kezdés. Ami a legfontosabb a városi konyha felkészültsége a
büfére és a TÁVÜSZ felkészültsége az egyéb feladatokra. Ezzel kapcsolatban Norbi folytatott
egyeztetéseket.
Katus Norbert alpolgármester: Mindenki készen áll a feladatára önállóan, ez egy nagy
lépés. A felelősségi körök megvannak. Délelőtt laza program lesz, délután a koncertek, több
stílusban, arra törekszünk, hogy élőzene legyen. Az esti koncert felénél lesz a tűzijáték. Lesz a
nemzetiségi önkormányzat kérésére egy minőségi roma zenekar. Erre beadtak egy pályázatot,
reméljük, nyernek is. Előtte családi programok, vetélkedők, két sportverseny is lesz, a nap
folyamán. A focipályán Szóró-kupa lesz, az ökölvívók felállítanak egy ringet a tavacska
mellett, itt gyerekversenyek lesznek. Kicsit változott a felállás: a munkákat én hangolom
össze, Tarnavölgyi Laci felel a programért, a konyha önállóan oldja meg a feladatait.
14 órakor lesz a helyi elismerések átadása, érkezik az államtitkár úr, bejelentéseket is tesz a
pályázatainkkal kapcsolatban. Városfalváról a helyi bíró mond beszédet. A protokollrész
hozzám tartozik. Lesz főzőverseny, minden versenyző csapat főz egy-egy vendéggárdának.
Nem kell kenyeret sütni, de lehet, hogy emeli a pontszámot, ha valaki ilyet is csinál. Az
alapkoncepció, hogy minél több helyi termék jelenjen meg a városnapon. Mindig gond volt,
hogy mennyi helypénzt kérjünk, most mindent mi értékesítünk, lesz Sülysáp-burger, lesz
kolbász, a sört is csak a városi konyha méri, másnak nem engedélyeztük. Ebből tavaly is 600
ezer forint bevétel volt. Lesz fagyi, aki jobb ajánlatot ad, azt engedjük ide.
A konyhával kapcsolatos logisztikai rész tavaly Tarnavölgyi Lacinál volt, és nem jól
működött. Füles Józsi is egész nap szolgálatban lesz. A szemétszedés és a tisztaság biztosítása
külön felelőshöz tartozik. Az általános feladatokra Cseri Tamást bíztuk meg, de szolgálatban
lesz a villanyszerelő és két autó. Elkészültek az új pavilonsátrak, 15 db, ezeket előző nap
összerakják, hajnalig lesznek szolgálatban, vasárnap reggelre minden el lesz takarítva, de nem
lesz piac.
Horinka László polgármester: Az a nagy sátor, ami tavaly is volt és a színpad még ott lesz,
ezért mondtuk – lemondva kb. 200 ezer forintról –, hogy ne legyen piac. Búcsúkor szintén
nem lesz piac, vagyis csak részben: a zöldségesek jönnek reggel, a játékosok pedig csak
délután. Czerván államtitkár úr közreműködését kérjük a helyi elismerések átadásában. Ma
megjöttek az érmek és az oklevelek, mindenkit kiértesítettem.

Katus Norbert alpolgármester: Nyilván a meghívás nektek is egész napra szól, de a
protokoll részre mindenképpen, az elismerések átadása után pedig egy koccintásra,
beszélgetésre várunk benneteket.
Horinka László polgármester: Aki egyetért a tájékoztató elfogadásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
131/2016. (VIII.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
Tájékoztató a 2016. év II. negyedévében a Képviselő-testület által
átruházott hatáskörökben hozott döntésekről
Horinka László polgármester: Nem tárgyalta bizottság. Kérdés van-e a tájékoztató
tartalmával kapcsolatosan.
Seprős Viktor: A csillagvizsgáló vízellátására mi lesz a megoldás?
Katus Norbert alpolgármester: Még nem történt meg a felmérés, a pontos kalkuláció, a
Hivatal műszaki-beruházási vonalon nagyon leterhelt, így nem ez volt a prioritás. Amint lesz
egy lélegzetvételnyi idő, lépünk benne.
Horinka László polgármester: Az elmúlt időszakban ráadásul likviditási problémáink is
voltak, és a vízellátás is milliós tétel. Aki egyetért a tájékoztató elfogadásával, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
132/2016. (VIII. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.
év I. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntésekről
szóló, az SZMSZ 8. § (4) és 19. § (5) bekezdése szerint
előterjesztett beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
3/ NAPIRENDI PONT
Szociális szolgáltatástervezési koncepció elfogadása
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel,
hogy kerüljön bele a Civil Nonprofit Kft.. Aki az elhangzott kiegészítéssel elfogadja az
előterjesztett határozati javaslatot, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

