Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 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, Seprős Viktor települési képviselők, később érkezett: Balog
Mónika települési képviselő
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző, dr. Matota Kornél hatósági
irodavezető
Meghívottként: Balogh Levente a TÁVÜSZ Kft. mb. ügyvezetője
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt a
márciusi munkaterv szerinti testületi ülésen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület
határozatképes: 9 tagból 8 jelen van. Balog Mónika jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt
venni. Az 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 napirendi pontokat
javasolom tárgyalni, azzal a kiegészítéssel, hogy a pluszban kiküldött anyagot szintén
felvesszük, illetve a döntést kell hoznunk a helyi népszavazással kapcsolatos rendelet
megalkotásáról és a HSZB civilszervezetek támogatásával kapcsolatos javaslatáról. Aki
egyetért az elhangzottak szerint módosított 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./ Beszámoló a Központi konyha 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
3./ Szennyvízszippantási közszolgáltatás 2016. évi beszámolója
Előterjesztő: Horinka László polgármester
4./ ZÁRT ÜLÉS: TÁVÜSZ Kft. ügyvezetőjének megválasztása, kinevezése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
5./ Kulturális közszolgáltatási szerződés kötése az Anima Musicae Kamarazenekar
Egyesülettel
Előterjesztő: Horinka László polgármester
6./ Izraelita temető (Sülysáp 0473 hrsz.) tulajdonjogának átruházása a Magyarországi
Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség részére
Előterjesztő: Horinka László polgármester
7./ Hirdetmény közzététele óvodai beíratásról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
8./ Szolgáltatási önköltség és intézményi térítési díjak megállapítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
9./ Sülysáp Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző
10./ Szociális bérlakás bérlőkijelölés meghosszabbítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
11./ Sülysáp város arculati kézikönyvének és településképi rendeletének elkészítése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
12./ Rendeletalkotás
a
helyi
népszavazás
kezdeményezéséhez
szükséges
választópolgárok számáról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
13./ Javaslat a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Horinka László polgármester
14./ 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: Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, aki egyetért a
tájékoztató elfogadásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
33/2017. (III. 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
Beszámoló a Központi Konyha 2016. évi munkájáról
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolja. A bizottság látogatást
tett a konyhán, mit tapasztaltatok?
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Megköszöntem a lehetőséget, hogy bejárhattuk az
intézményt, többen csatlakoztak hozzám. Nagyon látszik, hogy elhasználódott, és szűkös a
naponta megfőzött ételmennyiséghez képest.
Horinka László polgármester: Aki látta a mostani állapotát, az komoly és érzékelhető
változást fog tapasztalni a felújítást követően. Ha nincs más kérdés, hozzászólás, a HSZB
javaslatával egyetértve elfogadásra javasolom a beszámolót. Aki egyetért a javaslattal, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
34/2017. (III. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Központi konyha 2016. évi munkájáról szóló beszámolót –
megköszönve az intézmény dolgozóinak egész éves áldozatos
munkáját – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető
3./ NAPIRENDI PONT
Szennyvízszippantási közszolgáltatás 2016. évi beszámolója
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Köszönjük a beszámoló
elkészítését Leventének. Ennek a tevékenységnek leáldozóban van, viszont még vannak,
akiknek szükséges, ezért egy járművel legalább ki kell tartani. Némi veszteséget elkönyvelünk
így, ami részben a rezsicsökkentésnek és a kis árrésnek is köszönhető.
Hostyinszki Ákos: Leürítünk még a tározóba is?
Horinka László polgármester: Elképzelhető hogy jut még kintre is, de amit a tisztító
befogad, azt odavisszük. 50 m3 a napi fogadóképesség, de ez az öt településre értendő. A
leürítő felszámolását előbb-utóbb el kell kezdeni. Ha nincs más, kérem, hogy aki egyetért a
beszámoló elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
35/2017. (III. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/H. § (1)
bekezdése alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtését végző TÁVÜSZ Kft. (2241 Sülysáp,
Szent István tér 1.) 2016. évi közszolgáltatói tevékenységéről
benyújtott részletes költségelszámolást elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4./ NAPIRENDI PONT
TÁVÜSZ Kft. ügyvezetőjének megválasztása, kinevezése
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: E napirend tárgyalása zárt ülésen történik, kérem, hogy a
Képviselő-testület tagjain és a hivatali kollégákon kívül mindenki más fáradjon ki.
