Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 23-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, Cseri Péter, Farkas Ferenc, Hostyinszki Ákos, Kecser István,
Pálinkásné Petik Éva és Seprős Viktor települési képviselők, később érkezett: Balog
Mónika települési képviselő
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző
Meghívottként: Tarnavölgyi László WAMKK intézményvezető
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt a
júniusi munkaterv szerinti ülésünkön. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület
határozatképes: 9 tagból 8 jelen van.
A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek javasolom Cseri Péter és Kecser István
képviselőtársainkat. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Cseri Péter és
Kecser István települési képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek
megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirend tárgyalására
teszek javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy néhány újabb napirendi pontot is fel kell
vennünk. Alpolgármester úr is jelezte, hogy az újsággal kapcsolatban szeretne előterjesztést
tenni, erre egyebekben adunk lehetőséget. Ezen kívül van-e valakinek egyéb indítványa? Aki
egyetért a napirenddel, kérem, hogy szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 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./ Helyi értéktár bizottság 2016. év I. félévi beszámolója
Előterjesztő: Horinka László polgármester
3./ A helyi közösségi közlekedést biztosító GYORSPEED Kft. éves beszámolója
Előterjesztő: Horinka László polgármester
4./ Tájékoztató a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. évi közszolgáltatási

5./
6./

7./
8./
9./

10./
11./
12./
13./

14./

15./
16./
17./

18./
19./
20./

tevékenységéről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Beszámoló a polgármester éves munkájáról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Képviselő-testület 2016. évi munkatervének felülvizsgálata
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Településrendezési eszközök felülvizsgálatához szükséges dokumentációk
megrendelése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Kis köz 27/1. szám alatti szolgálati bérlakás bérlőkijelölése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Sülysáp, Vasút u. 58. szám alatti lakóépület hasznosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Akácfa utca 1774 helyrajzi szám alatti földrészlet értékesítésre meghirdetése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Társulás létrehozása a Duna-Tisza Közi Nagytérség Regionális Települési
Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer működtetésére
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Duna-Tisza Közi Nagytérség Regionális Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási
Rendszerbe bevont ingatlanelemek jogi helyzetének rendezése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Ügyeleti ellátással kapcsolatos szerződés módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Pályázat benyújtása a KEHOP-5.2.9. Pályázatos épületenergetikai felhívás a
közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára tárgyú pályázati
kiírásra
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Sülysáp 0494/42 és 0495 hrsz. alatti ingatlanok túlhasználatának rendezése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Döntés a 2016. évi önkormányzati elismerések odaítéléséről – ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Katus Norbert alpolgármester
Egyebek

Horinka László polgármester: Napirend előtt köszöntöm Tarnavölgyi Lászlót, és át is adom
neki a szót, hogy a városnap szervezésével kapcsolatos aktuális információkról, teendőkről
tájékoztasson minket.
Tarnavölgyi László intézményvezető: Kiosztottunk egy háromoldalas anyagot, bár én még
nem akartam vázlattal előhozakodni, mert sok programelem nem 100 %-os, például a
fegyverzettechnikai bemutató. Ha kapunk engedélyt lesz, ha nem, nem. A fő attrakció a
Vastag-testvérek koncertje. Megpróbálunk annál a koncepciónál maradni, hogy a nyári
nagyrendezvényünkön élőzene legyen, ennek megvan az ára, de megvan a híre is. Több mint
két órás nagykoncertet adnak a Vastag-testvérek, nagy produkció lesz. A tűzijáték bevált,
jönnek, megvannak a reflexesek is, az e-mailes megállapodás már megszületett. Készülnek a
pavilonok, 15 lesz belőle. Előzetes jelentkezést várunk, akik érdemben megjelennének,
megfelelő színvonalon és kreativitással, közönséggel foglalkozva, meglátjuk mennyire
életerősek a civilek. Ha valaki nem tud megfelelő kiállítást produkálni, akkor csak úgy ne
üljön ott, tartalmas legyen egy-egy civil szervezet megjelenése. Megvannak a mentősök. Lesz

