Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 27-én 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, Cseri Péter, Farkas Ferenc, Kecser István, Pálinkásné
Petik Éva, Seprős Viktor települési képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző, dr. Matota Kornél hatósági
irodavezető
Meghívottként: Kiss Csaba tű. őrnagy, Dr. Fábián Gábor Péter háziorvos, Dr. Glonek
Ibolya fogorvos, Dr. Kerekes Sándorné a Dentaform Kft. képviselője
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt az
áprilisi munkaterv szerinti testületi ülésen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület
határozatképes: 9 tagból 8 jelen van. A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek javasolom
Pálinkásné Petik Éva és Seprős Viktor képviselőtársainkat. Aki egyetért a javaslattal, kérem,
szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Pálinkásné Petik
Éva és Seprős Viktor települési képviselőket jegyzőkönyvhitelesítőnek megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat
javasolom tárgyalni, azzal a kiegészítéssel, hogy lenne egy zárt üléses napirend a végén,
aminek az anyagát utóbb küldtük ki, illetve az elmúlt ülésen döntöttünk arról, hogy
módosítjuk a civilszervezetek támogatásával kapcsolatos rendeletet, amihez mostanra
elkészült a rendelettervezet. 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./ Beszámoló a Nagykáta Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
2./ Beszámoló a felnőtt háziorvosi körzetek 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
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4./
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Beszámoló a házi gyermekorvosi körzetek 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Beszámoló a fogorvosi körzetek 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Beszámoló a Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat elmúlt időszaki
tevékenységéről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Együttműködési megállapodás kötése a helyi egyházi gyülekezetekkel
Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző
Együttműködési megállapodás kötése a Sülysáp Bogdán Flórián Önkéntes Tűzoltó
Egyesülettel
Előterjesztő: Horinka László polgármester
A civilek közösségi célú tevékenységének támogatásáról szóló önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Sülysápi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása
Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének támogatási kérelme
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Rendeletalkotás a talajterhelési díjról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Tájékoztató a benyújtott pályázatokról és az újabb lehetőségekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017. évi
támogatására
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása a nyári szünidőben
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Földterület bérbeadása napelempark létesítése céljából
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Tájékoztató a 2017. év I. negyedévben a Képviselő-testület által átruházott
hatáskörökben hozott döntésekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta történt
fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
ZÁRT ÜLÉS: Nagy Ferencné termőföld adásvétellel kapcsolatos kifogásának
elbírálása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Egyebek

1./ NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Nagykáta Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi
tevékenységéről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: Köszöntöm parancsnok urat! Megkaptuk a beszámolót,
szeretné-e kiegészíteni valamivel, vagy kiemelni belőle valamit, amit fontosnak tart?
Kiss Csaba tűzoltóőrnagy: 10 %-kal megemelkedtek a káresemények, de a tűzesetek
csökkentek, ezt nem csak az időjárás eredményezte, hanem a megelőzési tevékenység. 53
esetben kaptunk riasztást a településről, az önkéntes tűzoltók minden esetben segítették a
munkánkat. Nagykáta fél raj létszámbővítést kapott, amint a létszám feltöltésre kerül, egy 6 és
egy 4 fős fecskendővel fogunk vonulni. Tavaszi időszakban be volt állítva mindkét
fecskendőnk, de ez mindaddig nem lehetséges folyamatosan, amíg fel nem töltjük a létszámot.
Kaptunk egy új járművet is. Az elmúlt év decemberében Tóth László kapott egy új felkérést,
elment a kirendeltségtől, Nagy Péter kapta meg a kirendeltség vezetését. Tóth István, aki a
nagykátai vezető volt, kapott egy más beosztást, keresem az utódját. Megköszönöm az ÖTE
munkáját, nagyon nagy segítséget jelentenek.
Horinka László polgármester: A statisztikai adatokat nézve Sülysápon volt a legtöbb
tűzeset, ennek lehet-e olyan oka, hogy ilyen szempontból vizsgáltátok az adatokat?
Kiss Csaba tűzoltóőrnagy: Nincs kirívó helyzet, Nagykáta előrébb van a listán. Nagykátán a
szabadtéri tüzek száma magasabb. Voltak olyan helyszíneink, ahol magasabb volt a tűzesetek
száma, ez célirányos vizsgálatokkal és ellenőrzésekkel megoldódott, de ezt nem lehet
településre általánosítani. Amit tipikusan el lehet mondani, hogy a műszaki mentések
területén a 31-es út nagyobb feladatot jelent. A szabadtéri tüzek száma 2012-ben nagyon
magas volt, ezt követően elindult egy nagyszámú csökkenés, mert az állampolgárok
tájékoztatása eredményre vezetett, viszont az idei tavasz rámutatott arra, hogy van még mit
tennünk. Fontos, hogy a külterületi égetés ne okozzon veszélyt, mert az esetek nagy számában
nem találunk senkit a helyszínen. Többször tapasztaltuk, hogy az emberi felelőtlenség okozza
a tüzet. Régi módszer volt, hogy a tarlót leégették a gazdák, ez biológiailag is fontos volt, de
az unió nem szereti az ilyen égetéseket, ezek csökkentésére törekszünk mi is. Vizsgálni fogjuk
azt is, hogy az önkormányzati területeket hogyan lehet még jobban tisztántartani. A tüzeink
50 %-a gondozott területen történik. A belterületi égetést nem szükséges szabályoznunk, a
körültekintésre kell a figyelmet felhívni.