133/2016. (VIII. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (7)
bekezdése alapján elfogadja Sülysáp Város Önkormányzata
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját, egyúttal a
korábban e tárgyban elfogadott dokumentumokat hatályon kívül
helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4/ NAPIRENDI PONT
Köztemetők fenntartásáról szóló 2016. évi beszámoló megtárgyalása
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdés? Képviselő
úr, kiegészítést szeretnél-e hozzátenni?
Farkas Ferenc: Köszönöm, nem, de a kérdésekre szívesen válaszolok.
Horinka László polgármester: Aki a temetőfenntartásról szóló beszámolót elfogadja, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
134/2016. (VIII. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6.
§ (3) bekezdése alapján a temetőfenntartásról és a temetkezésről
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5/ NAPIRENDI PONT
Sülysáp
Város
köztemetőire
felülvizsgálata (javaslattétel)

vonatkozó

díjak

mértékének

Horinka László polgármester: Ezt a napirendet is a PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás van-e? Aki elfogadja a temetőkre vonatkozó díjakat, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
135/2016. (VIII. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 40. §-a alapján 2017. január 1-jétől Sülysáp Város
köztemetőire vonatkozóan a következő díjtételeket kívánja
megállapítani:
– egyes sírhely megváltási díja
10 000 Ft + áfa /25 év
– kettes sírhely megváltási díja
20 000 Ft + áfa /25 év
– urnafülke megváltási díja
20 000 Ft /10 év
– urnasírhely megváltási díja
25 000 Ft /10 év

– a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által
fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja: 2000 Ft +
áfa /alkalom
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezett
díjtételekről
a
fogyasztók
területileg
illetékes
érdekképviseleti szerveinek véleményét kérje ki.
Határidő: 2016. novemberi ülés
Felelős: polgármester
6/ NAPIRENDI PONT
A helyi termelői piac működéséről
önkormányzati rendelet módosítása

és

üzemeltetéséről

szóló

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta és elfogadásra javasolta. Részben olyan
dolgok szerepelnek benne, amiről korábban szó volt, mint pl. az áram használat, valamint
merültek fel gondok az állatok bevitelével, ezt megtiltjuk.
Balog Mónika: Ez a tiltás az árusokra vonatkozik?
Seprős Viktor: Ki is lesz táblázva?
Horinka László polgármester: Mindenkire vonatkozik, de az árosuk között fordul elő, hogy
valaki hozza a kutyáját, ami ott csahol.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Egy apró probléma lehet: vannak, akik oda viszik ki a
kölyökkutyákat, hogy gazdát találjanak a számukra, ami pozitív, így ezeket a helyzeteket
majd kellő rugalmassággal kell kezelni.
Horinka László polgármester: Más kérdés, hozzászólás? Ha nincs, aki elfogadja a
rendeletmódosítást, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016. (...) önkormányzati rendelete
a helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről szóló
18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében
rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 14. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.
(III. 13.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a helyi termelői piac működéséről és
üzemeltetéséről a következőket rendeli el:
1. §
A helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
(5) A termelői piac területére élő állatot - a vakvezető kutyák, valamint a rendőri és

biztonsági szervek munkakutyái kivételével - bevinni tilos.
2. §
Az Ör. 4. §-a az (1) bekezdést követően a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
(1a) Amennyiben az árus az árusítóhelyhez gépjárművel is be kíván állni, az árusító helyet
legalább olyan hosszon kell igényelnie, amennyit a gépjármű és esetleges vontatmánya
elfoglal.
3. §
Az Ör. 2 melléklete a következő 6. ponttal egészül ki:
6. elektromos áram vételezésének díja 500 Ft/berendezés/alkalom
4. §
E rendelet 2016. november 1-jén lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