tűzoltóbemutató, egy mentési gyakorlat. Szántó Zoltán a művelődés ház legnagyobb
támogatója már hetedik éve. Erős vállalkozó, de van egy szenvedélye: az autós driftelés, az ő
részéről felmerült egy kérdés, hogy szívesen eljönne, jöhet-e. Ez egy csapat, 4-6 órás
jelenlétet jelent, látványos bemutatót. Nekem egy kicsit rosszul jött, hogy már kiépítettem egy
kapcsolatot, erre jönne a konkurencia is. A meghívásuk első feltétele, hogy meg tudjuk
beszélni, megfelel-e a hely, technikailag ki kell építeni a megfelelő helyet. Sok helyre járnak
bemutatózni, egy komoly attrakció lenne. Ez is jelent költséget, gondolkodjatok el, hogy
belefér-e a büdzsébe.
/18:15 Balog Mónika települési képviselő megérkezik az ülésre, jelenlévő képviselők száma 9
fő./
Kecser István PVB elnök: Hol lenne?
Tarnavölgyi László intézményvezető: Piactéren, három hónap alatt elkopik a gumi,
sokaknak kell, sokaknak nem tetszik, de nem lehet mindenkinek eleget tenni. A viakolornak
nem árt, nagy autókkal is rá lehet menni. A tavalyi tapasztalatok szerint nem történt károsodás
a viakolorban. Lesznek programok a színpadon is: a roma önkormányzat tagjai megkerestek,
nagyon szimpatikusak voltak. Benyújtottak egy pályázatot, aminek keretén belül a roma
értékeket lehet bemutatni. Szívesen beszállnának a mi programunkba, egy autentikus
minőségi roma zenét játszó zenekart hoznának ide, jó az ár és a roma önkormányzat fizeti.
Egész nap itt vannak, nem vállalnak más fellépést, be tudjuk illeszteni a programban.
Szeretnének a főzőversenyben is részt venni, amiből még vendégül is szeretnének látni
prominens személyeket. Még talán a színpadbérlésbe is be tudnak szállni. Óvodák, iskolák
még kérdés számomra. Délelőtt tudjuk őket beilleszteni, de nem sokat. 12.00-13.30 között
kellene hagyni egy ebédelési időszakot, ezt követően kell elkezdeni a ceremóniát, kitüntetések
stb. Tápiómente Néptánc Együttest nagyon szeretik a sülysápiak, nagyon szép műsorral
jöhetnének, Terék Józsiékkal, élőzenével, professzionális kísérettel, a népzenei CD-k dalaival,
sülysápi gyerekekkel. Hip-hop táncosok is fellépnek. Vázlatok ezek még nagyon.
Cseri Péter: Jól hangzik a program.
Balog Mónika: Nekem azért a Polenyik Car ellen van kifogásom, durva volt a sportnapon is.
Végig görcsben volt a gyomrom.
Tarnavölgyi László intézményvezető: Szinte tüntetések voltak, hogy miért nincsenek itt,
amikor mindenhol csinálnak bemutatókat az országban. Lesz olyan program, ami a te
ízlésednek felel meg, de mások kívánságait is ki kell szolgálni.
Balog Mónika: Sokáig csúnya volt a piactér is utánuk. Örülök, hogy nem volt baleset, de ne
is legyen!
Tarnavölgyi László intézményvezető: Rendőrtiszt, ebből a műfajból rengeteg bemutatót
tartottak, alaposan átbeszéltük, megmondta a fiúknak, hogy mit lehet bevállalni. Joggal
kérdezik, hogy ha sülysápiak, miért nincs itt bemutatójuk. Engem az motivál, hogy itteniek,
amit csinálnak az színvonalas és sokfelé keresett.
Horinka László polgármester: Kérdés? Köszönjük az előzetes tájékoztatást, még a városnap
előtt találkozunk egyszer képviselő-testületi ülésen, már a célegyenesben.
/18:30 Tarnavölgyi László intézményvezető távozik az ülésről./
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 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
100/2016. (VI. 23.) 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
Helyi értéktár bizottság 2016. év I. félévi beszámolója
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta elfogadásra javasolja. Kérdés, észrevétel?
Aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
101/2016. (VI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar
nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) c) pontja alapján a
Sülysápi Települési Értéktár Bizottság 2016. év I. félévi
munkájáról szóló beszámolót – megköszönve a Bizottság
munkáját – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: a bizottság elnöke
3./ NAPIRENDI PONT
A helyi közösségi közlekedést biztosító GYORSPEED Kft. éves
beszámolója
Horinka László polgármester: A beszámoló kezd alakulni, de még nem tökéletes. A PVB
tárgyalta, elfogadásra javasolja, de várja a beszámoló szerződés szerinti elkészítését. Kérdés?
A PVB javaslatával egészítsük ki a határozatot. Aki a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
102/2016. (VI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
GYORSPEED Kft. helyi közösségi közlekedés biztosítása
érdekében végzett 2015. évi közszolgáltatási tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja, azonban kéri annak a
közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerinti utólagos
kiegészítését.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4./ NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a Tiszamenti Regionális
közszolgáltatási tevékenységéről

Vízművek

Zrt.

2015.

évi

Horinka László polgármester: A PVB tárgyalta elfogadásra javasolta. A bizottság egyik
külsős tagja jelezte, hogy nagyon magasnak tartja a kitermelt és számlázott víz közötti
különbséget. Ez nálunk is 25-30 %-os arány volt, amikor mi üzemeltettünk.
Kecser István PVB elnök: A téli hónapokban nagyon durva ez az arány, nem értjük, hogy mi
az oka. Mi is lamentáltunk azon, hogy valósak-e a számok, annak ellenére, hogy valamennyi
veszteség mindig van.
Horinka László polgármester: Ha megnézed a hibalistában 9 hiba volt januárban, fele
gerinchiba, ott rengeteg víz elfolyt.
Cseri Péter: Jó lenne tudni egy szakembertől, hogy mi a valódi ok.
Horinka László polgármester: Amikor mi üzemeltettünk, akkor is mondták az embereink,
hogy rossz anyagból épült a gerinc, javítani nagyon nehéz, ki kellene cserélni. Nagyon
nehézkesen megy az utak javítása a csőtörések után. Tavaly szeptember-október körül
nagyjából egy éves termést visszajavítottak.
Cseri Péter: A kitermelt víz is fele nagyjából, mint nyáron. Szembetűnő volt a különbség.
Horinka László polgármester: Aki elfogadja a TRV Zrt. beszámolóját, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
103/2016. (VI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. településen végzett 2015.
évi víziközmű-szolgáltatási tevékenységéről szóló, a 2011. évi
CCIX. törvény 72. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatóját
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5./ NAPIRENDI PONT
2016/2017-es nevelési évben induló óvodai csoportok számának
meghatározása
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Lényeg,
hogy 12 csoporttal indítanánk a nevelési évet. Aki egyetért az előterjesztett határozati
javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
104/2016. (VI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése
és 83. § (2) d) pontja alapján
1./ a Sülysápi Csicsergő Óvodában a 2016/2017-es nevelési
évben indítható óvodai csoportok számát 12 darabban
állapítja meg, egyúttal
2./ valamennyi csoportra engedélyezi az óvodai csoportra
megállapított 25 fős maximális létszám 20 % százalékkal
történő átlépését a nevelési év indításánál.
Határidő: azonnal
Felelős: óvodavezető