Horinka László polgármester: Ha az önkormányzat nem szabályozza a kertiavar-égetést,
akkor tilos?
Kiss Csaba tűzoltóőrnagy: 14 település tartozik Nagykátához, 13 településen szabályozzák,
Tápiószele ingyen elszállítja a zöldhulladékot hetente. Aki komposztál az még
adókedvezményt is kap. Az avartüzes időszakban a tüzek száma nem magas. Azt látom, hogy
ha egy településen korábban volt égetés, szinte lehetetlen elérni, hogy ne égessenek. Meg
lehet próbálni, de nagy erőfeszítéssel jár, célravezetőbb, ha az önkormányzat meghatároz egykét napot, amikor lehet, ez a kompromisszum általában elfogadható mindenkinek.
Horinka László polgármester: Van-e még kérdés a beszámolóval kapcsolatban? Ha nincs,
kérem, hogy aki egyetért a beszámoló elfogadásával, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
47/2017. (IV. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Nagykáta Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi
önkormányzati beszámolóját – megköszönve egész évi
áldozatos munkájukat - elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
/18:50 Kiss Csaba tűzoltó őrnagy távozik az ülésről./

2./ NAPIRENDI PONT
Beszámoló a felnőtt háziorvosi körzetek 2016. évi munkájáról
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Köszöntöm Fábián doktor urat, kérlek, oszd meg velünk a
legfontosabb gondolatokat a beszámolóból.
Dr. Fábián Gábor Péter háziorvos: Leírtam, amit fontosnak tartok, inkább én kérdezném,
hogy a szakrendelő kérdése hogy áll.
Horinka László polgármester: Pár héttel ezelőtt beszéltünk róla, még nagyon az elején
vagyunk, a tervezés folyik. Még magam is bizonytalan vagyok, hogy lesz-e belőle valami.
Dr. Fábián Gábor Péter háziorvos: Az épület állagromlására szeretném felhívni a
figyelmet, a várótermi rész már nagyon rossz állapotban van.
Katus Norbert alpolgármester: Ott nem csak festési problémáról van szó, van egy komoly
repedés is, a lábazat végig le van ázva.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Elég jelentős a mennyezeti és oldalfali repedés is.
Kecser István PVB elnök: A vakolatleválás biztosan szigetelési probléma, de a tető meglep
engem, erről nem volt eddig szó.
Katus Norbert alpolgármester: A váróban van egy komoly ázási folt. A repedés pedig a
bejárat mellett van.
Kecser István PVB elnök: Lehet, hogy csak egy cserép van lecsúszva vagy elrepedve, a
repedés pedig a víz miatt szokott előfordulni. Meg kell nézni.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A lábazat körben vizes.
Kecser István PVB elnök: Az utólagos szigetelések hatékonysága kétséges, egy drágábbat
alkalmazni pedig hosszú megtérülési idővel jár, nem biztos, hogy kifizetődő. Valakinek meg
kell nézni.
Katus Norbert alpolgármester: A védőben nem láttam ilyet, csak a váróban. A lapbelövős
módszerrel történő szigetelésről is beszéltünk, ez tűnik a legjobb megoldásnak, de a
repedéssel foglalkozni kell.
Kecser István PVB elnök: A repedés süllyedésre jellemző. A belső falak utólagos szigetelése
csak a padlószint felett lehetséges, de az alatt továbbra is ázni fog. Lehet, hogy kétévente
olcsóbb a vakolatjavítás, festés. A csapadékvíz elvezetési probléma megoldható, de ha a
talajban van gond, a stabilizálás aránytalanul magas költség.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A Kossuthon nem ilyen veszélyes a helyzet.
Dr. Glonek Ibolya fogorvos: A váróban lejön a fal, de annyira nem vészes, nálunk inkább a
tetővel és az eresszel van súlyos gond.
Horinka László polgármester: Az épülettel kapcsolatos felvetést vettük, van vele
feladatunk, utána fogunk járni.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A bizottság mindhárom beszámolót elfogadásra
javasolja. Pesti doktor úr a bútorzat problémáját vetette fel.