/18:30-20:45 zárt ülés, melyről külön jegyzőkönyv készült. A zárt ülés alatt Balog Mónika
települési képviselő megérkezett az ülésre, a jelenlévő képviselők száma 9-ből 9 fő, a
Képviselő-testület határozatképes./
Horinka László polgármester: Nyilvános ülésen folytatjuk, kérem a pályázókat is, hogy
fáradjanak be az ülésterembe.
/20:50 Balogh Levente és Balogh Richárd pályázók megérkeznek az ülésterembe./
Horinka László polgármester: Kihirdetem a Képviselő-testület által zárt ülésen hozott
döntést:
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
36/2017/Z. (III. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112-3:118. §-a,
illetve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
alapján a következő döntést hozza:
1./ A TÁVÜSZ Kft. (székhelye: 2241 Sülysáp, Szent István tér
1.; adószáma: 10890132-2-13) Társasági Szerződését úgy
módosítja, hogy az ügyvezető megbízási idejét 3 évben
rögzíti.
2./ A gazdasági társaság ügyvezetésével Balogh Levente,
Sülysáp Vak Bottyán u. 34. lakost bízza meg három év
határozott idejű, 2017. április 1. napjától 2020. március 31.
napjáig terjedő időszakra, munkajogviszony keretében,

három hónapos próbaidő kikötésével; az ügyvezető részére a
következő juttatásokat biztosítja: 360.000 Ft bruttó bér, évi
nettó 60.000 Ft összegű cafetéria.
3./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. április 1.
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Köszönjük a türelmeteket, előzetesen beszéltem
mindkettőtökkel, nagyjából azok a vívódások és szempontok jöttek elő, amit előrevetítettem:
Leventében a stabilitást, Richárdban az innovatív gondolkodást láttuk. A testület Levente
mellett döntött, amihez gratulálok! Viszont nem vagyok benne biztos, hogy nem fogunk
Richárddal is együtt dolgozni. Köszönjük mindkettőtöknek!
/20:55 A két pályázó távozik az ülésről./
5./ NAPIRENDI PONT
Kulturális közszolgáltatási szerződés kötése az Anima Musicae
Kamarazenekar Egyesülettel
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás
van-e? Ha nincs, kérem, aki egyetért a szerződés megkötésével, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
37/2017. (III. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) 7. pontja és 41. § (6)
bekezdése, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX.
törvény 3. §-a, illetve az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 35. § (1)
bekezdése alapján
1./ közszolgáltatási szerződést köt az Anima Musicae
Kamarazenekar Egyesülettel (székhelye: 2241 Sülysáp,
Széchenyi u. 6.; nyilvántartási száma: 14229; képviseli: G.
Horváth László) mint közhasznú civil szervezettel az Mötv.
13. § (1) 7. pontja szerinti közfeladatai – kulturális
szolgáltatás, az előadó-művészeti szervezet és a helyi
közművelődési tevékenység támogatása – részbeni
ellátására,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a közszolgáltatási szerződés
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6./ NAPIRENDI PONT
Izraelita temető (Sülysáp 0473 hrsz.) tulajdonjogának átruházása a
Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség részére
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, nem javasolja az átadást, 2-2 volt a szavazati
arány az ülésen.
Katus Norbert alpolgármester: Én javasolnám az előterjesztett határozati javaslatot
elfogadni.
Horinka László polgármester: Én is ezt javasolnám.
Cseri Péter: A PVB két tagja elfogadta, a másik kettő pedig csak kezelési jogot adna át,
tulajdonjogot nem.