6./ NAPIRENDI PONT
Gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló önkormányzati
rendelet módosítása
Horinka László polgármester: Szintén mindkét bizottság elfogadásra javasolta. A
korrektúrázott rendeletben látszik, hogy mik lettek módosítva. Kérdés, hozzászólás van-e?
Aki egyetért a rendeletmódosítással, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2016. (...) önkormányzati rendelete
a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló
12/2010. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról
/A rendelet teljes szövegét az 1. számú melléklet tartalmazza./
7./ NAPIRENDI PONT
Beszámoló a polgármester éves munkájáról
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Szóban
szívesen kiegészítem, ha kéritek.
Hostyinszki Ákos: A TÁVÜSZ mikor költözik?
Horinka László polgármester: Július 20. és augusztus 20. között kellene lebonyolítani,
augusztus 31-ig kell átadni.
Hostyinszki Ákos: Ki bontja le a meglévő csarnokot?
Horinka László polgármester: Többen is érdeklődtek, de még nincs megállapodás.
Hostyinszki Ákos: Már építkeznek hátul.
Horinka László polgármester: A mostani csarnok méretének háromszorosa lesz, amit
építenek, le is kerítették. Nagy kérdés számomra is, hogy hogy lesz ebből költözés és átadás
határidőre.
Balog Mónika: Az iskolák tisztasági festésére nincs is lehetőség?
Horinka László polgármester: Lesznek festések, ami nagyon sürgős biztos megcsinálják.
Aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
105/2016. (VI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horinka
László polgármester elmúlt évi munkájáról szóló beszámolóját
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
8./ NAPIRENDI PONT
Képviselő-testület 2016. évi munkatervének felülvizsgálata
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság elfogadásra javasolja. Kérdés? Aki
egyetért a módosított munkaterv elfogadásával, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
106/2016. (VI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször
módosított 14/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelet
(SZMSZ) 11. § (9) bekezdése alapján a 2016. évre szóló
módosított munkatervét elfogadja,
2./ felkéri a Bizottságokat, hogy munkaterveiket az elfogadott
testületi munkaterv alapján módosítsák.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ soron következő bizottsági ülés
Felelős: 1./ polgármester; 2./ bizottsági elnökök
9./ NAPIRENDI PONT
Településrendezési
eszközök
dokumentációk megrendelése

felülvizsgálatához

szükséges

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Két dokumentációt kell
még pluszban elkészíteni. A Natura 2000-es hatásbecslés is benne van?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Arra nem velünk kötnek szerződés.
Horinka László polgármester: A Deák György-féle beruházás miatt lenne erre szükség,
mondtam neki, hogy vannak költségei, amit neki kell kifizetnie akkor is, ha nem lesz végül
belőle semmi.
dr. Tóth Krisztina jegyző: A Pesttervvel még ezt tisztázom.
Horinka László polgármester: Még idefűzöm, amivel ma jött elő: Van Kóka felé, a
gázfogadó után egy 6-7 hektáros területe, amit szeretné, ha lakóterületté nyilvánítanánk.
József Attila utca végében lévő telkek után. Én ezt nem nagyon támogatnám. Mezőgazdasági
övezetbe tartozó területek azok.
dr. Tóth Krisztina jegyző: A fejlesztési koncepciós megbeszélésen az hangzott el, hogy
sűríteni kellene a várost, vagyis ne kifelé terjeszkedjünk, hanem tegyük intenzívebbé a
meglevő lakórészek beépítését, próbáljunk meg „városiasodni”. Ezzel én is egyetértek, bár
tény, hogy mivel saját területünk nincs, kényszerpályán mozog az önkormányzat: ott kell
fejleszteni, ahol mozgás van. Előzetesen felvehetjük, aztán meglátjuk mi lesz a vége.
Horinka László polgármester: Sportcsarnokra nem adják meg az építési engedélyt, mert a
hatályos rendezési tervnek nem felel meg. Írtam már a kormánymegbízott úrnak, de nincs
eredmény, tanácstalan vagyok ebben az ügyben.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Próbáljuk pörgetni a rendezési tervet.
Horinka László polgármester: Aki egyetért a dokumentációk megrendelésével, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
107/2016. (VI. 23.) 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 a
következő döntéseket hozza:
1./ Megbízza a Pestterv Kft.-t a környezeti vizsgálat munkarész
elkészítésével 600 000 Ft+áfa díjazás ellenében, valamint a
Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány elkészítésével
200 000Ft+áfa díjazás ellenében, amit az önkormányzat

2016. évi költségvetésének a rendezési terv felülvizsgálatára
elkülönített keretéből biztosít.
2./ A településrendezési eszközök készítése során a Natura
2000 területek esetében nem tervez azokra káros hatással
járó változtatásokat, ezért a Natura 2000 hatásbecslés
elkészítését nem látja indokoltnak.
3./ A környezeti értékelés tematikáját, annak részletes tartalmi
követelményeit a környezet védelméért felelős szervek
megkeresése útján, a vonatkozó jogszabályok szerinti
véleménykérési eljárás keretében határozza meg.
4./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
10./ NAPIRENDI PONT
Kis köz 27/1. szám alatti szolgálati bérlakás bérlőkijelölése
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta, a PVB egyetért a bérbeadással,
de kéri, hogy a HSZB tegyen javaslatot a bérlő személyére. A HSZB elfogadásra javasolja.
Ezt úgy értsem, hogy az óvónőt jelöljük ki bérlőnek? Szerintem festeni biztos kell, voltunk
kint, annyira nem volt gáz. Az udvaron rendet kell tenni. Aki egyetért az előterjesztett
határozati javaslat elfogadásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
108/2016. (VI. 23.) 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 83 m2 alapterületű önkormányzati bérlakás
bérlőjének Mészárosné Simon Tünde 2251 Tápiószecső
Diófa utca 10. szám alatti lakost jelöli ki 2016. július 1-jétől
a szolgálati lakásra jogosító óvodapedagógus munkakörének
fennállása idejére;
2./ a lakás bérleti díját a rendelet 2. melléklete alapján 650
Ft/m2/hó, azaz 53 950 Ft/hó összegben állapítja meg,
kéthavi bérleti díjnak megfelelő óvadék (kaució) kikötése
mellett,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. július 1.
Felelős: polgármester
11./ NAPIRENDI PONT
Sülysáp, Vasút u. 58. szám alatti lakóépület hasznosítása
Horinka László polgármester: Pályázati úton történő hasznosításra tettünk javaslatot,
természetesen a szükséges javítások elvégzése után. Ezzel a PVB is egyetértett, elfogadásra
javasolja az előterjesztett határozati javaslatot.