Sülysáp, 2016. augusztus 18.
Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

7/ NAPIRENDI PONT
Sülysáp Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata –
megalapozó dokumentumok jóváhagyása
Horinka László polgármester: PVB elfogadásra javasolja. Kérdés van-e?
Kecser István PVB elnök: Nálunk a bevándorlási egyenleg pozitív, Tápiószecsőnek negatív.
Horinka László polgármester: Annak, aki vidéki, de a budapesti munkaerőpiachoz közelebb
akar kerülni, vonzó a településünk, és annak is, aki az agglomerációban keres magának
lakóhelyet, hiszen innen elég jó a közlekedés Budapest irányába. Gyömrőn, Maglódon sokkal
drágábbak az ingatlanok, Tápiószecső pedig már jóval messzebb van, drágábbak a
vonatjegyek, hosszabb az utazás, ehhez képest viszont érdemben nem alacsonyabbak az
ingatlanárak.
Kecser István PVB elnök: Javasoljuk a tervezőnek, hogy még egyszer olvassa át.
Horinka László polgármester: Aki egyetért az előterjesztett határozati javaslat
elfogadásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
136/2016. (VIII. 18.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet,
valamint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján Sülysáp Város Önkormányzata
településrendezési eszközeinek felülvizsgálata keretében
1./ a Pestterv Kft. által elkészített Helyzetfeltáró, helyzetelemző, helyzetértékelő
munkarészt, valamint az Alátámasztó javaslatot jóváhagyja; egyúttal
2./ a beérkezett lakossági javaslatokról a következő döntéseket hozza:
Érintett terület
Szabályozási javaslat
Döntés
1 Úri út 0476/207;
belterületbe csatolás
Szabályozásba befoglalandó
0476/208; 0476/209 hrsz.
2 Széchenyi utca 3630- Lf-2
övezetről
Lf-1-re Szabályozásba befoglalandó
3639 hrsz.
módosítás és tömbfeltárás
biztosítása
3 Dózsa György út 76.
Nyeles telek lehetősége, 550 A nyúlványos (nyeles) telek
m2-nél kisebb kialakítható kialakíthatóságának
telekterület
biztosítása napirenden van,
azonban az 550 m2 alatti
telekterület
szabályzatba
foglalása nem támogatható
4 Rákóczi út folytatásában A még meglévő MK-1 Nem támogatja, mivel a város
övezetek építési övezetbe meglévő beépítésre szánt
sorolása, 3 % beépíthetőség területein lenne szükséges a
növelése
beépítés intenzitását növelni
5 Egy nyomtávú utak
Nem támogatja az egész
egyirányúsítása
településre
kiterjedő
követelményként
előírni,
esetileg vizsgálandók ez ilyen
jellegű problémák
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
8/ NAPIRENDI PONT
Sülysáp Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata – a
környezeti értékelés tematikájának megállapítása
Horinka László polgármester: Szintén a PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés vane? Aki az előterjesztett határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
137/2016. (VIII. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2005.
(I. 11.) Korm. rendelet, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet,
valamint a véleményezési eljárásba bevont környezet védelméért
felelős szervek nyilatkozatai alapján a Sülysáp Város
településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához kapcsolódó
környezeti értékelés tematikáját az alábbiak szerint állapítja
meg:

a) A tematika tartalmazza a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4.
mellékletében felsorolt valamennyi tartalmi elemet, amelyek
szükségesek
a
tervmódosításban
szereplő
területfelhasználási, övezeti változtatások környezeti
hatásainak megítéléséhez.
b) A véleményező szervek nyilatkozatainak megfelelően
tematikailag különös figyelemmel kell kidolgozni a felszíni
vízvédelemmel, a vízfolyások és vízpartok által érintett
területekkel kapcsolatos esetleges hatások és védelmi
igények összefüggéseit.
c) Az Önkormányzat a településrendezési eszközök készítése
során nem kíván a Natura2000 területekre káros hatással
járó változtatásokat végrehajtani, ezért a Natura2000
hatásbecslés elkészítését nem látja indokoltnak, azt a
tematikában nem szerepelteti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9/ NAPIRENDI PONT
Sülysáp Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata –
rekreációs központ telepítési tanulmánytervének jóváhagyása
Horinka László polgármester: A dolog ismert előttetek, a PVB támogatta, elfogadásra
javasolta. Kérdés? Aki csatlakozik a PVB javaslatához, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
138/2016. (VIII. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2005.
(I. 11.) Korm. rendelet, valamint a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet
alapján
Sülysáp
Város
Önkormányzata
településrendezési eszközeinek felülvizsgálata keretében
1./ támogatja a Sülysáp 089/34, 089/35, 089/36, 093/8, 089/68
hrsz.-ú területekre vonatkozó telepítési tanulmánytervet;
2./ településrendezési szerződést kíván kötni a fejlesztővel;
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
egyeztetések lefolytatására és a településrendezési
szerződés aláírására.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: polgármester
10 NAPIRENDI PONT
Sülysápra
vonatkozó
stratégiai
tervjavaslatok véleményezése

zajvédelmi

intézkedési

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Jegyző asszonnyal arról
beszéltünk, hogy mégis érdemes lenne a 31-es zajvédelme érdekében elkerülő utat építeni.
Szerintem semmibe sem kerül észrevételezni.

Katus Norbert alpolgármester: Szeretném javasolni, hogy a nagyközséget írják át városra.
Horinka László polgármester: A „tervjavaslatot az alábbiak szerint véleményezi” pontba
beírjuk, hogy 2013. óta városi címet viselünk, és a 31-es főút, illetve a vasút mentén
problémásnak véljük a zajhatást.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Megfogalmazzuk, hogy az elkerülő út megépítése benne van a
megyei tervekben, kérjük megépíteni.
Horinka László polgármester: A vizsgálatok megállapításai is alátámasztják, hogy a 31-es
főút és a vasút mentén a zajterhelés a határértékeket meghaladja, ezzel kapcsolatban várjuk az
intézkedési terveket. Javasolom, hogy ezekkel a kiegészítésekkel fogadjuk el. Aki egyetért a
javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
139/2016. (VIII. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdése alapján a
nagyforgalmú közutakra és a nagyforgalmú vasutakra elkészített
Sülysáp Várost érintő stratégiai zajvédelmi intézkedési
tervjavaslatokat az alábbiak szerint véleményezi:
a) A 31. sz. II. rendű főút zajtérképezéséről készült vizsgálat
több olyan pontot tárt fel, ahol a zajterhelés jóval meghaladja
a stratégiai küszöbértéket, így szorgalmazzuk megfelelő
javaslatok kidolgozását a zajterhelés enyhítésére. Ennek
kapcsán javasoljuk a felsőbb szintű stratégiai tervekben
szereplő elkerülő út megépítését érdemben megfontolni.
b) Jelezzük, hogy Sülysáp igazgatási rangja 2013. július 15.
napjától város.
Határidő: 2016. augusztus 22.
Felelős: polgármester
11 NAPIRENDI PONT
Tájékoztatás a helyi adóbevételek 2016. I. félévi alakulásáról
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta és javasolta, azonban annyi kiegészítést tett a
témához, hogy az adósok listáját jelentessük meg ismét az újságban. Érdemes volna, a
következőben jelezni, hogy a testület javasolja a jegyzőnek az októberi számban az adóslista
megjelentetését.
Katus Norbert alpolgármester: A következő három lapszámban folyamatosan közöljük.
Horinka László polgármester: Sokszor hallom, hogy fizetem a gépjárműadót, mégsem
építenek előttem aszfaltos utat. Kíváncsi lennék, hogy ha azt mondanám, hogy ne fizessen, de
csináltassa meg maga előtt a fél útpályát, mit szólna. Nagyságrendileg össze sem hasonlítható
mértékű két összegről beszélünk. Tehát javasoljuk a jegyzőnek mint helyi önkormányzati
adóhatóságnak, hogy fontolja meg az adósok listájának megjelentetését. Aki elfogadja a
tájékoztatót az elhangzott kiegészítéssel, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
140/2016. (VIII. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ az adózás 2016. I. félévi helyzetéről szóló beszámolót
elfogadja;
2./ javasolja a helyi önkormányzati adóhatóságnak, hogy az
adóhátralékkal rendelkező személyek listáját az adózás
rendjéről szóló törvényben foglalt feltételekkel hozza
nyilvánosságra.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
12/ NAPIRENDI PONT
Tájékoztatás Sülysáp Város Önkormányzat gazdálkodásának 2016. I.
félévi helyzetéről, valamint a költségvetés módosítása
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdés? Ha nincs,
hagyatkozzunk a PVB javaslatára. Aki egyetért a tájékoztató elfogadásával, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
141/2016. (VIII. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat gazdálkodásának 2016. I. félévi helyzetéről szóló
tájékoztatást elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: A tájékoztató elfogadásán túl egy rendeletmódosítást is végre
kell hajtanunk. aki egyetért a költségvetési rendelet előterjesztettek szerinti módosításával,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2016. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövegét az 1. számú melléklet tartalmazza./
13./ NAPIRENDI PONT
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatási kérelme
Horinka László polgármester: Ez már járt a PVB előtt pár hónappal ezelőtt, de a testületig
nem jutott el, véletlenül elsikkadt a többi dolog között. Most a PVB ismét megtárgyalta és
újfent elfogadásra javasolta. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
142/2016. (VIII. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ 2016. évre 450.000 Ft összegű támogatást biztosít a
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány (2711
Tápiószentmárton, Kossuth L. u. 3.) részére a költségvetés
általános tartalék kerete terhére;
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
14./ NAPIRENDI PONT
Tápió-Hajta
Vízgazdálkodási
Társulat
támogatásával kapcsolatos kérelme