Horinka László polgármester: Az eredeti határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Aki
egyetért a tulajdonjog átruházásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
38/2017. (III. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. § alapján
1./ a Sülysáp 0473 hrsz.-ú ingatlan 1/1 arányú tulajdonjogát
ingyenesen, ajándékozás jogcímén a Magyarországi
Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (székhelye: 1074
Budapest, Dob u. 35., KIM jegyzék száma: 00006/2012.,
adószáma: 19819583-2-42; képviseli: Deblinger Eduárd
elnök) részére átadja;
2./ az átadás feltétele, hogy az átvevő semmiféle további igényt
nem támaszt az ingatlannal kapcsolatosan, beleértve annak
infrastrukturális feltételeit is;
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7./ NAPIRENDI PONT
Hirdetmény közzététele óvodai beíratásról
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás
hiányában kérem, hogy aki egyetért a hirdetmény közzétételével, szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
39/2017. (III. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint
fenntartó – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 20. § (1)-(1c) bekezdése alapján az óvodai
beíratás 2017. évi rendjéről szóló hirdetményt jóváhagyja, és
felkéri a jegyzőt, valamint az óvodavezetőt, hogy intézkedjen
annak közzétételéről.
Határidő: 2017. március 24.
Felelős: jegyző, óvodavezető
8./ NAPIRENDI PONT
Szolgáltatási önköltség és intézményi térítési díjak megállapítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A bizottság javaslata az volt, hogy legalább az önköltséget
kérjük el a felnőtt étkezőktől.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Ha a nyersanyag kivéteket kiszámoljuk, akkor egy felnőttadag
kétszer annyiba kerül, mint egy gyerekadag. Ez nyilván egyfajta elvárásából is ered az
étkezőknek, ha a nagyméretű ebédhordókba csak a normál adagot kapnák, szerintem
meglepődnének. Plusz a másik dolog, hogy ha a vendégebéd díjától eltér a dolgozói, akkor
adót kellene fizetni utána, mert béren kívüli juttatásnak számít.
Horinka László polgármester: A vendég és alkalmazotti ebéd ára a bizottság javaslata
szerint 680,- Ft legyen, a többi térítési díj az előterjesztés szerint maradjon. Ha nincs kérdés,
hozzászólás, kérem, hogy aki egyetért a javaslattal, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
40/2017. (III. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján
1./ a gyermekjóléti és szociális ellátások szolgáltatási
önköltségét 2017. évre a következők szerint állapítja meg:
a) gyermekétkeztetés (napi 3x):
750 Ft/nap,
b) bölcsődei gondozás:
3 543 Ft/fő/nap.
c) szociális étkeztetés:
750 Ft/fő/nap,
d) ételkiszállítás:
161 Ft/fő/nap,
e) idősek nappali ellátása:
1 962 Ft/fő/nap,
f) házi segítségnyújtás:
379 Ft/óra.
2./ a dolgozói és a vendégebéd díját 2017. április 1-jétől
egységesen bruttó 680 Ft-ban állapítja meg, a többi
szolgáltatás intézményi térítési díját nem módosítja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
9./ NAPIRENDI PONT
Sülysáp Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének
elfogadása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás
van-e? Ha nincs, aki egyetért az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének
elfogadásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
41/2017. (III. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1)
bekezdése alapján
1./ Sülysáp Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési
tervét elfogadja,
2./ utasítja a polgármestert és a jegyzőt az ezzel kapcsolatos
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
10./ NAPIRENDI PONT
Szociális bérlakás bérlőkijelölés meghosszabbítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Minden évben
visszatérő téma. Kérdés, hozzászólás híján kérem, hogy aki egyetért a hosszabbítással,
szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
42/2017. (III. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv.
80. § (1) bekezdése alapján
1./ az önkormányzat tulajdonában álló Sülysáp, Állomás u.
13/I. szám alatti szociális bérlakás vonatkozásában Kiss
Sándornét, a lakás jelenlegi bérlőjét további egy évre, azaz
2018. április 30-ig bérlőként kijelöli;
2./ felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: polgármester

11./ NAPIRENDI PONT
Sülysáp város arculati kézikönyvének és településképi rendeletének
elkészítése
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van egy határozati
javaslat és egy rendelet.
Balog Mónika: Ez kötelező?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Igen. Az eddigi információk szerint lehet majd rá állami
támogatást igényelni, de még a minisztérium sem tudja, hogyan.
Horinka László polgármester: Az a cél, hogy a rendezési tervünkkel együtt készüljön el.
Aki egyetért az előterjesztett határozati javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
43/2017. (III. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Sülysáp város a településképi arculati kézikönyvét és
településképi rendeletét, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. (a
továbbiakban: Korm. rend.) 21-22. §-a és a településkép
védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény alapján, a Korm.
rend. 2017. január 1-től hatályos tartalmi követelményei
szerint készíti el. A településképi arculati kézikönyv és
településképi rendelet elkészítésének egyeztetési eljárása a
Korm. rend. 28. és 43/A-43/B. §-a szerint történik.