Katus Norbert alpolgármester: A bérlakások kapcsán vetem fel, hogy nálam sokan
érdeklődnek, hogy van-e bérlakás, mindenkinek azt mondtam, hogy nincs. Most jött egy
előterjesztés, erre kiderül, hogy van. Ezt átfogóbban kellene kezelni, mert szerintem sülysápi
lakos is lenne, aki szívesen bérelné.
Horinka László polgármester: Szolgálati lakásként hasznosítjuk, nem mond ellent a te
felvetésednek. Sokáig halogattuk, mert a mentőszolgálatra vártunk.
Katus Norbert alpolgármester: Az Iskola utcai lakást is nézzük meg, mert ha valakinek
nincs nagy elvárása, akkor az is beköltözhető!
Horinka László polgármester: Az elektromos hálózatot kell rendbe tenni. Néhány 100 ezer,
de akár milliós költséget is jelenthet, mert ráztak az aljzatok.
Cseri Péter: Milyen felmondási idővel működnek ezek a lakások?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Külön kell választani, hogy milyen alapon adjuk ki, piaci vagy
szociális alapon. Mostanság már nem kötünk határozatlan időre, mert nem lehet felmondani,
csak ha szerződést szeg a lakó.
Cseri Péter: Ezt határozott időre kötjük?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Addig, amíg itt óvónő, így is van előterjesztve. Az Iskola utca
azért is állt, mert egy szép park közepén nem biztos, hogy ilyen célra kell használni egy
épületet.
Horinka László polgármester: Térjünk vissza a konkrét előterjesztéshez! Aki egyetért a
határozati javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
109/2016. (VI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelet alapján
1./ Pályázatot ír ki a Sülysáp, Vasút u. 58. szám (1476 hrsz.)
alatti lakóépület bérletére, a fizetendő legkisebb bérleti díj
mértékét 50.000 Ft/hó + rezsi összegben állapítja meg.
2./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: polgármester
12./ NAPIRENDI PONT
Akácfa utca 1774 helyrajzi szám alatti földrészlet értékesítésre
meghirdetése
Horinka László polgármester: Emlékeztek rá, múlt ülésen tárgyaltuk 700 ezer forintos
ajánlatot kaptunk, de a bizottság 1,2 millió forintos vételárat javasolt megállapítani. Bent volt
nálam utána az ajánlattevő, és azt mondta, hogy akár bérbe is venné, ha garantáljuk, hogy
hosszabb távra odaadjuk. A terület története egyébként az, hogy az ajánlattevő évekkel ezelőtt
bejött az előző jegyzőhöz, jelezte, hogy van egy terület, aminek nincs gazdája, mi pedig
elbirtokoltuk. Kicsit meg is sajnáltam. A lényeg, hogy annyiért nem veszi meg, így a vége az
lett, hogy megpályáztatjuk. A javaslatban szereplő összeg nagyjából a kataszteri érték, plusz
áfa. Szavazzunk az előterjesztett határozati javaslatról!
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
110/2016. (VI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján dönt
arról, hogy
1./ a Sülysáp, Akácfa utca 1774 helyrajzi szám alatti, 839 m2
területű földrészletet pályázat útján értékesíti,
2./ a pályázati kiírásban szereplő legkisebb eladási ár mértékét
1 007 000 Ft+áfa összegben állapítja meg.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: polgármester
13./ NAPIRENDI PONT
Társulás létrehozása a Duna-Tisza Közi Nagytérségi Regionális
Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer működtetésére
Horinka László polgármester: Én sem szeretném, hogy létrejöjjön, de nem rajtunk fog
múlni, a Kormányhivatal majd megmondja, merre van az előre. A PVB is az elutasítás mellett
döntött. Aki csatlakozik a PVB javaslatához, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
111/2016. (VI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében a
Duna-Tisza-közi
Nagytérség
Önkormányzatainak
Hulladékgazdálkodási
Társulását
létrehozó
Társulási
Megállapodás jóváhagyását elutasítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
14./ NAPIRENDI PONT
Duna-Tisza Közi Nagytérség Regionális Települési Szilárdhulladék
Gazdálkodási Rendszerbe bevont ingatlanelemek jogi helyzetének
rendezése
Horinka László polgármester: A bevont ingatlanok helyzetét kell rendezni, ez minket nem
is érint, más településeken vannak ingatlanok, egy-egy eleme ennek a beruházásnak. A PVB
tárgyalta és a határozati javaslat elfogadását javasolja. Aki egyetért, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
112/2016. (VI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Duna-Tisza Közi Nagytérség Regionális Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási
Rendszerbe bevont, alábbiakban felsorolt ingatlanelemek jogi helyzetének rendezését
szolgáló használati szerződések és megállapodások megkötéséhez hozzájárul.
Használa
ti
Megálla
Település
Hrsz.
Megnevezés
Terület (m2)
szerződé podás
s
1. Albertirsa
1584/2
hulladékudvar
8 979
x
2. Cegléd
6915/13
h.udvar+gépszín
2 293
x
x