közfoglalkoztatás

Horinka László polgármester: Ezt is támogatta a PVB. Talán úgy fogadta el, hogy a
költségvetési éven túlnyúló támogatás kifizetésére is hatalmazzon fel a testület.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Az volt a felvetés, hogy a polgármester mindaddig megköthesse
testületi döntés nélkül is a szerződést az újabb projektidőszakokra, amíg tartalmilag nincs
benne változás, még akkor is, ha a támogatás kifizetése átnyúlik a költségvetési éven.
Horinka László polgármester: Igen, valóban így volt, és tervezzük a költségvetésben.
Balog Mónika: Dolgoznak valahol?
Horinka László polgármester: Igen, most már itt dolgoznak, nem Kókán. Aki egyetért az
elhangzott javaslattal kiegészített határozati javaslat elfogadásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
143/2016. (VIII. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a 2016.09.01.-2017.02.28. közötti közfoglalkoztatási
program idejére 7 fős közfoglalkoztatotti keretlétszámmal
6000 Ft/fő/hó támogatást biztosít a Tápió-Hajta
Vízgazdálkodási Társulat (2760 Nagykáta, Perczel Mór u.
26.) részére;
2./ felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, egyúttal felhatalmazza, hogy az ezt követő
projektidőszakokra is mindaddig megkösse a támogatási
szerződést – egyedi testületi felhatalmazás nélkül –,
ameddig az 1. pontban foglalt létszám és támogatási összeg
paraméterek nem változnak.
Határidő: 2016. augusztus 31., majd folyamatos
Felelős: polgármester
15./ NAPIRENDI PONT
Iskolai étkeztetési felelősök megbízása és díjazása
Horinka László polgármester: Minkét bizottság tárgyalta és támogatta. Kérdés?

