Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-án 18.00kor megtartott munkaterv szerinti, nyilvános üléséről
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak:
A Képviselő-testület tagjai közül: Horinka László polgármester, Katus Norbert
alpolgármester, Balog Mónika, Farkas Ferenc, Hostyinszki Ákos települési
képviselők, később érkezett: Cseri Péter és Kecser István települési képviselő
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző, dr. Matota Kornél hatósági
irodavezető, Smidtné Nagy Terézia adó- és pénzügyi irodavezető
Meghívottként: Tarnavölgyi László WAMKK intézményvezető
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt a
2017. év első munkaterv szerinti testületi ülésén. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület
határozatképes: 9 tagból 5 jelen van. Cseri Péter és Kecser István jelezte késését, Pálinkásné
Petik Éva és Seprős Viktor pedig nem tud részt venni a mai ülésen. Az ülés jegyzőkönyvhitelesítőinek javasolom Farkas Ferenc és Hostyinszki Ákos képviselőtársainkat. Aki egyetért
a javaslattal, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Farkas Ferenc és
Hostyinszki Ákos települési képviselőket jegyzőkönyvhitelesítőnek megválasztotta.
Horinka László polgármester: Még a napirend előtt szeretném bemutatni új hatósági
irodavezetőnket, dr. Matota Kornélt, aki a hónap elején kezdte meg nálunk a munkát. Kérlek,
mondj magadról pár szót, röviden mutatkozz be a testületnek.
dr. Matota Kornél irodavezető: Köszöntöm a tisztelt képviselő-testületet, dr. Matota Kornél
vagyok, 1973-ban születtem, 2001-től dolgozom a közigazgatásban. Többféle területen
tevékenykedtem, legutóbb jegyzőként dolgoztam. Kezdem megismerni a kollégákat, a helyi
viszonyokat, úgy gondolom, hogy egy jó kollektívába kerültem.
Horinka László polgármester: Köszönjük, jó munkát kívánunk! A kiküldött meghívóban
szereplő napirendeket tárgyaljuk, van-e még, amit egyebekben meg kell tárgyalni?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Új napirendi pontként fel kellene venni a TÁVÜSZ ügyvezetői
pályázatát, valamint az alapító okiratának módosítását. Illetve tárgyalni kell a VP6-7.2.1.3-16
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő-, és munkagépek beszerzése tárgyú pályázatot, mert határidős,

valamint lenne egy adásvételi szerződés felbontás egy zártkerti ingatlanra, a Sülysáp 2348
hrsz.-ú ingatlanra.
Horinka László polgármester: Aki egyetért az elhangzottak szerint módosított napirenddel,
kérem, hogy szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet
elfogadta.
Az ülés napirendje:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az elmúlt ülés óta történt
fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
2./ Tájékoztató az elmúlt negyedévben a Képviselő-testület által átruházott
hatáskörökben hozott döntésekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
3./ Sülysáp Város 2017. évi rendezvény-naptárának jóváhagyása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
4./ Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány tájékoztatója
Előterjesztő: Horinka László polgármester
5./ Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Horinka László polgármester
6./ Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző
7./ Alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
8./ Polgármesteri Hivatal strukturális fejlesztése és bérrendezése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
9./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetés-tervezetének tárgyalása (I. kör)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
10./ Rendeletalkotás a 2017. évi igazgatási szünetről
Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző
11./ A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
12./ A helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
13./ Döntés a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Sülysáp, Kóka, Tóalmás,
Bénye településeken” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
14./ Pályázat kiírása a TÁVÜSZ Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére
Előterjesztő: Horinka László polgármester
15./ TÁVÜSZ Kft. alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
16./ Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1.3-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő-, és munkagépek beszerzése tárgyú pályázati felhívásra
Előterjesztő: Horinka László polgármester
17./ Sülysáp 2348 hrsz.-ú ingatlanra megkötött adás-vételi szerződés felbontása

Előterjesztő: Horinka László polgármester
18./ Egyebek
1./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az elmúlt ülés óta
történt fontosabb eseményekről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Nem sok eseményről tudtam beszámolni, hiszen igazgatási
szünet, Karácsony volt, de néhány említésre méltó dolog azért történt, ezeket leírtam, azóta
nem történt semmi. Talán annyi, hogy a belterületi utas pályázatunkat beadtuk.
Balog Mónika: A szilárdhulladék-szállításnál többször előfordult, hogy szerdán nem vitték
el, hanem másnap, de sokan nem tudták és nem hagyták kint a kukát.
Horinka László polgármester: Januártól a Vertikál alvállalkozójaként az ÖKOVÍZ látja el a
feladatot, évekig csinálták már korábban, nem tudom, miért ügyetlenkedték most el.
Külterületen korábban nem szállítottak, azt hittem, ott lesz probléma, de nem. Nagyon
remélem, hogy helyre fog állni a rend. Olyan eset is volt, hogy a lakók azt mondták, hogy
korábban jöttek, kiderült, hogy ez nem volt igaz, de oda is visszamentek. Van valami
alkalmazásuk, amivel pontosan tudják, hogy melyik autójuk hol jár. Korrektek voltak,
reméljük, hogy az ÖKOVÍZ is az lesz, miután ténylegesen visszakerülünk hozzájuk.
Balog Mónika: Matricarendszer nincs?
Horinka László polgármester: Jeleztek ilyet, hogy lesz, de csak azt fogja mutatni, hogy vane szerződés vagy nincs, nem pedig, hogy fizet-e az illető. Olyan nem lehet, hogy a nemfizetés
miatt nem szállítanak.
Balog Mónika: Igazságtalannak tartom, hogy a csatorna sok helyen tervezési hiba miatt nincs
még bevezetve, máshol pedig már lassan egy éve működik. Velük mi lesz?
Horinka László polgármester: Tervezési hiba is lehet, és lehet az is, hogy a nyomott
bekötéseket a végére hagyták. Hogy tervezési hiba-e, az is egy kérdés, a térképről nem volt
mindig egyértelműen megállapítható, hogy adott helyen nem lehet gravitációsan megoldani.
Van olyan hely, ahol nyomottan volt tervezve, de nem járt hozzá átemelő, amit a lakosnak
kell beszerezni. Akinél a szuterénben is van fürdőszaba vagy WC, annak a rákötése nem lesz
része a projektnek, ezt a Társulás kezdetektől hangsúlyozta. Olyan esetekben, ahol az utcában
a többség beköthető, a nyeles telek lejtéséből adódó bekötési problémát elvileg meg kell
oldani.
/18:10 Cseri Péter települési képviselő megérkezett az ülésre, a jelen lévő képviselők száma
9-ből 6 fő./
Hostyinszki Ákos: A nyomott rendszereket nem is csinálják?
Horinka László polgármester: Az időjárás is befolyásolja, a másik, amit a beszámolóban is
leírtam, hogy amíg az önkormányzatok be nem fizetik a hozzájárulást, leállították a
rákötéseket.
Balog Mónika: Én nem kaptam elszámolást.
Horinka László polgármester: Sokan kaptak és sokan nem azok közül, akiknek lejárt a
szerződése. Javasolom, hogy e-mailben erősíttesd meg az irodával, hogy lejárt a szerződésed.
Aki elfogadja a tájékoztató kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
2/2017. (I. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt
határidejű képviselő-testületi határozatokról és az előző
képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről
szóló, az SZMSZ 19. § (5) és 25. § (5)-(6) bekezdése szerint
előterjesztett polgármesteri tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató az elmúlt negyedévben a Képviselő-testület
átruházott hatáskörökben hozott döntésekről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