Cegléd
1622/8
válogató
28 885
x
x
Cegléd
0412
lerakó
188 037
x
x
Cegléd
0334/9
hulladékudvar
20 977
x
3. Gyömrő
0127/2
hulladékudvar
15 496
x
4. Kecskemét
0737/12
válogató
180 726
x
x
Kecskemét
01069/108
hulladékudvar
5 267
x
Kecskemét
13422/1
hulladékudvar
8 000
x
5.
Monor
3051
alközpont
7 073
x
x
Monor
092/12
hulladékudvar
1 724
x
Nagykáta
0236/4
hulladékudvar
20 000
x
6.
Nagykáta
0231/7
átrakó
7 203
x
x
Nagykőrös
0114/43
komposztáló
24 204 + 1 061
x
x
7.
Nagykőrös
0542/12
hulladékudvar
25 265
x
8. Pilis
751/4
hulladékudvar
1 517
x
2./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szerződések és megállapodások aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
15./ NAPIRENDI PONT
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása
Horinka László polgármester: PVB javaslata, hogy ha nem kezdi meg a teljeskörű
szolgáltatást július 15-ig, akkor mondjuk fel a szerződést. Egyetértek, ne húzzuk tovább az
időt. Ha felmondás mellett döntünk, akkor el kell indítani a közbeszerzést. Kérdés, hogy
meddig lesz még ÖKOVÍZ. A vizet, a szennyvizet kihúzták alóla, csak a szeméttel
foglalkozik. Számlát nem kaptunk már két hónapja, ők pénzt nem kapnak, gyakorlatilag
beleroppannak.
Katus Norbert alpolgármester: Van egy tájékoztató ebben az ügyben, de ha bármit
megjelentetünk, azt számon kérik rajtunk.
Horinka László polgármester: Kérdezték tőlem is a lakosok, hogy miért nem kaptak
számlát. Nehézkesen halad az átállás, de a szemétszállítási díjat utólag is ki kell fizetni.
Sajnos semmi információm nincs arról, hogy mikor kapunk végre számlát. Aki egyetért a
felmondással, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
113/2016. (VI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ az ÖKOVÍZ Önkormányzati Kommunális és Víziközmű
Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött és
2014. január 1. napján hatályba lépett közszolgáltatási
szerződést – amennyiben a közszolgáltató az S/34371/2016. számú felhívásra a háztartási kommunális hulladék
teljeskörű elszállítását és a zöldhulladék gyűjtését 2016.
július 15. napjáig nem biztosítja – annak 12.5. pontja
alapján 2016. augusztus 31. napi hatállyal felmondja,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben
a 2016. július 15. napi határidő eredménytelenül telik el, a
felmondásról értesítse a közszolgáltatót.
Határidő: 2016. július 15., 2016. augusztus 31.
Felelős: polgármester

16./ NAPIRENDI PONT
Ügyeleti ellátással kapcsolatos szerződés módosítása
Horinka László polgármester: Az ügyelettel kapcsolatban kell döntést hozni. 120 ezer
forintot kellene fizetni havonta. Lesz olyan település, amely nem fogja elfogadni. Mende
kivált a társulásból és átment Gyömrőhöz, 35 forintot fizetnek minden fő után. Ugyanazokkal
a feltételekkel írtuk ki a közbeszerzést, mint Gyömrő. Mende kiválása kevesebb OEPtámogatást jelent, de a költségek nem csökkentek. Már az elején mondta a szolgáltató, hogy
befizetésre lesz szükség a változatlan feltételek megtartásához, de senki nem akart fizetni.
Ebből jött ki, hogy nővér nélkül fogják működtetni az ügyleteket. Amikor ez kitudódott
forrongott helyben is mindenki. Akkor mondták, hogy jó elindulnak nővérrel, és találjuk ki,
mi legyen. Eltelt négy hónap, és jelezték, hogy történjen már valami, mert nővérrel
működtetnek. Eljutottunk oda, hogy ha nem adjuk meg ezt a 15 forintot és nem lesz nővér,
akkor felmondják a szerződést. Annyira nem biztos magában, hogy nem lesz más pályázó. Én
azt mondom, hogy fizetnünk kell, muszáj lesz hozzájárulnunk. Azért mert mentőt is
működtetnek 800 ezer forinttal több támogatást kapnak.
Katus Norbert alpolgármester: Amikor ez a nővérkérdés felmerült, itt is volt észrevétel.
Most egy bő hónapja volt egy kis gondunk, a nővér, aki egy férfi volt, semmit nem csinált,
talán a TAJ-kártyát és a lakcímkártyát elkérte. Erre nem kell külön ember. Közölte az
ügyeletes, hogy jobb, ha idejövünk, mert ez a legjobb.
Hostyinszki Ákos: A nővér arra van, hogy ha olyan vészhelyzet van, amikor életet kell
menteni, el tudja azt kezdeni. Két hónapja is volt egy eset, amikor a nővér kezdte el az
életmentést.
Katus Norbert alpolgármester: Ha valakinek szívrohama van, miért nem megy hozzá
mindjárt mentő?
Hostyinszki Ákos: Ott lett annyira rosszul, a saját lábán ment be. Ha zárt ajtót talál,
összeesik, és vége.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Egy baleset esetén is tud elsősegélyt nyújtani.
Hostyinszki Ákos: Mindkét esetre van példa, ezt nem tudod kettéválasztani.
Horinka László polgármester: Azt adminisztrációt megcsinálja a nővér, ha az orvosnak kell
azt is, soha nem végzel. Nincs orvos, aki ezt nővér nélkül elvállalja. Nagyon idilli volt ez az
időszak, amíg nem kellett hozzátenni semmit, de úgy néz ki, hogy vége van. Ha most nem
döntünk úgy, hogy az éves 1,5 milliót bevállaljuk, akkor új közbeszerzést kell kiírni. Aki
egyetért azzal, hogy fizessük meg a kért kiegészítő támogatást, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
114/2016. (VI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Elfogadja, hogy a 2016. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra az orvosi
ügyeleti ellátására a Tápió-vidéki Többcélú Társulás mint Megbízó és az InterAmbulance Zrt. mint Szolgáltató között tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatását
követően létrejött Megbízási szerződés közös megegyezéssel módosításra kerüljön 2016.
szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint:
a) szakmai tartalom tekintetében a Szolgáltatónak mindhárom ügyeleti helységben
biztosítania kell az eddigi létszámokon felül 1-1 fő ápolót,
b) a Megbízó az OEP finanszírozáson felül lakosonként bruttó 15 Ft/fő/hó összeget fizet
a szolgáltatónak.
2./ Felhatalmazza a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét az 1./ pont szerinti
szerződésmódosítás aláírására.
3./ Vállalja, hogy a 2014. január 1-jei lakosságszám alapján a településre eső lakosonkénti
bruttó 15 Ft/fő/hó összeget minden hó 5. napjáig átutalja a Tápió-vidéki Többcélú
Kistérségi Társulás OTP Banknál vezetett 11742063-15566881 számú számlájára.