dr. Tóth Krisztina jegyző: Volt egy kis félreértés: a Mórában valójában 3 étkezési felelős
van, így ténylegesen 4 főről lenne szó, ami évi 500 ezer Ft.
Horinka László polgármester: Az egyenletes teherelosztás valóban 3 főt követel a Mórában.
Aki egyetért az étkezési felelősök megbízásával és díjazásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
144/2016. (VIII. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ az intézményi étkeztetési feladatok adminisztrációjának
ellátására a Sülysápi Szent István Általános Iskolában 1 fő, a
Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskolában 3 fő étkezési
felelős megbízásáról dönt, havi bruttó 10.000 Ft/fő díjazás
ellenében, 2016. szeptember 1-jétől a tanítási évek
időszakaira;
2./ a megbízás 2016. évi finanszírozását a költségvetés általános
tartalék keretéből biztosítja;
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
16./ NAPIRENDI PONT
Szolgálati bérlakás (Kisköz 27/1.) felújítása
Horinka László polgármester: Ezt is a PVB tárgyalta és támogatta. Nevezetesen, hogy a
felújítás költségeit 5 havi bérleti díj jóváírásával térítjük vissza. Aki egyetért az
elhangzottakkal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
145/2016. (VIII. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2011. (IV. 20.)
önkormányzati rendelet alapján
1./ az önkormányzat tulajdonában álló Sülysáp, Kis köz 27/1.
szám alatti szolgálati bérlakás felújítására fordított
anyagköltség ellenében Mészárosné Simon Tünde részére 5
havi bérleti díj jóváírását engedélyezi;
2./ felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
17./ NAPIRENDI PONT
Sülysáp, Kókai u.
visszavásárlása

19.

szám

(3025

hrsz.)

alatti

ingatlan

Horinka László polgármester: PVB elfogadásra javasolta, így is elég sokáig vártunk.
Kecser István PVB elnök: Mire számítunk, megy simán?
Horinka László polgármester: Ha engem kérdezel, nem lesz egyszerű. Az a kevéske pénz,
amit befizetett csak néhány hónap bérleti díjat tesz ki, így most tartozik egy csomó bérleti
díjjal. Aki egyetért a visszavásárlással, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
146/2016. (VIII. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ dönt arról, hogy sülysápi 3025 helyrajzi számon
nyilvántartott, a természetben 2241 Sülysáp, Kókai u. 19.
szám alatt található, 644 m2 alapterületű, „lakóház, udvar”
megjelölésű belterületi ingatlant – tekintettel arra, hogy
Radics Richárd 2241 Sülysáp, Kókai út 19. szám alatti lakos
vevő a vételár törlesztésével 30 napon túli késedelembe esett
- visszavásárolja;
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. szeptember 1.
Felelős: polgármester
18./ NAPIRENDI PONT
ENDA TRANS BT. vételi ajánlata a gazdasági terület 0406/27 hrsz.-ú
ingatlanára
Horinka László polgármester: A PVB tárgyalta, de már csak a jegyzőkönyv lezárása után.
Azok a paraméterek vannak benne, amit már más értékesítéseknél is alkalmaztunk. Minimum
a 10 %-ot fizesse be.
Katus Norbert alpolgármester: Fizesse be az adótartozásait, már vannak elévült tartozásai
is.
Balog Mónika: Az állomás utcában van telephelye.
Horinka László polgármester: Egy éven belül kezdje meg a tevékenységét.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Ha az Állomás utcában tárolt autóit ezentúl ott tárolja, az nem
jelent plusz adóbevételt. Egy előnye van, ha kiköltözik, hogy nem a lakóövezetben fognak
jönni-menni a teherautók.
Hostyinszki Ákos: Valamit csak fognak ott csinálni.
Horinka László polgármester: Mondhatjuk neki, hogy tekintettel a felhalmozott
adótartozására, nem adjuk oda részletre.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Megnézzük a tartozását, bár ez a cég még biztos nem tartozik
semmivel.
Horinka László polgármester: Megnézzük a hozzá köthető cégek tartozásait, és hogy
milyen céllal akarja használni. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
147/2016. (VIII. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
ENDA TRANS BT. (székhelye: 2241 Kossuth tér 4.,