által

Horinka László polgármester: Kérdés van-e a tájékoztatóhoz? Ha nincs, akkor kérem, hogy
aki elfogadja a negyedéves tájékoztatót, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
3/2017. (I. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.
év IV. 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
Sülysáp Város 2017. évi rendezvény-naptárának jóváhagyása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolta pici módosítással.
Balog Mónika: Szükséges volna valamilyen felületen vagy papírformában jobban
tájékoztatni a lakosságot, de ez nem az intézményvezető feladata.
Tarnavölgyi László intézményvezető: A programok egy bizonyos része menetközben alakul
ki. A magunk felületén nem mindig van mód közzétenni, hogy ki tudjuk plakátozni, nincs
autó, nekünk is fagy van. Ami rendelkezésünkre áll, az az újság, de a megjelenése nem
mindig esik egybe a programokkal. Megértjük, hogy a Magyar Kultúra napja nem jelent meg,
a WAMKK-nak annyi híre jelenik meg, mint a környék 5-6 művelődési házának
összességében. Jó lenne még meghívókat is készíteni, meg kell találni annak is a módját, hogy
segítséget kapjunk, hiszen a hivatalban dolgozóknak is van feladatuk. Elmegy azzal a nap,
hogy 50 db-ot körbevigyünk. Ha nem jönnek el, nem azt jelenti, hogy nem kaptak róla
információt. A facebookot szükségesnek tartom, mert látszik legalább az, hogy hányan nézték
meg. Csanádi Ádám nagy segítséget jelent, dolgozni fogunk rajta.
Hostyinszki Ákos: Mint plusz felület, egy színes programfüzetben gondolkodtunk,
időszakosan, ami figyelemfelkeltő. Nagyon sok olyan program van, amit már most be tudtál

lőni, két féléves füzetről beszéltünk. Nyilván meg kell tervezni, nem is biztos, hogy a te
feladatod.
Tarnavölgyi László intézményvezető: Amikor az év elején elindulunk nagyon nehéz
egyeztetni, nem jönnek be az információk. Mire nagyjából összeáll, február.
Hostyinszki Ákos: Amikor összejön egy csokor, akkor készüljön!
Tarnavölgyi László intézményvezető: Ha megteremtitek a hozzá szükséges forrásokat. De
nagy lesz benne a hibalehetőség: leírjuk, hogy március 8-a nőnap, és kapok egy jó ajánlatot 7ére, akkor 7-én lesz a nőnap. Rajtam nem múlik, de ha nem érdekli a program, úgysem jön el.
Én is szerettem volna, ezelőtt 3-4 évvel volt erre tervem, de mire ki tudtuk volna nyomtatni,
már a fele program megváltozott.
Hostyinszki Ákos: A katonanap és gazdanap hogy fog felépülni?
Tarnavölgyi László intézményvezető: Ez még csak terv, de azért gondoltuk, hogy a sápi
részen is legyen egy hagyományőrző program, főzőversennyel, egyebekkel. A nyugdíjas klub
programjára nem volt nagy érdeklődés. A katonanap is csak egy hasraütött cím, Laczkó Tibor,
Borda Balázs foglalkozik retróautókkal, megnézzük, hogy ebből mit tudunk hozni. Még ez is
egyeztetés alatt van. Szántó Zoli is szeretne egy autós bemutatót. Ez egy kérdőjeles program.
Engem az motivált, hogy amikor tavaly találkoztunk, akkor azt mondtátok, hogy legyen még
több program, még attraktívabb. Ha több fesztivál jellegű program kell, akkor a költségek is
magasabbak, több pénz kell. Az izgat, hogy mire mennyit szánunk. A városnapot 19-ére
kalibráltunk be, a hagyományőrző rendezvényrészek igazándiból nem jönnek be, elvesznek a
téren, ezért még jobban kell fiatalosítani, látványos elemekre koncentrálni, a hagyományőrző
elemeket pedig fel lehetne vinni a sápi rendezvényre. Oda is kell húzónév, annak van egy
költsége. Ti is gondolkodjatok, mi legyen, ami ebből megvalósul! A nőnap nagyon fix:
kaptunk egy ajánlatot, 7-én 18:30 felel meg nekik. November 25-ét mindig a bárkások kérik, a
nyugdíjasok beírták magukat, de május 27-ére is kértek egy időpontot. Két nyugdíjas klub
van, és rögtön 7 rendezvényt kötnek le, sokszor olyan időpontban, ami nekünk is jó lenne,
hiszen figyelnünk kell arra is, hogy például a böjtbe ne essen bele. És itt vannak azok a
programok, amiket még a végén leírtam. Mondjátok meg, hogy mekkora terjedelmű füzetet
akartok és elkészítjük.
/18:30 Kecser István települési képviselő megérkezett az ülésre, jelen lévő képviselők száma
9-ből 7 fő./
Katus Norbert alpolgármester: Tavasszal nem kizárt, hogy én szeretnék Sőtér-napokat
szervezni, amit hagyományőrző, nagyon színes, több napos programnak tervezek. 3 napos, 3
helyszínen. Ezzel kapcsolatban még jövök a testülethez, és igazgató urat is győzködnöm kell
még.
Balog Mónika: Nagyon sok a program, én személy szerint nem tudok mindegyiken ott lenni,
de igyekszem.
Tarnavölgyi László intézményvezető: Ha segítetek a gyerekeket idehozni, ha az iskola
eljön, már jó, teljesen elegendő. Néha van olyan, mint a Magyar Kultúra napján, lehetett volna
pár emberrel több. Nekem az a furcsa, hogy azok a fiatal emberek nem jöttek, akik
művészpályára készülnek, kiállítást rendeztünk nekik vagy könyvbemutatót. Vajon van-e még
80-100 ember, akit a magas művészetek érdekelnek; ők hiányoztak. Érdemes lett volna
kihasználni a lehetőséget és meghallgatni.
Kecser István PVB elnök: Tegnap a bizottsági ülésen elhangzott egy olyan javaslat, hogy
ildomos lenne egy zongorát venni. Innen kalandoztunk tovább, hogy sorban több feladat is
lenne, amit meg kell oldani. Arra jutottunk, hogy bízzunk meg egy építészirodát, akik
elsősorban az épület arculatát, de a funkcionális fejlesztését is végiggondolva tegyenek
javaslatot. Részben a már elkészült tervet felhasználva, de még kiegészítve néhány új ötlettel