4./ Felhatalmazza a polgármestert a 3./ pontban foglaltak biztosítására szolgáló inkasszó
felhatalmazás aláírására, és az ügyben szükséges egyéb intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
17./ NAPIRENDI PONT
Pályázat benyújtása a KEHOP-5.2.9. Pályázatos épületenergetikai
felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai
számára tárgyú pályázati kiírásra
Horinka László polgármester: Tavasz óta többször volt már szó erről a pályázatról, mára
körvonalazódtak a feltételek. A Móra iskola központi épülete, a Szent István iskola és a sápi
háziorvosi rendelő fér bele. A pályázat megkívánja egy feltételes közbeszerzés lebonyolítását,
ami azt jelenti, hogy a vállalkozási szerződés csak akkor kerül ténylegesen megkötésre a
nyertessel, ha nyerünk a pályázaton. Illetve ehhez kapcsolódóan szükség van a közbeszerzési
terünk módosítására is. Kérdés, hozzászólás van-e?
Balog Mónika: Nagyon szomorú vagyok a tagiskola miatt, remélem, lesz még rá valamilyen
forrás.
Horinka László polgármester: Szerintem mindannyian így vagyunk vele. Aki egyetért a
határozati javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
115/2016. (VI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot
nyújt
be
a
KEHOP-5.2.9.
Pályázatos
épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió
települési önkormányzatai számára tárgyú pályázati kiírásra,
ehhez kapcsolódóan:
1./ a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli –
feltételes – közbeszerzési eljárást kezdeményez „A Sülysápi
Móra Ferenc Általános Iskola, Malom utca 14.-18. alatti
épületének energetikai felújítása” tárgyú építési beruházás
megvalósítására, az ehhez szükséges ajánlattételi felhívást
és ajánlati dokumentációt jóváhagyja;
2./ a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli –
feltételes – közbeszerzési eljárást kezdeményez „Az orvosi
rendelő és a Szent István Általános Iskola épületének
energetikai
felújítása”
tárgyú
építési
beruházás
megvalósítására, az ehhez szükséges ajánlattételi felhívást
és ajánlati dokumentációt jóváhagyja;
3./ az 1-2./ pontban foglaltakra tekintettel módosítja Sülysáp
Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervét;
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére, és a pályázat
benyújtásához kapcsolódóan a Kbt. hatálya alá nem tartozó
beszerzések lebonyolítására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

18./ NAPIRENDI PONT
Sülysáp 0494/42 és 0495 hrsz. alatti ingatlanok túlhasználatának
rendezése
Horinka László polgármester: Újabb térképezési, területszámítási hiba ügyében keresett
meg bennünket a földhivatal. Kicsit hasonló a helyzet, mint a sápi ügyben. A földhivatal azt
kérdezi tőlünk, hogy hajlandóak vagyunk lemondani erről, vagy Csaba Pista bácsi elbirtoklást
kezdeményez. Önkormányzati vagyonról lemondhatunk-e?
dr. Tóth Krisztina jegyző: A 0494/42 és a 0495 hrsz. alatti területek az önkormányzati
területek. Viszont itt megint csak az a helyzet, hogy mivel az épületek is rossz helyre voltak
feltüntetve a – hangsúlyozom – a közhiteles nyilvántartásban, ami azt jelenti, hogy addig az
abban foglaltakat valónak kell elfogadni, amíg az ellenkezőjét nem bizonyítják, mi nem is
tudhattuk, hogy a mi területünket használja. Az elbirtoklás egyébként nem áll meg egyik
terület vonatkozásában sem: a 0495-ös közút, amit nem lehet elbirtokolni, mivel
elidegeníthetetlen törzsvagyon, másodszor pedig – és ez már a 0494/42 hrsz.-ú telekre is
vonatkozik – ez elbirtoklás egyébként is csak a bizonyíthatóan használt részre vonatkozhat az,
egy területnek bizonyos részét pedig csak akkor lehet elbirtokolni, ha a telekalakítási
szabályok szerint az úgy megosztható, ami itt nem áll fenn.
Kecser István PVB elnök: Az a nagy kérdés, hogy ő mióta használja.
Horinka László polgármester: Vélhetően a 90-91-es években került az önkormányzat
tulajdonába, de már előtte rajta voltak az ólak.
Kecser István PVB elnök: Mi el tudunk bújni amögé, hogy a köz érdekeit szolgáljuk, de
erkölcsi értékek is vannak.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Hasonló esetben az önkormányzatnak is fizetnie kell, függetlenül
attól, hogy mióta használja. A sápi temetőnél van most éppen egy ilyen helyzet, és a
magántulajdonos sem jótékonykodik velünk.
Kecser István PVB elnök: Ha tudja bizonyítani, hogy több mint 15 éve használja, felesleges
belemenni egy perbe.
Katus Norbert alpolgármester: Szerintem önkormányzati ingatlanról ne mondjunk csak úgy
le, de ha van egy hivatalos eljárás, amiben úgy döntenek, hogy az övé, az más kérdés.
Nagyobb lesz a területe. Ugyanaz az álláspontom, mint korábban.
Kecser István PVB elnök: Az előző példa, hogy az önkormányzat tulajdonába került nem
volt sportszerű. A felesleges vargabetűket szeretném elkerülni.
Katus Norbert alpolgármester: Nekem a sápi esettől ez jelentősen eltérő.
Kecser István PVB elnök: Ezt nem is ők csinálták. Ha a Szent Imre utcában el kellene
számolni, nagy viták lennének.
Katus Norbert alpolgármester: Nem vág egybe ezzel, de az Úri útnak a keleti oldalát
eladogattunk a tulajoknak, normális áron megvették. Itt is azt gondolom, hogy folytassuk le a
hivatalos eljárást, vagy ajánljon fel egy jelképes összeget.
Horinka László polgármester: A lekerített rész a telkünk nagy részét lefedi, de ott marad
egy csík. Arról is mondjunk le?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Mivel elbirtokolni nem tudja, mert nem megosztható, de
láthatólag az a vélemény, hogy az általa évtizedek óta használt részt megtarthassa, az a
javaslatom, hogy a különbözetet, tehát az általa még nem birtokolt részt piaci áron vásárolja
meg, így megvan a jelképes összeg.
Katus Norbert alpolgármester: Hány négyzetméter?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Nehéz így megbecsülni, de 300 m2 körülinek számolom.
Horinka László polgármester: Szerintem nagyobb.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Valóban, inkább 400 m2.
Kecser István PVB elnök: Ajánljuk fel a teljes területet, de fizesse ki a differenciát.
Farkas Ferenc: El akarja adni, mert nem kell neki, ott bukott ki az egész. Ha kap érte pénzt,
finanszírozza a mi részünket!
Kecser István PVB elnök: Az a terület nem jó semmire.