Kecser István PVB elnök: Van egy praxisunk, ezért tudjuk, hogy mibe kerül, de ha a
költségeket kordában tartjuk, akkor ki lehet jönni. Egy háziorvosi praxist el lehet működtetni
a támogatásokból még a mostani kedvezőtlen feltételek mellett is.
Dr. Fábián Gábor Péter háziorvos: A kolléga mit szeretne?
Horinka László polgármester: Új bútort.
Dr. Fábián Gábor Péter háziorvos: Az a mi dolgunk.
Horinka László polgármester: Ha nincs más, három határozatot kell hoznunk, külön-külön
teszem fel szavazásra körzetek szerint. Aki elfogadja dr. Molnár Tímea beszámolóját, kérem,
szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
48/2017. (IV. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr.
Molnár Tímea háziorvos beszámolóját az I. sz. háziorvosi körzet
2016. évi munkájáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Aki elfogadja Dr. Fábián Gábor Péter beszámolóját, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
49/2017. (IV. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr.
Fábián Gábor Péter háziorvos beszámolóját az II. sz. háziorvosi
körzet 2016. évi munkájáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Aki elfogadja Dr. Pesti László háziorvos beszámolóját,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
50/2017. (IV. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Pesti
László háziorvos beszámolóját az III. sz. háziorvosi körzet 2016.
évi munkájáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./ NAPIRENDI PONT
Beszámoló a házi gyermekorvosi körzetek 2016. évi munkájáról
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A két gyermekorvos itt volt a HSZB ülésen. Hozzászólás
van-e a beszámolókkal kapcsolatban?
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Mindkét beszámolót elfogadásra javasoljuk.
Horinka László polgármester: Amennyiben más nincs, fogadjuk el a beszámolókat! Aki
elfogadja Dr. Prohászka-Rád Imre gyermekorvos beszámolóját, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
51/2017. (IV. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr.
Prohászka-Rád Imre Ferenc házi gyermekorvos beszámolóját az
I. számú házi gyermekorvosi körzet 2016. évi munkájáról
elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Aki elfogadja Dr. Balog Erzsébet gyermekorvos
beszámolóját, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
52/2017. (IV. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr.
Balog Erzsébet házi gyermekorvos beszámolóját a II. számú
házi gyermekorvosi körzet 2016. évi munkájáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4./ NAPIRENDI PONT
Beszámoló a fogorvosi körzetek 2016. évi munkájáról
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mindkét praxis képviselője itt van, köszöntöm őket.
Szeretnék-e kiegészíteni valamivel a beszámolójukat?
Dr. Glonek Ibolya fogorvos: Amióta a körzetek rögzítve lettek, kezd beállni a rend, az
emberek megszokták, hogy hova tartoznak.
Horinka László polgármester: Igen, talán kevesebb a hozzám beérkező reklamáció, de még
most is jönnek, mert ritkán járnak fogászatra az emberek, és van, aki csak most szembesült a
helyzettel. Nyilván a Szent István térről nem akar senki Sápra menni, amikor itt a rendelő,
viszont a doktornő szakmai munkáját is számtalan kritika éri. Ráadásul, ha önhöz felmegyek a
rendelőbe, nagyon kevés beteget látok, a Fő utcán viszont állandó a tömeg.
Dr. Glonek Ibolya fogorvos: Én ezt nem tartom szempontnak, az emberek nem csak
beesnek, hanem időpontra jönnek. Ha szakmailag probléma van, akkor kérnék visszacsatolást,
szerintem a beteg is jelezne. Ha egy fogat nem tudok kihúzni, arról tudnék. Ha a tömés kiesik,
visszajön a beteg. Csak akkor tudnék konkrét magyarázatot adni, ha lenne konkrét eset.
Horinka László polgármester: Sokan úgy jönnek ide, hogy többet nem mennek vissza
önhöz. Ez a legnagyobb problémám, hogy hozzám jönnek a panaszok, de én szakmailag nem
tudok vitatkozni önnel.
Dr. Glonek Ibolya fogorvos: Ha egy beteg panaszkodik, hogy kiesett a tömés, az lehet egy
gyulladt, vagy ödémás ínytől van. Félig a beteg dönti el a kezelést, és ha szembemegy a
szakmai javaslattal, végül akkor is a fogorvost hibáztatja. Ma már nagyon modern anyagok
vannak, nem lehet probléma, én úgy látom, hogy aki jár hozzám, az elégedett.
Horinka László polgármester: Tudom, hogy Gyömrőn magánrendelésre is ön után mennek,
itt a településen pedig nem szeretnek önhöz járni. Többször is szóvá tettük, hogy nincs
rendelési időben a rendelőben. Nem azt mondom, hogy nem történt változás, mert feladtam az
ellenőrzést, de azóta is hallottam olyat, hogy ön nem volt ott. Sajnos létezik egy olyan elvárás
felém, hogy változtassak a sápi helyzeten.