dolgozzunk ki egy beruházási dokumentációt. Aztán nézzük át, mit tudunk abból
megvalósítani. Az lenne jó, ha több blokkban lehetne megvalósítani, hogy ezáltal egy
lényegesen magasabb színvonalú eszközfelszereltséggel bíró művelődési házat hozzunk létre.
Céljainknak megfelelően mire lenne szükség?
Tarnavölgyi László intézményvezető: Én minden fejlesztést köszönettel veszek. Most
tervezésről van szó, a megvalósítás nyilván csak 2018-ban kezdődik el.
Kecser István PVB elnök: Ha van pályázati lehetőség, akkor akár előbb is. Ha van olyan
művészkapcsolatod, aki tud tanácsot adni, hogy milyen zongorát kell venni, kérdezz rá, hogy
ennek függvényében nézzük meg az árakat.
Tarnavölgyi László intézményvezető: Két dolog kell, egy, aki játszik és egy, aki hallgatja.
Egy városi művelődési központban, ha él az a zongora, akkor tudok olyan művészt hozni, aki
ad neki egy státuszt. Volt zongora, nem voltak olyan minőségűek, hogy egy művész leülne
mellé. A kalapácstechnikás zongorát nagyon szeretem, de a Sas Dani is azt mondta, hogy az
akusztikus zongorát tegyük be, mert azon szeret dolgozni. 3 millió forint körül van egy
zongora. Egy pianínót nem tudsz úgy beállítani, hogy az csinos legyen. Ezenkívül meg kell
győzni a partnereinket, hogy ott lesz egy zongora, ami szent és sérthetetlen. Amikor bál van,
velem kitolatják, mert kell a hely. Nagyon örülök a zongorának és a fejlesztésnek is. A
külcsín engem is bánt, az viszont egy óriási pénz. Nincs fűtés, hideg előtérben vagyunk. Ott
az előtér bútorozottsága. Multifunkcionálisak vagyunk, nagyon nehéz összerakni ugyanabban
a térben a különböző programokat. Nagyon köszönöm az ezirányú elképzeléseket, Isten adjon
sok-sok pénzt hozzá!
Horinka László polgármester: Az apró módosításokkal és a változtatás jogának
fenntartásával fogadjuk el a rendezvénynaptárt! Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
4/2017. (I. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2010.
(XII. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) h) pontja alapján
1./ Sülysáp Város 2017. évi rendezvénynaptárát elfogadja;
2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a
rendezvénynaptár helyben szokásos módon való
közzétételéről.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2017. február 20.
Felelős: polgármester
4./ NAPIRENDI PONT
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány tájékoztatója
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Igazából azért gondoltam, hogy lássa a testület, mert
támogattuk az alapítványt tavaly, lássátok, hogy mit is csináltak! A natúrpark előkészítése
töltötte ki leginkább az évüket. Van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, kérem, aki elfogadja a
tájékoztatót, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
5/2017. (I. 26.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány (2711
Tápiószentmárton, Kossuth L. u. 3.) 2016. évi munkájáról szóló
tájékoztatót – megköszönve a Közalapítvány Tápióvidékért tett
erőfeszítéseit - elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5./ NAPIRENDI PONT
Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Elfogadásra javasolja mindkét bizottság, és a tapasztalat azt
mutatja, hogy nem szükséges változtatni rajta.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
6/2017. (I. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló
együttműködési megállapodását a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján
felülvizsgálta, és jelenleg nem látja szükségesnek a dokumentum
módosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6./ NAPIRENDI PONT
Polgármester Illetményének és költségtérítésének megállapítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Én szeretném bejelenteni az érintettségemet, és átadom az
ülésvezetést alpolgármester úrnak.
Katus Norbert alpolgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés? Ha nincs,
kérem, hogy aki egyetért az előterjesztett határozati javaslat tartalmával, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
7/2017. (I. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71. §-a alapján Sülysáp Város
Önkormányzata főállású polgármesterének havi illetményét
2017. január 1-től kezdődően 598.300 Ft-ban, költségtérítését
89.745 Ft-ban állapítja meg.
2./ Rögzíti, hogy a polgármestert megilleti a Kttv. szerinti
nyelvpótlék és cafetéria.