Horinka László polgármester: Van ott egy út, telekalakítással tudja eladni.
Kecser István PVB elnök: Ha megnézed a rendezési tervet, a krumpli ültetésen kívül nem
lehet ott csinálni semmit.
Katus Norbert alpolgármester: Még mindig azt tartom járható útnak, hogy valamennyit
fizessen ért.
Horinka László polgármester: Akkor a javaslat az, hogy a lekerített és évtizedek óta
használt területről lemondunk, de a nem lekerített, és a helyrajzi számhoz tartozó területet 500
Ft/m2 áron vegye meg. Aki egyetért az elhangzott javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
116/2016. (VI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sülysáp
0494/42 és 0495 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok
túlhasználatával kapcsolatosam úgy dönt, hogy azoknak a
Sülysáp 0496/1 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosa által használt
területrészeit ingyenesen a használó tulajdonába engedi,
amennyiben az a 0494/42 hrsz. alatti földrészlet túlhasználattal
nem érintett területrészét (cca. 400 m2) megvásárolja 500 Ft/m2
áron.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
19./ NAPIRENDI PONT
Döntés a 2016. évi önkormányzati elismerések odaítéléséről
/Zárt ülés, melyről külön jegyzőkönyv készült./
Horinka László polgármester: Mielőtt rátérünk az egyebek napirendi pontra, kihirdetem a
zárt ülésen hozott határozatainkat:
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
117/2016/Z. (VI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyben
adományozható önkormányzati elismerésekről szóló 7/2012.
(III. 23.) önkormányzati rendelet alapján úgy dönt, hogy
1./ Szántó Zoltán – a Sancho Pékség hagyománytisztelő és
magas színvonalú működtetéséért, valamint a helyi
önkormányzati és civil rendezvények rendszeres és
áldozatos támogatásáért – a Sülysápért Emlékérem
önkormányzati elismerést adományozza.
2./ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, az elismerés átadásának előkészítésére.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2016. december 31.
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
118/2016/Z. (VI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyben
adományozható önkormányzati elismerésekről szóló 7/2012.
(III. 23.) önkormányzati rendelet alapján úgy dönt, hogy

1./ Lázár Alexandra részére – a futás, a labdarúgás és az
ökölvívás
területén
felmutatott
kiemelkedő
sportteljesítményéért, különös tekintettel a 2016. évben
elnyert WBC Youth világbajnoki címére – a Sülysápért
Emlékérem önkormányzati elismerést adományozza.
2./ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, az elismerés átadásának előkészítésére.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2016. december 31.
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
119/2016/Z. (VI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyben
adományozható önkormányzati elismerésekről szóló 7/2012.
(III. 23.) önkormányzati rendelet alapján úgy dönt, hogy
1./ Farkas Gáborné részére – a tápiósülyi betlehemezés
hagyományának megőrzése és továbbadása érdekében
végzett évtizedes erőfeszítéseiért; a betlehemező gyermekek
felkészítésébe fektetett áldozatos és önzetlen munkájáért – a
Sülysápért
Emlékérem
önkormányzati
elismerést
adományozza.
2./ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, az elismerés átadásának előkészítésére.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2016. december 31.
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
120/2016/Z. (VI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyben
adományozható önkormányzati elismerésekről szóló 7/2012.
(III. 23.) önkormányzati rendelet alapján úgy dönt, hogy
1./ Nagy János és Nagy Gábor helyi vállalkozók részére – a
vállalkozásuk által az önkormányzati és civil rendezvények
megvalósításában vállalt, valamint az önkormányzati
intézményeket támogató áldozatos tevékenységéért – a
Sülysápért
Díszoklevél
önkormányzati
elismerést
adományozza.
2./ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, az elismerés átadásának előkészítésére.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2016. december 31.
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
121/2016/Z. (VI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyben
adományozható önkormányzati elismerésekről szóló 7/2012.
(III. 23.) önkormányzati rendelet alapján úgy dönt, hogy
1./ Tóth Tibor hentesmester részére – a hús- hentesáru
üzletének hagyománytisztelő és magas színvonalú
működtetéséért, valamint a helyi önkormányzati és civil
rendezvények rendszeres és áldozatos támogatásáért – a

Sülysápért
Díszoklevél
önkormányzati
elismerést
adományozza.
2./ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, az elismerés átadásának előkészítésére.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2016. december 31.
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
122/2016/Z. (VI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyben
adományozható önkormányzati elismerésekről szóló 7/2012.
(III. 23.) önkormányzati rendelet alapján úgy dönt, hogy
1./ A Városért Asszonykör tagjai részére – a település
rendezvényeinek
megvalósításában,
közösségeinek
tevékenyégében, valamint egyéb települési feladatokban
vállalt önzetlen önkéntes munkájukért – a Sülysápért
Díszoklevél önkormányzati elismerést adományozza.
2./ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, az elismerés átadásának előkészítésére.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2016. december 31.
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
123/2016/Z. (VI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyben
adományozható önkormányzati elismerésekről szóló 7/2012.
(III. 23.) önkormányzati rendelet alapján úgy dönt, hogy
1./ Csepregi
Csaba tanár részére –
a
település
sportrendezvényeinek
megvalósításában
és
sportszervezeteinek tevékenységében vállalt rendszeres és
önzetlen önkéntes munkájáért – a Sülysápért Díszoklevél
önkormányzati elismerést adományozza.
2./ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, az elismerés átadásának előkészítésére.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2016. december 31.
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület támogató szavazat nélkül, 5 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
124/2016/Z. (VI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyben
adományozható önkormányzati elismerésekről szóló 7/2012.
(III. 23.) önkormányzati rendelet alapján úgy dönt, hogy –
tekintettel a Németh Pétert 2016. évben nem részesíti
önkormányzati elismerésben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
20./ NAPIRENDI PONT
Egyebek