2./ Az 1./ pont szerinti dokumentációk elkészítésével a Pestterv
Kft.-t (székhelye: 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9.) bízza
meg.
3./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a helyi partnerségi
szabályok szerinti eljárásra és a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Aki egyetért a rendelet megalkotásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (…) önkormányzati rendelete
az önkormányzat településfejlesztési, településrendezési és
településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályairól
/A rendelet teljes szövegét az 1. számú melléklet tartalmazza./

12./ NAPIRENDI PONT
Rendeletalkotás a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Helyi népszavazásról szóló rendeletet is meg kell alkotni, a
választásra jogosultak 10-25 %-a között kell meghatározni azt az arányt, amennyi aláírás
szükséges a népszavazás kezdeményezéséhez.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Ezt az egyet lehet helyben szabályozni.
Horinka László polgármester: Én azt javasoltam, hogy 25 %-ban állapítsuk meg a küszöböt.
Ha más javaslat nincs, kérem, hogy aki egyetért ezzel, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (…) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) és f) pontjával, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdésével, illetve a népszavazás kezdeményezéséről, az
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 92. §-ával kapott felhatalmazással és feladatkörében a következőket
rendeli el:
1. § Helyi népszavazás kötelező elrendeléséhez legalább a választópolgárok huszonöt
százalékának kezdeményezése szükséges.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Sülysáp, 2017. március 23.
Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

13./ NAPIRENDI PONT
Javaslat a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet
módosítására
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A HSZB egyik javaslata, hogy a támogatás második
részletének kifizetéséhez igazolniuk kelljen a támogatottaknak egy megjelenést az újságban

vagy a honlapon. A második, hogy az egyházakat is költségvetési soron elkülönített összeggel
támogassuk.
Balog Mónika: Szerintem pályázzanak.
Katus Norbert alpolgármester: Néhány tízezer forintot szoktunk ide-oda tologatni náluk,
emiatt be lehetne rakni költségvetési sorra, viszont így a projektjellegű dolgaik nem jutnak
elénk. Emiatt lehet, hogy érdemesebb lenne pályázatban hagyni, viszont – mint mondtam ennek ellentmond, hogy az összegek viszonylag fixek.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Összeadtam összesen 1,2 millió forint volt tavaly az
egyházak támogatása.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Az egyházak és az ÖTE normatív jellegű támogatásának egy
együttműködési megállapodás lenne az alapja.
Horinka László polgármester: Az első pontban szereplő javaslat a normatív alapon adott
támogatásokra nem vonatkozik. A két javaslatot külön bocsátom szavazásra. Aki egyetért a
HSZB azon javaslatával, hogy a támogatási összeg második részletét csak akkor kapja meg a
civilszervezet, ha igazolja, hogy újságban, honlapon vagy valamilyen más fórumon
megjeleníttette a tevékenységéről szóló beszámolót, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
44/2017. (III. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ úgy kívánja módosítani a civil szervezetek támogatási
rendszeréről szóló rendeletét, hogy a támogatott szervezetek
csak abban az esetben kaphassák meg a támogatás második
részletét, ha igazolták, hogy a tárgyévben legalább egy
alkalommal
tájékoztatást
adtak
tevékenységükről,
programjaikról a helyi médiában,
2./ felkéri a jegyzőt a szükséges rendeletmódosítás
előkészítésére.
Határidő: soron következő munkaterv szerinti ülés
Felelős: jegyző
Horinka László polgármester: Aki egyetért a javaslattal, hogy az egyházak támogatását
költségvetési soron biztosítsuk, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
45/2017. (III. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a helyi egyházi gyülekezetek önkormányzati támogatását
2017. évtől költségvetési soron, együttműködési
megállapodás alapján kívánja biztosítani,
2./ felkéri a jegyzőt a szükséges rendeletmódosítás és
együttműködési megállapodások előkészítésére.