Dr. Glonek Ibolya fogorvos: Más vidékekről is járnak hozzám, olyanok, akik elköltöztek,
visszajárnak, akkor nem hiszem, hogy szakmai probléma van. Egy beteg nem tudja eldönteni,
hogy a kezeléstől gyulladt-e be az ínye, vagy már gyulladt volt, amikor hozzám jött.
Horinka László polgármester: A magam részéről lezárnám ezt a témát, de azt gondolom,
hogy önnek látni kell, hogy a település fele önhöz tartozik, viszont a Fő utcai rendelőben nem
lehet időpontot kapni, önnél pedig könnyen lehet.
Katus Norbert alpolgármester: Miért van az, hogy sokszoros a sülyi rendelő telítettsége? Ez
nyilván mutat valamit. A sülyi rendelővel kapcsolatban két szakmai panasz jutott el hozzám:

visszarendeltek egy gyereket, a Szentkirályi utcában viszont azt mondták, hogy nincs annak a
fognak baja, a feleségemnek pedig begyulladt a foga tömés után. Nyilván szakmailag nem
tudjuk a doktornő munkáját megítélni, ez nem is feladatunk, a lakosok panaszai azonban
hozzánk jutnak el, amit kezelni kell.
Horinka László polgármester: Azért az elmond valamit, ha a Dózsa György utca közepén
lakó mondja, hogy oda nem megyek, inkább kifizetem a Fő utcában a kezelést. Nagyon sok
olyan eset volt, amikor még csak nem is az ön asszisztense írta ki aznap, hogy szabadság
miatt nincs rendelés, hanem a szomszéd rendelő asszisztense.
Dr. Glonek Ibolya fogorvos: Tavaly még az éves szabadságomat sem vettem ki.
Kecser István PVB elnök: Nem értem ugyan, de 27. éve ülök itt, és rendre hasonló
problémák kerülnek elő, amikor a sápi rendelő beszámolója kerül sorra. Mitől alakult ki ez a
vélemény?
Dr. Glonek Ibolya fogorvos: Én csak itt hallom, hogy nem elégedettek az emberek.
Kecser István PVB elnök: Szakmailag nem tudjuk megfogni, de huszonegynéhány éve
probléma ez, valamilyen oka, magyarázata biztos van, hogy kialakult ez a vélemény.
Cseri Péter: Az lenne a megoldás, ha valaki névvel vállalná a panaszát, konkrétum nélkül én
nehezem tudom elfogadni, hogy a doktornővel szemben panaszok vannak. Egészen addig
eredménytelenül fogunk erről beszélni, amíg valaki nem vállalja a problémáját.
Dr. Glonek Ibolya fogorvos: Ezt azért nem értem, mert Gyömrőn is rendelek, és ott is
ugyanolyan emberek vannak, ugyanúgy dolgozom. Annak, hogy egy tömés kiesik, számos
oka lehet. Minden esetet meg kell nézni, nyilván a beteg nem ért hozzá. Ha nincs konkrét eset,
akkor nem tudok válaszolni.
Horinka László polgármester: Én nem csak konkrét problémáról beszéltem, hanem az
általános közérzetről.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Az orvosválasztás bizalmi kérdés, mindannyian tudjuk.
Sokszor van úgy, hogy van a környezetünkben orvos, mégis mást választunk, messzebb akár.
Akiben megbízik a beteg, ahhoz megy, és nem is keresi a kapcsolatot a másikkal még akkor
sem, ha az is nagyon megbízható. Én pedagógusként azt látom, hogy hiába írják le az
orvosok, a betegek nem mennek vissza kezelésre, vagy nem kérik a kezelést a gyereknek,
annak ellenére, hogy a tájékoztatás megvan.
Dr. Kerekes Sándorné: Igen, az orvos kezel, a kapcsolat gyógyít - ez a rendelőnk jelmondata
is. A Csicsergő oviban 27 gyerekből talán kettőnek nem volt szuvas foga.
Dr. Glonek Ibolya fogorvos: A szülőnek hiába írjuk le, hogy mi kell, felülbírálja a fogorvos
szakvéleményét. A szülőket is kell felvilágosítani, mert sokszor ők akadályozzák a kezelést.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Nagyon sok szülő a gyermek akaratának engedve nem
kéri a kezelést, gyakorlatilag megakadályozza a fog ellátását. Biztosítjuk a lehetőséget iskolai
időben, a szülőnek sem idejébe, sem pénzébe nem kerül, és mégsem járul hozzá a kezeléshez.