3./ Felkéri és felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
7./ NAPIRENDI PONT
Alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Szintén a PVB tárgyalta, és elfogadásra javasolja. Kérdés,
hozzászólás van-e?
Katus Norbert alpolgármester: Most én szeretném bejelenteni nyilvánvaló érintettségemet.
Horinka László polgármester: Amennyiben más nincs, javasolom, hogy fogadjuk el. Aki
egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
8/2017. (I. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 80. §-a alapján Sülysáp Város
Önkormányzata
főállású
alpolgármesterének
havi
illetményét 2017. január 1-től kezdődően 418.800 Ft-ban,
költségtérítését 62.822 Ft-ban állapítja meg.
2./ Rögzíti, hogy az alpolgármestert megilleti a Kttv. szerinti
nyelvpótlék és cafetéria.
3./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
8./ NAPIRENDI PONT
Polgármesteri Hivatal strukturális fejlesztése és bérrendezése
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Eleve a PVB
ösztönzésére készült az előterjesztés, jegyzőasszony elkészítette. Én nem voltam itt, most
tájékozódom az elhangzottakról. Volt szó három fő létszámfejlesztésről is, de ebben
maradtunk jegyzőasszonnyal, hogy jusson is, maradjon is. A hivatal nevében köszönjük, ha
ezt a testület megszavazza. A dajkáknál, akik között néhánynak még érettségije sincs, már kb.
170 ezer forintos bér alakul ki, ezzel szemben a hivatali dolgozók mind legalább érettségivel
rendelkeznek.
dr. Tóth Krisztina jegyző: A PVB ülésen felhatalmazást kaptam, hogy hamarosan
jelentkezhetek egy újabb igénnyel.
Kecser István PVB elnök: Beszéltünk arról, hogy különösen az utolsó évben, a piaci béreket
figyelembe véve az alacsonyabb szintű végzettséggel rendelkezők többet is kereshetnek. A
piac elviszi a szakembereinket, ott nincs táblázat, így elmennek. Lehet, hogy jó, ha egy év
múlva még egyszer visszatérünk a témára. Ez egy jó kompromisszum volt, de még kell ezen
tolni. A befektetésünk megtérül, ezt nem szoktuk megbánni.

Horinka László polgármester: Jegyzőasszony mindenegyes dolgozó esetében feltüntette a
besorolásokat, megemelte a béreket, a saját esetében viszont nem, javasolom, hogy az ő
bérére is tegyük rá a 9 %-ot.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Nem 9 %-kal emeltem a béreket, hanem személyenként
javasoltam egy reális, vagyis általam szükségesnek látott bért, és ezek összegzéséből jött ki az
átlagosan 9 %.
Hostyinszki Ákos: Tehát fordítva számoltál. Ezt figyelembe véve legyen 10 % az emelés.
Horinka László polgármester: Az nagyjából reális is, ezzel fogadjuk el! Aki egyetért az
elhangzottak szerint módosított határozati javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
9/2017. (I. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Sülysápi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámát
24 státuszban állapítja meg,
2./ a 2017. évi költségvetésben átlagosan 10 %-os béremelést
biztosít a Polgármesteri Hivatal részére,
3./ felkéri és felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
9./ NAPIRENDI PONT
Az önkormányzat 2017. évi költségvetés-tervezetének tárgyalása (I.
kör)
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Elfogadásra javasolja mindkét bizottság, iránymutatás
hangzott-e el a további munkát illetően? Az óvodai nevelési-oktatási munkát segítőkkel
kapcsolatban törvényi kötelezettség, hogy a megemelt szakmunkás minimálbéren kívül 7 %
ágazati pótlékot oda kell adni, és további 3 % adása munkáltató döntés. Az óvoda már
túlterjeszkedik az állami támogatáson, és még fejlesztéseket is akarnak, amelyek az
önkormányzatnál vannak jelenleg betervezve. A finanszírozás tehát már most sem elég, de
nem világos, hogy azt a 7+3 %-ot megkaptuk-e már ebben az összegben. Ha nem, akkor
kiegyenesedik a dolog, kivéve a beruházásokat. Óvodavezető-asszonynak azt mondtam, hogy
ha beleférnek a költségvetési keretbe, akkor odaadjuk. Hogy készüljek az egyeztetésekre? A
HSZB azt mondta, hogy adjuk oda.
Tudnom kellett volna, mert én beszélgettem azokkal a vásárlókkal, akik a gazdasági területen
telket vettek, hogy megközelíthetetlenek a telkek. Adtunk be pályázatot, ami nincs elbírálva,
de lehetőséget ad arra, hogy saját felelősségünkre megkezdjük az útépítést. Volt olyan vevő,
aki azzal a feltétellel vette meg, hogy ott út fog épülni. Bár nem lakóterületen húzódik, de a
további értékesítést hiúsítja meg, ha nem épül meg az út. 100 méterenként nagyjából 10
millióval kell számolni, kb. 25 millióba fog kerülni, alapot is kell építeni. Nem tudom, lesz-e
valami a pályázatból, egy csomó pályázatot adtunk be, sorra nincsenek elbírálva. Akár
pályázat nélkül is meg kell építeni, ne legyen, mondjuk, 6 méter széles, csak 5.
Kecser István PVB elnök: Ezen nem spórolnék, azon kell gondolkodni, hogy mennyit
tudunk még értékesíteni.