Katus Norbert alpolgármester: Az újság szerkesztői közül jelenleg Cseri Sára kap
tiszteletdíjat, de ősz óta Zemen Pálné is rendszeresen hozza azt a két oldalt, amit bevállalt
viszont az ő tiszteletdíjáról nem döntöttünk, valahogy elmaradt. Én azt javasolnám, hogy
visszamenőleg, 2015 októberétől kapja meg.
Horinka László polgármester: Aki egyetért a javaslattal, hogy Zemen Pálné, a Sülysápi
Hírforrás szerkesztője visszamenőleg, 2015 októberétől kapja meg a 10.000 Ft/hó összegű
tiszteletdíjat, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
125/2016. (VI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Sülysápi Hírforrás szerkesztői feladatainak ellátásáért
2015. október 1-jei hatállyal 10.000 Ft/hő összegű
tiszteletdíjat állapít meg Zemen Pálné 2241 Sülysáp, Határ
út 17/A. alatti lakos részére;
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Ezzel az ülés végére értünk, mindenkinek köszönöm a
munkát az ülést bezárom.
k.m.f.
dr. Tóth Krisztina
jegyző

Horinka László
polgármester
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Cseri Péter
települési képviselő

Kecser István
települési képviselő

1. számú melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2016. (...) önkormányzati rendelete
a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló
12/2010. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a)
pontjával és (2) bekezdésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8. pontjával, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (2), 151. § (9) és 162. § (5) bekezdésével
kapott felhatalmazással és feladatkörében a következőket rendeli el:
1. §
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelmének helyi
rendszeréről szóló 12/2010. (VIII. 26.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Gyvr.) a
„Nagyközség” szövegrész helyébe a „Város” szövegrész lép.
2. §
A Gyvr. 3. § a) pontjában a „Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi
IV. törvény 12. §-a” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv” szövegrész lép.
3. §
A Gyvr. 4. § (1) bekezdésében a „pénzbeli vagy természetbeni ellátás” szövegrész helyébe a
„természetbeni ellátások” szövegrész lép.
4. §
A Gyvr. 4. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
a) természetbeni ellátásként: gyermekétkeztetés
5. §
A Gyvr. 3. és 4. alcímének címében a „rendkívüli gyermekvédelmi támogatás” szövegrész
helyébe a „gyermekétkeztetés” szövegrész lép.
6. §
A Gyvr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az önkormányzat a Gyvt. 21/A-21/B. §-a szerinti intézményi gyermekétkeztetést
biztosít az általa működtetett bölcsődében, óvodában és a településen működő általános
iskolákban.
(2) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a hátrányos helyzetű gyermek és a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek részére ingyenesen biztosítja a következők szerint:
a) a bölcsőde és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
b) az általános iskola zárva tartása alatt az őszi, téli és tavaszi szünetben a szünet
időtartamára eső valamennyi munkanapon, a nyári szünetben összesen 43 munkanapon.

(3) A (2) bekezdés alá nem tartozó gyermekek számára az önkormányzat a gyermekek
napközbeni ellátása keretében biztosított nyári napközi, illetőleg egyéb, a köznevelési
intézmények által szervezett alternatív szünidei foglalkozás keretében biztosít étkezést, melyet
a gyermekek az intézményi gyermekétkeztetés szabályai szerint, az ott megállapított
kedvezmények figyelembe vételével jogosultak igénybe venni.”
7. §
A Gyvr. 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„9. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetés iránti igényt a tanév, illetőleg nevelési év
kezdetén, legkésőbb szeptember 10. napjáig kell bejelenteni írásban a Polgármesteri Hivatal
által e célra rendelkezésre bocsátott igénylőlapon. Az igénybejelentés a gyermeket ellátó
intézményben vagy a Polgármesteri Hivatalban nyújtható be a szükséges mellékletekkel
együtt.
(2) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényt az intézmény adott zárási időszakát
megelőzően kell jelezni az (1) bekezdésben foglaltak szerint.
(3) A gyermekétkeztetés iránti igény a tanév, illetőleg a nevelési év vagy a szünidő során
bármikor módosítható, lemondható. Az erre vonatkozó bejelentést a változás kért időpontja
előtt legalább 8 nappal meg kell tenni az (1) bekezdésben foglaltak szerint.
(4) A megrendelt étkezést esetileg legkésőbb az érintett napot megelőző munkanap 11.00ig lehet lemondani. Amennyiben az étkezést nem veszik igénybe, de az nem vagy nem
határidőben került lemondásra, annak teljes térítési díja kiszámlázásra kerül, abban az
esetben is, ha a gyermek ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesül.”
8. §
A Gyvr. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Dr. Gáspár István
Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata (2241 Sülysáp, Szent István
tér 7.; a továbbiakban: HSZK) útján látja el.”
9. §
A Gyvr. 14. § (1) bekezdésében a „Szociális Szolgáltató” szövegrész helyébe a „HSZK”
szövegrész lép.
10. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti
a) a Gyvr. 5. § (1) a pontjában az „a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással
kapcsolatos hatáskörét, valamint” szövegrész,
b) a Gyvr. 5. § (2) bekezdése,
c) a III. Fejezet címében a „Pénzbeli és” szövegrész.
Sülysáp, 2016. június 23.
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