Horinka László polgármester: Glonek doktornőhöz visszatérve, el a karom hinni, hogy ez a
dolog beáll és lecsillapodik. Ha a közhangulat nem jutott el önhöz, akkor bízzunk a
legjobbakban, és javasolom, hogy minkét beszámolót fogadjuk el. Aki elfogadja az I. számú
fogorvosi körzet elmúlt évi munkájáról szóló beszámolót, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
53/2017. (IV. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Dentaform Kft. beszámolóját az I. sz. fogorvosi körzet 2016. évi
munkájáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Horinka László polgármester: Aki elfogadja Dr. Glonek Ibolya fogorvos beszámolóját,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
54/2017. (IV. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr.
Glonek Ibolya fogorvos beszámolóját az II. sz. fogorvosi körzet
2016. évi munkájáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5./ NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2016. évi munkájáról
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Védőnőink itt voltak a bizottsági ülésen, végre elmondhatjuk,
hogy mindhárom körzetünkben van védőnő.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A bizottság meglátogatta a tanácsadót, részt vett a
látogatáson mindhárom védőnő. Elég sok személyi változás volt az utóbbi években. A
bizottság megnyugtatónak találta a tanácsadó állapotát, tiszta, esztétikus, szép a dekoráció.
Jónak ítéltük az eszközparkot, de két eszközt kértek, ami nem jelent komoly kiadást: egy
hőmérőt és egy szemvizsgáló eszközt. Örültek az új kerékpárnak és a munkaruhának.
Gratuláltam az egészségnap megszervezéshez. Két szakkörük is működik jelenleg a Szent
István iskolában: egy elsősegélynyújtó és egy csecsemőgondozó. Ez utóbbival a közelmúltban
3. helyezést értek el egy versenyen. Megköszöntem a munkájukat, mert nagyon sokat
segítenek, mindenben számíthatunk rájuk még tanítási időn kívül is.
Horinka László polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, javasolom, hogy
csatlakozva a bizottság javaslatához, fogadjuk el a beszámolót. Aki egyetért, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
55/2017. (IV. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Védőnői Szolgálat 2016. évi munkájáról szóló beszámolót –
megköszönve az ellátásban résztvevők áldozatos munkáját –
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
/19:40 Az egészségügyi dolgozók és Katus Norbert alpolgármester távozik az ülésről, a jelen
lévő képviselők száma 9-ből 7 fő, a Képviselő-testület határozatképes./
6./ NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat elmúlt időszaki
tevékenységéről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja a beszámolót. Kérdés
van-e? Ha nincs, aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
56/2017. (IV. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TápióHajta Vízgazdálkodási Társulat (2760 Nagykáta, Perczel Mór u.
26.) elmúlt időszakban folytatott tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7./ NAPIRENDI PONT
Együttműködési
megállapodás
kötése
a
helyi
egyházi
gyülekezetekkel
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. A
határozati javaslatokról egyenként kell szavaznunk, az előterjesztés sorrendjében teszem fel
szavazásra. Aki egyetért a Sülysáp I. Római Katolikus Egyházközséggel kötendő
együttműködési megállapodás tartalmával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
57/2017. (IV. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Sülysáp város lakossága testi, lelki és szellemi jólétének
előmozdítása érdekében együttműködési megállapodást köt
a Sülysáp I. Római Katolikus Egyházközséggel (2241
Sülysáp, Kápolna u. 3.);
2./ 2017. évre 400.000 Ft összegű költségvetési támogatást
biztosít az egyház részére, amit a civil szervezetek pályázati
támogatására elkülönített keretösszegből csoportosít át;
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, az előterjesztett együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Aki egyetért a Sülysáp II. Római Katolikus Egyházközséggel
kötendő együttműködési megállapodás tartalmával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
58/2017. (IV. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Sülysáp város lakossága testi, lelki és szellemi jólétének
előmozdítása érdekében együttműködési megállapodást köt

a Sülysáp II. Római Katolikus Egyházközséggel (2241
Sülysáp, Templom u.);
2./ 2017. évre 400.000 Ft összegű költségvetési támogatást
biztosít az egyház részére, amit a civil szervezetek pályázati
támogatására elkülönített keretösszegből csoportosít át;
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, az előterjesztett együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Aki egyetért a Maglódi (Sülysápi) Református
Egyházközséggel kötendő együttműködési megállapodás tartalmával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
59/2017. (IV. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Sülysáp város lakossága testi, lelki és szellemi jólétének
előmozdítása érdekében együttműködési megállapodást köt
a Maglódi (Sülysápi) Református Egyházközséggel;
2./ 2017. évre 50.000 Ft összegű költségvetési támogatást
biztosít az egyház részére, amit a civil szervezetek pályázati
támogatására elkülönített keretösszegből csoportosít át;
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, az előterjesztett együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Aki egyetért a Magyar Pünkösdi Egyház Sülysápi