cégjegyzékszáma: 13-06-059950, képviseli: Mozolai Judit) által
a Sülysáp (gazdasági terület) 0406/27 hrsz. alatti, 3613 m2
területű ingatlanra tett vételi ajánlatról való döntéshozatalhoz
szükségesnek látja nullás adóigazolás benyújtását a cég részéről,
amelyre ezúton felhívja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
19./ NAPIRENDI PONT
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása 2016. szeptember
1-től
Horinka László polgármester: Egy rendeletmódosításról és egy szerződéskötésről kell
döntenünk. Kezdjük a rendeletmódosítással! Jegyző asszony átvezette azokat a
módosításokat, ami a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV)
Zrt. miatt szükséges és a szolgáltatás módosulásával kapcsolatosat is. Van a településen nem
kevés 110 literes kuka is, azt is bele kell venni.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Nem volt benne korábban sem, csak 120 literes, és nem is a kuka
méretétől függ a díj, hanem hogy hány literre köt szerződést.
Horinka László polgármester: Igazad lehet, akkor rendben! Annyit kellene módosítani,
hogy kétheti rendszerességgel lesz zöldhulladék-szállítás, közben ezt leegyeztettem.
Hostyinszki Ákos: Két lomtalanítás lesz ebben az évben?
Horinka László polgármester: Remélem, nem teszik meg az ÖKOVÍZ-esek, hogy nem
csinálják meg a lomtalanítást 25-én. Azt gondolom, hogy megcsinálják, de a Vertikál már
nem csinál még egyszer.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Házhoz menő lomtalanítást biztosítanak egyedileg megbeszélt
időpontokban.
Horinka László polgármester: Aki egyetért a rendeletmódosítással, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2016. (...) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 16/2011. (X. 4.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a)
pontjával, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. §
c) pontjával, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésével
kapott felhatalmazással és feladatkörében a következőket rendeli el:
1. §
A Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék
kezeléséről szóló 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 2. § (2)
bekezdésében az „Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Korlátolt

Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe a „VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8154 Polgárdi, Bocskai utca 39.
cégjegyzékszáma: 07-10-001420; adószáma: 24662837-2-07; statisztikai számjele:
24662837-3821-573-07; KÜJ-azonosítója: 103 175 834; KTJ-azonosítója: 100 549 934),
illetve alvállalkozójaként a KUNÉPSZOLG Kft. (2340 Kiskunlacháza, Völgyi dűlő 165.)”
szövegrész lép.
2. §
Az Ör. 2. § (3) a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) az ingatlantulajdonosok által közterületre (60, 80, 120, 240, 1100 literes szabvány
gyűjtőedényekben, illetve a gyűjtőedény mellé kihelyezett, a szolgáltatótól átadás-átvételi
jegyzőkönyvvel átvett, emblémával ellátott többlethulladék gyűjtésére szolgáló
zsákokban) kihelyezett háztartási hulladékot, valamint háztartási hulladékhoz hasonló
hulladékot – intézményenként, illetve gazdálkodó egységenként – kötött egyedi és a jelen
szerződés alapján hetente begyűjteni és ártalmatlanító, vagy kezelő telepre elszállítani
hetente szerdai napokon, abban az esetben is, ha ez ünnepnapra esik,
b) az elkülönítetten gyűjtött hulladék egyes összetevőinek (műanyag, papír és fém
csomagolási hulladék) más összetevőktől elkülönített, házhoz menő begyűjtése és
elszállítása havonta egy alkalommal, a Közszolgáltató által előzetesen közzétett
időpontban (többletszolgáltatással együtt) történik, a Közszolgáltató által biztosított vagy
bármilyen áttetsző zsákban,
c) a zöldhulladék házhoz menő gyűjtése szeptember 1-től november 30-ig kéthetenként, a
Közszolgáltató által előzetesen közzétett időpontokban, a Közszolgáltató által ürítési
alkalmanként biztosított 1 db biológiailag lebomló zöldhulladékzsákban, továbbá
mennyiségi korlát nélkül a kötegelt zöldhulladék elszállítása ugyanezen alkalmakkor;
d) a lomhulladék gyűjtése évi egy alkalommal házhoz menő gyűjtési formában.
3. §
Az Ör. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(4) A közszolgáltatási tevékenységgel érintett terület Sülysáp Város teljes közigazgatási
területe (kül- és belterület).
4. §
Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.
Sülysáp, 2016. augusztus 18.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