Horinka László polgármester: Még két ingatlaneladás látszik aktualizálódni az
iparterületen, amelyeknek a bevétele nincs benne a költségvetésben. Az óvodai bérről később
is dönthettek, éves szintem nagyjából 1 milliós többletkiadást jelent.
dr. Tóth Krisztina jegyző: A Tápió Közalapítványtól közben megérkezett az idei évre szóló
támogatási kérelem, ami most is 55 Ft lakosonként, nagyjából 450 ezer forint.
Horinka László polgármester: Tervezzük be, meglátjuk hogy állnak a számok.
Balog Mónika: Csak egy okot mondjatok, hogy miért jó nekünk az alapítvány támogatása!
Horinka László polgármester: Ebből a natúrparkból kisülhet valami jó, és nem biztos, hogy
ki kell maradni belőle. Az ifjúsági szállást is kedvezményesen használhatjuk. A biztosításra is
be kell 4-500 ezer forintot tervezni, a társulásnak is be kell fizetni legalább 1 milliót alsó
hangon, és a 37 milliós kamatfizetési kötelezettségünk is ott van.
Kecser István PVB elnök: A TÁVÜSZ finanszírozása 30 millióval kevesebbre van tervezve,
ennek mi az oka?
Horinka László polgármester: A KLIK-nek 32 millió körül fogunk számlázni, azért lett a
TÁVÜSZ kevesebb.
Kecser István PVB elnök: Ha van rá keret, akkor adjuk oda a 3 %-ot a dajkáknak. A
működési kereteket hagyjuk meg, aztán az önkormányzatnál szereplő összeget meglátjuk.
Horinka László polgármester: Ilyen javaslat volt a HSZB-n. Kérem, hogy aki a határozati
javaslatot így el tudja fogadni, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
10/2017. (I. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a saját bevételeinek
és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a tárgyi
költségvetési évet követő három évre várható összegét a következők szerint állapítja meg:
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
2017.
2018.
2019.
2020.
szerinti saját bevételek (e Ft-ban)
1. a helyi adóból származó bevétel
174 000
160 000
160 000
160 000
2. az Önkormányzati vagyon és az
10 000
10 000
0
0
önkormányzatot megillető vagyoni
értékű
jog
értékesítéséből
és
hasznosításából származó bevétel
3. 3. az osztalék, a koncessziós díj és a
0
0
0
0
hozambevétel
4. 4. a tárgyi eszköz és az immateriális
0
0
0
0
jószág, részvény, részesedés, vállalat
értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel
2 000
2 000
2 000
2 000
6. a
kezességvállalással
kapcsolatos
megtérülés
Saját bevételek összesen:
186 000
172 000
162 000
162 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségek (eFt-ban)
1. Fejlesztési hitel törlesztése (utak,

2017.

2018.

2019.

2020.

0

0

0

0

közműfejlesztés)
2. Fejlesztési hitel törlesztése
0
0
(városközpont)
3. Fejlesztési hitel törlesztése (óvoda
0
0
0
0
energiakorszerűsítés)
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés
41 000
30 000
30 000
30 000
államháztartáson kívülre)
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
0
0
0
0
kamata
Kötelezettségvállalások összesen:
30 000
30 000
30 000
30 000
2./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetését illetően az alábbi döntéseket hozza:
a) a nevelési-oktatási munkát közvetlenül segítők 3 %-os béremelését lehetőség szerint
biztosítani kell,
b) az iparterületen az útépítést be kell tervezni a költségvetésbe,
c) a Tápió Közalapítvány által kért 450.000 Ft támogatást – a költségvetés végleges
számaitól függően – biztosítani kívánja.
3./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges változtatások
átvezetésére.
Határidő: költségvetés elfogadása
Felelős: polgármester, jegyző
10./ NAPIRENDI PONT
Rendeletalkotás a 2017. évi igazgatási szünetről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság elfogadásra javasolja, magam is
csatlakozom a bizottságok javaslatához. Aki egyetért a rendelet megalkotásával, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (...) önkormányzati rendelete
a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)-(2)
bekezdésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
42. § 1. pontja, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.
§ (3) bekezdésével kapott felhatalmazással, illetve feladatkörében a következőket rendeli el:
1. § E rendelet hatálya a Sülysápi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri
Hivatal) és az ott foglalkoztatott munkavállalókra terjed ki.
2. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. július 10-14. (nyári igazgatási szünet) és 2017.
december 21. – 2018. január 3. (téli igazgatási szünet) igazgatási szünetet tart.
(2) Az igazgatási szünet idejére a munkavállalók részére rendes szabadságot kell kiadni
oly módon, hogy halaszthatatlan ügyekben biztosított legyen a feladatellátás.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak betartásáról, valamint a lakosság és az érintett társszervek
tájékoztatásáról a jegyző gondoskodik.
3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és 2018. január 4-én
hatályát veszti.

Sülysáp, 2017. január 26.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

11./ NAPIRENDI PONT
A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló rendelet
módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta elfogadásra javasolja, a befizetési dátumok
lettek aktualizálva. Aki egyetért a rendeletalkotással, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (...) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 16/2013. (XI.
26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
41. § (9) bekezdésével, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a
mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésével kapott
felhatalmazással, illetve feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének a mezei őrszolgálat létesítéséről és
működéséről szóló 16/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 4. § (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A mezőőri járulékot a következő határidőkig kell megfizetni:
a) a 2014. évit 2016. december 31-ig,
b) a 2015. évit 2017. április 30-ig,
c) a 2016. évit 2017. szeptember 30-ig,
d) a 2017. évit 2018. április 30-ig,
e) a 2018. évit 2018. szeptember 30-ig,

f) 2019. évtől évi két részletben: április 30-ig, illetve szeptember 30-ig.
2. §
Az Ör. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(5) A mezőőri járulék a fizetésre kötelezett használatában és tulajdonában álló ingatlanok
összesített területe alapján kerül kivetésre.
3. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit
visszamenőlegesen, 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) E rendelet a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
Sülysáp, 2017. január 26.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