Gyülekezetével kötendő együttműködési megállapodás tartalmával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
60/2017. (IV. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Sülysáp város lakossága testi, lelki és szellemi jólétének
előmozdítása érdekében együttműködési megállapodást köt
a Magyar Pünkösdi Egyház Sülysápi Gyülekezetével (2241
Sülysáp, Vasút u. 64.);
2./ 2017. évre 200.000 Ft összegű költségvetési támogatást
biztosít az egyház részére, amit a civil szervezetek pályázati
támogatására elkülönített keretösszegből csoportosít át;
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, az előterjesztett együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Horinka László polgármester: Aki egyetért a Sülysápi Baptista Gyülekezettel kötendő
együttműködési megállapodás tartalmával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
61/2017. (IV. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Sülysáp város lakossága testi, lelki és szellemi jólétének
előmozdítása érdekében együttműködési megállapodást köt
a Sülysápi Baptista Gyülekezet (2241 Sülysáp, Fő u. 7.);
2./ 2017. évre 150.000 Ft összegű költségvetési támogatást
biztosít az egyház részére, amit a civil szervezetek pályázati
támogatására elkülönített keretösszegből csoportosít át;
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, az előterjesztett együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
8./ NAPIRENDI PONT
Együttműködési megállapodás kötése a Sülysáp Bogdán Flórián
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás,
javaslat van-e? Ha nincs, kérem, aki egyetért az előterjesztett megállapodás tartalmával,
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
62/2017. (IV. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) 12. pontja alapján Sülysáp
város tűzvédelmi, tűzbiztonsági szintjének emelése,
fejlesztése, a lakosság biztonságérzetének növelése
érdekében együttműködési megállapodást köt a Sülysáp
Bogdán Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (székhelye:
2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; bírósági nyilvántartási
száma: 13-02-0003218; képviseli: Mészáros Sándor elnök);
2./ 2017. évre 1.000.000 Ft összegű költségvetési támogatást
biztosít az Egyesület részére;
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, az előterjesztett együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9./ NAPIRENDI PONT

A civilek közösségi célú tevékenységének támogatásáról szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Horinka László polgármester: Mint emlékezetes, az előző ülésen kezdeményeztük a
rendeletmódosítást két pontban: egyrészt, hogy a támogatási összeg második részletét csak
akkor kapják meg a civilszervezetek, ha igazolja, hogy újságban, honlapon vagy valamilyen
más fórumon megjeleníttették a tevékenységükről szóló beszámolót, másrészt arról, hogy az
egyházak és az ÖTE kikerülnek a pályázati rendszerből. Elkészült ezek rendeletbe foglalása,
van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a rendeletmódosítást,
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotja:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017. (...) önkormányzati rendelete
a civilek közösségi célú tevékenységének támogatásáról szóló
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésével, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 10. § (2) és 41. § (9) bekezdésével kapott feladatkörében és felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
1. § A civilek közösségi célú tevékenységének támogatásáról szóló 3/2016. (II. 19.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Civilr.) 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül
ki: „(4) A második támogatási részlet kifizetésének feltétele annak igazolása a pályázó
részéről, hogy a 7. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének legalább részben, az egyik
híradás közzétételével már eleget tett.”
2. § A Civilr. 2. mellékletében szereplő Támogatási szerződés 4. pontja a következő
szövegrésszel egészül ki:
„A második támogatási részlet kifizetésének feltétele annak igazolása, hogy Támogatott e
híradási kötelezettségének legalább részben, az egyik híradás közzétételével tárgyévben már
eleget tett.”
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Civilr. 1. § (2) bekezdésében az „egyházakra,” szövegrész.
Sülysáp, 2017. április 27.
Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

10./ NAPIRENDI PONT
Sülysápi
Polgármesteri
Hivatal
szervezeti
és
működési
szabályzatának módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Van-e
kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, javasolom, hogy fogadjuk el a Polgármesteri Hivatal
módosított SZMSZ-ét. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
63/2017. (IV. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése, valamint az
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.
19.) Korm. rendelet 10. § (1)-(2) bekezdése és Sülysáp
Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 14/2009. (XII. 22.)
önkormányzati rendelet 48. § (4) bekezdése alapján a
Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2017. május 1-jével hatályba
lépő Szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja.
2./ Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
11./ NAPIRENDI PONT
Pest
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének támogatási kérelme
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Cegléd

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, 100 ezer forint támogatást javasol adni.