Horinka László polgármester: Szeptember 1-től, december 31-ig kötünk szerződést, az van
benne, amit szeretnénk, zöldhulladék, lomtalanítás és kommunális gyűjtés.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

148/2016. (VIII. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37. § (3)-(4)
bekezdése alapján
1./ a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására
határozott idejű 2016. július 1-jétől 2016. december 31-ig,
de legfeljebb a lefolytatandó közbeszerzési eljárás
eredményes lezárásáig hatályos közszolgáltatási szerződést
köt a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársasággal (székhelye: 8154 Polgárdi,
Bocskai utca 39. cégjegyzékszáma: 07-10-001420;
adószáma: 24662837-2-07; statisztikai számjele: 246628373821-573-07; KÜJ-azonosítója: 103 175 834; KTJazonosítója: 100 549 934; képviseli: Ferencz Kornél
igazgatósági tag),
2./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a szerződés aláírására.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: polgármester
20./ NAPIRENDI PONT
Központi Konyha vezetőjének béremelése
Horinka László polgármester: A konyhavezető fizetésemelésére szeretnék javaslatot tenni.
Méltánytalanul alacsony a bére, miközben egy olyan intézményt vezet, aminek 70-80 milliós
költségvetése van. 25-30 ezer forintos emelést is el tudok neki képzelni.
Katus Norbert alpolgármester: Én javasolom, hogy 200 ezer forint körül legyen a bruttója.
Horinka László polgármester: Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
149/2016. (VIII. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése alapján
1./ A Központi Konyha vezetője, Kisné Kiss Anna bérét 2016.
szeptember 1-jétől a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint
intézményvezetői pótlékát pedig, annak a Kjt. helyi
önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat
ellátó
egyes
költségvetési
intézményeknél
való
végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet
alapján a közalkalmazotti pótlékalap 400 %-ában állapítja
meg.
2./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: polgármester

21./ NAPIRENDI PONT
Használati szerződés megkötése a sportcsarnoképítésre kijelölt
sülysápi 3829 hrsz.-ú telekre
Horinka László polgármester: Újra nekifutnánk a sportcsarnok engedélyeztetésének, immár
a Sülysápi Sport Egyesület lenne az építtető. Ehhez viszont azt kéri az építési hatóság, hogy
szülessen egy használati szerződés az egyesület és az önkormányzat között. Erre vonatkozik
ez a határozat. Aki egyetért a használati szerződés megkötésével, kérem, szavazzon
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
150/2016. (VIII. 18.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Sülysápi Sport Egyesület (2241 Sülysáp, Dózsa György út
110.) használatába adja a Sülysáp Város Önkormányzata
tulajdonában álló Sülysáp, Malom u. 24. szám, 3829 hrsz.
alatti, 8337 m2 alapterületű ingatlant sportcsarnok és
kiszolgáló létesítményei építése céljából,
2./ hozzájárul a használati jognak az ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyzéséhez,
3./ felkéri és felhatalmazza az alpolgármestert a használati
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester
Horinka László polgármester: Van-e bárkinek, bármilyen közlendője, javaslata
egyebekben? Amennyiben nincs, mindenkinek köszönöm a mai munkát, az ülést bezárom.

k.m.f.

dr. Tóth Krisztina
jegyző

Horinka László
polgármester

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Pálinkásné Petik Éva
települési képviselő

Seprős Viktor
települési képviselő

1. számú melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2016. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe az 1-10.
mellékletek lépnek.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát
veszti.

Sülysáp, 2016. augusztus 18.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