12./ NAPIRENDI PONT
A helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről szóló rendelet
módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Az elektromos
berendezések használatáért fizetendő díjak kerültek módosításra. Aki egyetért a
rendeletmódosítással, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (...) 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 2. mellékletének 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
6. elektromos áram vételezésének díja 2017. február 1-jétől:
berendezés teljesítménye
fizetendő díj
1-1000 W
100 Ft
1001-2000 W
200 Ft
2001-3000 W
300 Ft
A díjat berendezésenként kell megállapítani, és az összes
használt berendezésre meg kell fizetni. 3 kW-nál nagyobb
teljesítményű elektromos berendezés piacnapokon nem
használható.
2. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

Sülysáp, 2017. január 26.
Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

/19:40 Cseri Péter települési képviselő elhagyja az üléstermet, a jelen lévő képviselők száma
9-ből 6 fő./
13./ NAPIRENDI PONT
Döntés
a
„Hulladékgazdálkodási

közszolgáltatás biztosítása
Sülysáp, Kóka, Tóalmás, Bénye településeken” tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményéről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB elfogadásra javasolta. Egyetlen pályázó volt az
ÖKOVÍZ Kft. Lényegében mást nem tudunk tenni: vagy új közbeszerzést indítunk, vagy
szerződést kötünk.
dr. Tóth Krisztina jegyző: A többi település minket megelőzően jóváhagyta a határozati
javaslatot.
Horinka László polgármester: Javasolom, hogy mi is fogadjuk el. Aki egyetért a javaslattal,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
11/2017. (I. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás biztosítása Sülysáp, Kóka, Tóalmás, Bénye településeken tárgyú
közbeszerzési eljárásban a következő döntéseket hozza:

1./ A közbeszerzési eljárást valamennyi részajánlat tekintetében eredményesnek nyilvánítja.
2./ Az eljárás keretében érkezett ajánlatok érvényességét az alábbiak szerint állapítja meg:
„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. /2700 Cegléd, Pesti út 65./
érvényes
3./ Az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki:
„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.
Neve:
2700 Cegléd, Pesti út 65.
Székhely címe:
1. részajánlat: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Sülysápon
ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT MEGNEVEZÉSE
Ajánlat
1. részszempont: Késedelmi kötbér mértéke Ft / nap
250 000 Ft / nap
2. részszempont: OKJ-s települési hulladékgyűjtő és szállító
4 Fő
képzettséggel rendelkező szakemberek száma - fő, min.1 fő, max.
4 fő
A minimum fő alatti létszám megajánlás az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi, a maximum fő, ill. az a feletti
létszám a maximális pontszámot kapja.
3. részszempont: Rendelkezik legalább 1 db, 25 m3-es
igen
hulladékszállító, EURO 5-ös motorral szerelt járművel
4. részszempont: 1 fő 11/1996.(VII.4.) KTM r. 2. § c) pontja
5 év
szerinti képzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízott
szakember akinek a hulladékkezelés területén szerzett szakmai
tapasztalata: ..év (min.3 év, max.5 év)
A minimum alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét
eredményezi, a maximum, ill. az a feletti megajánlás a maximális
pontszámot kapja.
5. részszempont: Vállalja a települési rendezvényeken keletkező
igen
hulladék térítésmentes elszállítását legfeljebb 5 m3 / rendezvény
mennyiségig, évente legfeljebb 2 rendezvény vonatkozásában
6. részszempont: Vállalja a településen közterületen gyűjtőpontra
igen
összegyűjtött vegyes (nem veszélyes) hulladék térítésmentes
elszállítását heti 3 db 1,1 m3-es gyűjtő-edényzet mennyiségig
7. részszempont: A települési rendezvényeken keletkező hulladék
nettó 8 055 Ft/m3
elszállításának díja ( nettó Ft/m3) (Amennyiben vállalta az 5.
értékelési részszempont vonatkozásában évi 2 x 5 m3 hulladék
térítésmentes elszállítását, úgy ezen díj e mennyiség felett
értelmezendő)
2. részajánlat: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Kókán
ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT MEGNEVEZÉSE
Ajánlat
1. részszempont: Késedelmi kötbér mértéke Ft / nap
250 000 Ft / nap
2. részszempont: OKJ-s települési hulladékgyűjtő és szállító
4 Fő
képzettséggel rendelkező szakemberek száma - fő, min.1 fő, max.
4 fő
A minimum fő alatti létszám megajánlás az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi, a maximum fő, ill. az a feletti
létszám a maximális pontszámot kapja.

3. részszempont: Rendelkezik legalább 1 db, 25 m3-es
hulladékszállító, EURO 5-ös motorral szerelt járművel
4. részszempont: 1 fő 11/1996.(VII.4.) KTM r. 2. § c) pontja
szerinti képzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízott
szakember akinek a hulladékkezelés területén szerzett szakmai
tapasztalata: ..év (min.3 év, max.5 év)
A minimum alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét
eredményezi, a maximum, ill. az a feletti megajánlás a maximális
pontszámot kapja.
5. részszempont: Vállalja a települési rendezvényeken keletkező
hulladék térítésmentes elszállítását legfeljebb 5 m3 / rendezvény
mennyiségig, évente legfeljebb 2 rendezvény vonatkozásában
6. részszempont: Vállalja a településen közterületen gyűjtőpontra
összegyűjtött vegyes (nem veszélyes) hulladék térítésmentes
elszállítását heti 1 db 1,1 m3-es gyűjtő-edényzet mennyiségig
7. részszempont: A települési rendezvényeken keletkező hulladék
elszállításának díja ( nettó Ft/m3) (Amennyiben vállalta az 5.
értékelési részszempont vonatkozásában évi 2 x 5 m3 hulladék
térítésmentes elszállítását, úgy ezen díj e mennyiség felett
értelmezendő)