Lehet, hogy tavaly többet adtunk, de ők is úgy kérték, hogy lehetőségeinkhez mérten
támogassuk a kirendeltséget. Ha nincs kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat, kérem, hogy aki
egyetért a PVB javaslatával, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
64/2017. (IV. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (2700 Cegléd, Széchenyi
út 24-26.) részére 2017. évre 100.000,- Ft összegű
önkormányzati támogatást biztosít a Nagykáta Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság munkafeltételeik javítása, műszaki
eszközeinek fejlesztése, új eszközeik beszerzése céljából;
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására és az egyéb szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
12./ NAPIRENDI PONT
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatási kérelme
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, javasolja a támogatást, már a tavalyi évben is
odaadtuk ezt az összeget. Kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat hiányában kérem, hogy aki
egyetért a közalapítvány támogatásával, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
65/2017. (IV. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány (2711
Tápiószentmárton, Kossuth L. u. 3.) részére 2017. évben
450.000 Ft összegű támogatást biztosít a költségvetés
általános tartalék kerete terhére;
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
13./ NAPIRENDI PONT
Rendeletalkotás a talajterhelési díjról
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás,
javaslat van-e a rendelethez? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a rendelet megalkotásával,
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2017. (...) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
/A rendelet teljes szövegét az 1. melléklet tartalmazza./
14./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a benyújtott pályázatokról és az újabb lehetőségekről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Időközben a KEHOP eredménye megérkezett: 200 millió Ft
támogatást nyertünk. Megjelent egy újabb KEHOP, gondolkodom, hogy beadjuk-e. A
mostanival egy szintű energiahatékonyságot elérünk, az újabb pályázat ennek fokozására
szolgál.
Balog Mónika: Mikor várható az ablakcsere?
Horinka László polgármester: Nyári szünetben.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A településképi pályázat fellebbezését elfogadták?
Horinka László polgármester: Újra „elbírálás alatt” státuszt kapott, ebből arra
következtetek, hogy elfogadták. A VEKOP infrastruktúrafejlesztési pályázatról azt hallottam,
hogy támogatni fogják, állítólag kiemelten jó pályázatot adtunk be. A VEKOP-os

óvodapályáztunk valószínűleg nem fog nyerni, nagy az igény. Nincs döntés a sportparkokról
sem még. Egyéb kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a
tájékoztatót, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
66/2017. (IV. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtott
pályázatokról, valamint az újabb lehetőségekről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
15./ NAPIRENDI PONT
Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések 2017. évi támogatására
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, javasolja a pályázat benyújtását. A sápi
óvodát kísérelnénk meg felújítani a pályázat keretében, másként nem nagyon van esély, hogy
ott valamit fejlesszünk.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Nagyon ráfér a felújítás.
Horinka László polgármester: Aki egyetért a pályázat benyújtásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
67/2017. (IV. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Pályázatot nyújt be a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet
II. 2. pont ab) alpontja szerinti, a 70 %-os kapacitás
kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző
intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása alcélra.
2./ A projekt célja a Sülysápi Csicsergő Óvoda 2.
Tagóvodájának (Sülysáp, Dózsa György u. 107.) felújítása,
fejlesztése, összköltsége 31.631.305,- Ft.
3./ Az igényelni kívánt támogatási összeg 30 millió Ft,
melyhez az önkormányzat 1. 631.305,- Ft önerő biztosítását
vállalja a 2017. évi költségvetésének általános tartalék
kerete terhére.
4./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. május 2.
Felelős: polgármester
16./ NAPIRENDI PONT
Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása a nyári szünidőben
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: A korábbi évek nyomdokain haladva a KLIK-kel
együttműködve próbáljuk megoldani, a dologi kiadásokra a támogatást mi adjuk. Kérdés,
hozzászólás, javaslat van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért az előterjesztett határozati
javaslattal, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
68/2017. (IV. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyvt.
41. § alapján a gyermekek napközbeni ellátásának a nyári
szünidőben való biztosítása érdekében a KLIK Ceglédi
Tankerületi Központjával és a helyi általános iskolákkal
együttműködve nyári napközit szervez a tanévzárást követő
négy hétben, amihez 200.000 Ft összegű támogatást biztosít a
költségvetés általános tartalék keretének terhére.
A nyári napköziben való részvétel ingyenes, csupán az
étkezésért kell fizetni a szünidei gyermekétkeztetés szabályai
szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
17./ NAPIRENDI PONT
Földterület bérbeadása napelempark létesítése céljából
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A Csillagda szomszédságában lenne, évente kb. 40-50 ezer
forint bérleti díjat kapnánk az 1,5 ha-ra, ami jóval magasabb, mint a mostani haszonbérleti díj.
Nagyjából jövő év elejére lesz üzemképes.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A 15 év elteltével semmilyen rekultivációt nem igényel
a terület?
Horinka László polgármester: Részünkről nem, ők elbontják.
Kecser István PVB elnök: Egy 2 aranykoronás területet szívesebben áldoznék fel a 23
aranykoronás helyett, néhány éven belül komoly értékeket fogunk elveszíteni. Egy rosszabb
mezőgazdasági adottságú területen szívesebben telepítenék ilyet.
Horinka László polgármester: Körbejártuk a lehetőségeket, egybefüggően nincs ekkora
terület, és a fekvése sem mindegy.