Határidő: soron következő munkaterv szerinti ülés
Felelős: jegyző

14./ NAPIRENDI PONT
Egyebek
Horinka László polgármester: Kaptunk egy kritikai hangvételű levelet - nagyjából 15
aláírással - a mezei őrszolgálat működésével kapcsolatosan. Vannak az aláírók között
nagygazdák, amiben csak az a szép, hogy éppen ők kezdeményezték a szolgálat felállítását.
Elmondtam akkor, hogy csak akkor tudjuk elindítani a szervezetet, ha a költségek fedezetére
szolgáló állami támogatáson felüli részt megfizetik. Már messze nem igaz, hogy az állami
támogatáson felüli részt fizetik, jóval kevesebb a kivetett járulék. Most azzal jönnek, hogy a
vadásztársaság el tudja látni a mezőőri feladatokat. Azt állítják, hogy nem csökkentek a
lopások és károkozások, viszont van olyan jelentős gazdálkodó, aki ennek éppen az
ellenkezőjét tapasztalta. Kinek van igaza?
Kecser István PVB elnök: Mindkettőnek igaza lehet, attól függ, hogy hol van a területe.
Horinka László polgármester: A falopást illetően a kezdetektől mondtuk, hogy az erdőt nem
őrizhetik a mezőőrök, az erdőtulajdonosok nem is fizetnek. Persze ettől még nem csukják be a
szemüket, ha gyanús mozgást látnak, volt is ilyen fogásuk. Nekem csak az a furcsa, hogy –
mint mondtam – az aláírók közül is többen itt ültek az irodámban, és kérték, hogy legyen
mezőőrség. Eddig az volt, hogy 8-9 hónapra van szükségük mezőőrségre, most már csak 3-4
hónapra, és azt is megoldják. Behúztak ebbe a szituba, 3-4 éve finanszírozzuk helyettük, most
meg ki akarnak hátrálni. Megalkottuk a rendeletet, először az volt a baj, hogy nem is ismerik a
mezőőröket. Rájuk parancsoltunk, hogy mutatkozzanak be a gazdáknak, havi szinten
beszámolnak a tevékenységükről, több hatékony megmozdulásuk is volt. A kérdés, hogy mi a
testület álláspontja: megszüntetjük vagy egyelőre azt a tájékoztatást adjuk, hogy ez nem
többségi vélemény.
Katus Norbert alpolgármester: Én azt javasolnám, hogy a gazdák hivatalos képviselője
nyújtsa be az ezzel kapcsolatos észrevételeit, arányosítsuk a tulajdonviszonyokat, és ha
megfizették az eddigi járulékot, leülünk beszélni.
Horinka László polgármester: Aki egyetért az elhangzott javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
46/2017. (III. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ A helyi mezőgazdasági gazdálkodók meghatározott körétől
érkezett beadvány kapcsán egyelőre nem kívánja
megszüntetni a mezei őrszolgálatot, ennek megfontolására
egy hivatalosan képviselt többségi álláspont és a mezőőri
járulék kezdeményezők általi tárgyidőpontig szóló
megfizetése esetén lát lehetőséget.
2./ Felkéri a polgármestert a testületi álláspontnak és
indokainak válaszlevélben történő ismertetésére.
Határidő: 2017. március 30.
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: A végén egy tájékoztatás: A Malom utca 10. szám alatt áll
egy düledező ház, amiben résztulajdonunk van. Már többször jelezte a szomszéd is, hogy
életveszélyben érzi a gyerekeit az udvaron. Az időjárás miatt az elmúlt hetekben tovább

romlott a helyzet, így az azonnali bontásról döntöttünk, mielőtt nagyobb baj történne. Két
ajánlatot kértünk és kaptunk: Lehoczky András 1 millió Ft+áfa, a Folyamat Kft. 900 ezer
Ft+áfa összegért vállalta, így az utóbbit bíztuk meg. Ha minden igaz, mostanra már le is
bontották.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Szeretném kérni a polgármester úr segítségét, hogy a
gazdasági területet bejárhassuk a bizottság tagjaival.
Horinka László polgármester: Tűzzük ki az időpontot, jövő héten már világos lesz 18
órakor is. Hétfő 18 óra jó? Úgy látom, igen, ott találkozunk. Amennyiben nincs más kérdés,
javaslat, mindenkinek köszönöm a munkát, az ülést bezárom.
k.m.f.
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Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Cseri Péter
települési képviselő

Kecser István
települési képviselő