igen
5 év

igen

igen

nettó 8 130 Ft/m3

3. részajánlat: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Tóalmáson
ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT MEGNEVEZÉSE
Ajánlat
1. részszempont: Késedelmi kötbér mértéke Ft / nap
250 000 Ft / nap
2. részszempont: OKJ-s települési hulladékgyűjtő és szállító
4 Fő
képzettséggel rendelkező szakemberek száma - fő, min.1 fő, max.
4 fő
A minimum fő alatti létszám megajánlás az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi, a maximum fő, ill. az a feletti
létszám a maximális pontszámot kapja.
3. részszempont: Rendelkezik legalább 1 db, 25 m3-es
igen
hulladékszállító, EURO 5-ös motorral szerelt járművel
4. részszempont: 1 fő 11/1996.(VII.4.) KTM r. 2. § c) pontja
5 év
szerinti képzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízott
szakember akinek a hulladékkezelés területén szerzett szakmai
tapasztalata: ..év (min.3 év, max.5 év)
A minimum alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét
eredményezi, a maximum, ill. az a feletti megajánlás a maximális
pontszámot kapja.
5. részszempont: Vállalja a települési rendezvényeken keletkező
igen
hulladék térítésmentes elszállítását legfeljebb 5 m3 / rendezvény
mennyiségig, évente legfeljebb 2 rendezvény vonatkozásában
6. részszempont: Vállalja a településen közterületen gyűjtőpontra
igen
összegyűjtött vegyes (nem veszélyes) hulladék térítésmentes
elszállítását heti 1 db 1,1 m3-es gyűjtő-edényzet mennyiségig
7. részszempont: A települési rendezvényeken keletkező hulladék
nettó 8 168 Ft/m3
elszállításának díja ( nettó Ft/m3) (Amennyiben vállalta az 5.
értékelési részszempont vonatkozásában évi 2 x 5 m3 hulladék
térítésmentes elszállítását, úgy ezen díj e mennyiség felett
értelmezendő)

4. részajánlat: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Bényén
ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT MEGNEVEZÉSE
Ajánlat
1. részszempont: Késedelmi kötbér mértéke Ft / nap
250 000 Ft / nap
2. részszempont: OKJ-s települési hulladékgyűjtő és szállító
4 Fő
képzettséggel rendelkező szakemberek száma - fő, min.1 fő, max.
4 fő
A minimum fő alatti létszám megajánlás az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi, a maximum fő, ill. az a feletti
létszám a maximális pontszámot kapja.
3. részszempont: Rendelkezik legalább 1 db, 25 m3-es
igen
hulladékszállító, EURO 5-ös motorral szerelt járművel
4. részszempont: 1 fő 11/1996.(VII.4.) KTM r. 2. § c) pontja
5 év
szerinti képzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízott
szakember akinek a hulladékkezelés területén szerzett szakmai
tapasztalata: ..év (min.3 év, max.5 év)
A minimum alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét
eredményezi, a maximum, ill. az a feletti megajánlás a maximális
pontszámot kapja.
5. részszempont: Vállalja a települési rendezvényeken keletkező
igen
hulladék térítésmentes elszállítását legfeljebb 5 m3 / rendezvény
mennyiségig, évente legfeljebb 2 rendezvény vonatkozásában
6. részszempont: Vállalja a településen közterületen gyűjtőpontra
igen
összegyűjtött vegyes (nem veszélyes) hulladék térítésmentes
elszállítását heti 1 db 1,1 m3-es gyűjtő-edényzet mennyiségig
7. részszempont: A települési rendezvényeken keletkező hulladék
nettó 7 530 Ft/m3
elszállításának díja ( nettó Ft/m3) (Amennyiben vállalta az 5.
értékelési részszempont vonatkozásában évi 2 x 5 m3 hulladék
térítésmentes elszállítását, úgy ezen díj e mennyiség felett
értelmezendő)
Ajánlatkérő a szolgáltatási/közszolgáltatási díjat a Kbt. 76. § (4) bekezdése szerint a
317/2013. (VIII.28.) Kr. 1.§ (11) bek. tekintettel nem értékeli, a szolgáltatási díj
rögzített mértéke a Ht. 88. § (3) bekezdés bh) pont szerinti miniszteri rendeletben
előírtak szerinti.
Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat érte el a legmagasabb értékelési
pontszámot az adott részajánlat tekintetében.
4./ Felhatalmazza a Polgármestert az Írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény kihirdetésre)
és a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
/19:45 Cseri Péter települési képviselő visszatért az ülésterembe, a jelen lévő képviselők
száma 9-ből 7 fő./
14./ NAPIRENDI PONT
Pályázat kiírása a TÁVÜSZ Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mit lehet erről tudni?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Kiküldtem a pályázati felhívás szövegét, speciális feltétel nincs
benne.
Horinka László polgármester: Van-e valami speciális javaslat, amit beleírjuk a pályázatba?
Balog Mónika: A 3 hónap próbaidőt kevésnek tartom.
dr. Tóth Krisztina jegyző: A Munka Törvénykönyve szerint legfeljebb 3 hónap lehet.
Katus Norbert alpolgármester: Az 5 év is fix?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Az pedig a Polgári Törvénykönyv szerinti maximum.
Katus Norbert alpolgármester: Én 3 évet javasolnék.
Cseri Péter: Lehet ezt megbízásos alapon is.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Létezik olyan, hogy nincs munkaviszonya, csak megbízása, és azt
bármikor vissza lehet vonni.
Horinka László polgármester: Javasolom, hogy a pályázatot írjuk ki a korábbi pályázat
szempontjai alapján. A 3 év lehet egy módosítás a korábbi tapasztalatok alapján.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Az ügyvezetői megbízás így is bármikor visszavonható, de a
munkaviszonya megmarad, valóban.
Horinka László polgármester: Az elhangzott módosításokkal írjuk ki a pályázatot. Aki
egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
12/2017. (I. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ pályázatot ír ki a TÁVÜSZ Kft. (2241 Sülysáp, Szent István
tér 1.) ügyvezetői tisztégének betöltésére,
2./ a pályázatot a helyben szokásos módon, valamint internetes
felületeken kívánja megjelentetni,
3./ felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 1./ azonnal; 2-3./ 2017. március 31.
Felelős: jegyző
15./ NAPIRENDI PONT
TÁVÜSZ Kft. alapító okiratának módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A pályázat lebonyolításának idejére szükséges megbízni
valakit az ügyvezetői feladatok ellátásával. Erre a feladatra javasolom Balogh Leventét, aki
jelenleg az egyik piacfelügyelőnk, de korábban már dolgozott hasonló munkakörben. Ehhez
kapcsolódik még, hogy az új telephelyre költözést is át kell vezetni a cégbíróságnál. Aki
egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
13/2017. (I. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ Balogh Levente Krisztiánt (2241 Sülysáp, Vak Bottyán u.
34. szám alatti lakos) bízza meg a TÁVÜSZ Kft. ügyvezetői
feladatainak ellátásával, határozatlan időre.
2./ dönt a Társaság új Ptk. rendelkezéseivel összhangban
történő működésének folytatásáról,
3./ dönt új telephely létesítéséről,
4./ felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2017. február 1.
Felelős: polgármester
16./ NAPIRENDI PONT
Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1.3-16 Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő-, és munkagépek beszerzése tárgyú
pályázati felhívásra
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A pályázat keretében a Jakabszállásra és a Kistelekre vezető
utak helyreállítását vettük tervbe, az ott érdekelt ingatlantulajdonosok is támogatják, üdvözlik.
Valamint egy traktort és egy grédert is beszereznénk a 2. célterület keretében. Összesen 17,5
millió Ft lenne az önerő, de százmilliós a beruházás. Aki egyetért a javaslattal, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
14/2017. (I. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ pályázatot nyújt be a VP6-7.2.1.3-16 Külterületi helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-, és
munkagépek beszerzése tárgyú pályázati felhívás 1. és 2.
célterületére,
2./ a pályázat helyszíneként a Sülysáp 094, 0133/2, 0152,
0198/33 (Jakabszállás) és a 0207, 0193, 0195 (Kistelek)
hrsz.-ú külterületi utakat jelöli meg, illetőleg egy traktor és
egy gréder megvásárlását tűzi ki célul,
3./ a fejlesztés megvalósításához szükséges önerőt (17.407.000
Ft) az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja
és elkülönítetten kezeli,
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: pályázati felhívás szerint
Felelős: polgármester
17./ NAPIRENDI PONT

Sülysáp 2348 hrsz.-ú ingatlanra megkötött adás-vételi szerződés
felbontása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Vaprezsán Ferenccel kötöttünk adásvételi szerződést 2015ben egy zártkerti ingatlanra, azzal, hogy részletekben fizet. Most meggondolta magát, fel
szeretné bontani a szerződést, ami elé nem kívánunk akadályt gördíteni. Aki egyetért a
szerződés felbontásával, és az eredeti állapot visszaállításával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített
többséggel, az alábbi határozatot hozta:
15/2017. (I. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ az önkormányzat tulajdonában álló Sülysáp 2348 helyrajzi
szám alatt felvett 1802 m2 alapterületű ingatlanra 2015.
december 10-én Vaprezsán Ferenc 2241 Sülysáp, Szondy u.
7. szám alatti lakossal tulajdonjog fenntartással történt
adás-vételi szerződés jött létre. A vevő a vételár teljes
összegét nem fizette ki, a szerződéstől el kíván állni, így a
korábban megkötött adás-vételi szerződést fel kell bontani,
és a vevővel el kell számolni.
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a szerződés aláírására.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2017. február 28.
Felelős: polgármester
18./ NAPIRENDI PONT
Egyebek
Horinka László polgármester: A PVB által javasolt zongora és tervek kerüljenek be a
költségvetésbe?
Cseri Péter: A tervek mindenképpen kerüljenek bele, én a bizottsági ülésen is azt mondtam,
hogy előbb felújítás, utána zongora, mert a zongora bármikor elhangolódhat, akár az időjárás,
vagy a hőmérsékletváltozás hatására is.
Horinka László polgármester: Akkor be se tervezzük a zongorát, hiszen nincs a felújításra
kapacitás.
Balog Mónika: Épül a sportcsarnok, az egy csomó rendezvényt el fog szipkázni.
Cseri Péter: Azért egy színpadon megnézni egy előadást teljesen más, mint egy csarnokban.
Ha egy szakértő azt mondja, hogy be lehet hozni egy zongorát anélkül, hogy azt tönkreteszi a
környezet, akkor én is azt mondom, hogy vegyük meg.
Farkas Ferenc: Az is szempont lehet, hogy ha van egy alkalmi vételre lehetőség, azt nem
kell elszalasztani
Cseri Péter: A művelődési ház éves programjával kapcsolatban nem árt frissíteni. Változnak
a programok, azok megjelenítését egy elektromos táblával mindig tudjuk jelezni a piactéren
vagy a vasútállomáson. Ez egy nagyon hatékony tájékoztatási mód lehet, amit csak ilyenekre
kellene használni.
Katus Norbert alpolgármester: Sokkal több ötlet van annál, mint ami látszódik. Tervezünk
egy okostelefonos alkalmazást, ami egy hírapplikáció lesz. Ha a honlapra felkerül egy hír,

akkor az automatikusan kimegy, hogy változás van. Erre is alkalmazható lenne. Térkép
alapon is működne, az önkormányzati intézmények aktuális nyitvatartási ideje is rajta lenne.
Ezt az orvosok is tudnák alkalmazni. de nem biztos, hogy versenyképes a fényreklámmal.
Cseri Péter: Ez nagyon jónak tűnik, a hatékonysága majd kiderül.
Horinka László polgármester: Amennyiben nincs más kérdés, hozzászólás, mindenkinek
köszönöm a megjelenést és a munkát, az ülést bezárom.
k.m.f.
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