Kecser István PVB elnök: Ebből az összegből a Paskomban egy 5 ha-os területet vehetünk.
Természetvédelmi szempontból sem mindegy.
Horinka László polgármester: Ha nincs más hozzászólás, kérem, hogy aki egyetért az
előterjesztett határozati javaslattal: a napelempark telepítéséhez szükséges bérleti szerződés
megkötésével, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
69/2017. (IV. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet alapján
1./ Az önkormányzat tulajdonában álló Sülysáp 0431/8 hrsz.
szám alatti ingatlanból 1,5 ha alapterületű részt az MVM
Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft. (székhely: 1031

Budapest, Szentendrei út 207-209.; cégjegyzékszám: 01-09702673; adószám: 12771756-2-41; statisztikai számjel:
12771756-3511-113-01, képviseli: Gaál József ügyvezető
és Kőfalusi Viktor ügyvezető együttesen) részére
napelempark létesítése céljából 2032.12.31-ig, az első 5
évben 1.075.000Ft+áfa/év, 6.-10. évig 625.000Ft+áfa/év,
11. évtől 225.000 Ft+áfa/év, erőmű bontási ideje 56.250
Ft+áfa/3hó összegű, évente az infláció mértékével
növelendő bérleti díj ellenében bérbe adja.
2./ Az ezzel kapcsolatos bérleti szerződés tervezetet
jóváhagyja, felkéri és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására, továbbá a Tápió-Táj Kft.-vel fennálló bérleti
szerződés módosítására, és az egyéb szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
18./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a 2017. év I. negyedévében a Képviselő-testület által
átruházott hatáskörökben hozott döntésekről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e a tájékoztatóval kapcsolatban? Ha
nincs, aki egyetért a tájékoztató elfogadásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
70/2017. (IV. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017.
év I. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntésekről
szóló, az SZMSZ 8. § (4) és 19. § (5) bekezdése szerint
előterjesztett beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
19./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta
történt fontosabb eseményekről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Sok mindent leírtam, de még ki fogom egészíteni. Ma voltak
nálunk az OMSZ-től, nagyon biztatónak tűnik a dolog, ma már 24 órás mentési pontról
beszélnek. Már két gépkocsival ellátott mentőállomásról volt szó, ami 10 embernek ad
munkát. A gázművek épületének arról a részéről beszéltünk, amit nem érint a településképi
pályázat. A településünkön él Valkó Olga, aki nélkül ez a találkozó nem jöhetett volna létre.
Amiatt, hogy mentőállomás lehessen később, érdemes volna megteremteni már most annak a
feltételeit. Ennek a legnagyobb akadálya, hogy nincs garázs, ez lenne a legnagyobb költség.
Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a tájékoztatót, szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
71/2017. (IV. 27.) 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
20./ NAPIRENDI PONT
Nagy Ferencné termőföld adásvétellel kapcsolatos kifogásának
elbírálása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Ezt a napirendi pontot zárt ülésen tárgyaljuk, amit elrendelek.
/20:00-20:10 zárt ülés, melyről külön jegyzőkönyv készült./
Horinka László polgármester: Kihirdetem a Képviselő-testület zárt ülésen hozott döntését:
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
72/2017/Z. (IV. 27.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …… szám alatti lakosnak a Magyar
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Pest Megyei Elnökségének helyi
földbizottsági feladatkörben hozott, a Sülysáp 033/186 hrsz. alatti ingatlan adásvételére
vonatkozó PE01-01132-10/2017. számú, 2017. április 11-én kelt állásfoglalása ellen 2017.
április 24-én benyújtott kifogását elutasítja.
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
A határozat a közléssel jogerős, ellene fellebbezésnek helye nincs, de jogszabálysértésre
hivatkozással kezdeményezhető annak bírósági felülvizsgálata. Az erre irányuló keresetlevelet
a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (1443 Budapest, Pf.: 176)
címezve a Sülysápi Polgármesteri Hivatalhoz (2241 Sülysáp, Szent István tér 1.) kell
benyújtani a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül. A bírósági felülvizsgálat iránti
eljárás illetéke 30.000 Ft. A feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül
illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
…… szám alatti lakos mint eladó és …… szám alatti lakos mint vevő 2016. november 23-án
adásvételi szerződést kötött az erdő művelési ágú, Sülysáp 033/186 hrsz. alatti ingatlan
3714/80856 tulajdonrészére vonatkozólag. Az adásvételi szerződést az eladó hirdetményi úton
történő közlés céljából megküldte a Sülysápi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének (a
továbbiakban: Jegyző).

…… szám alatti lakos az adásvételi szerződésre a kifüggesztés időtartama alatt elfogadó
jognyilatkozatot tett. Hivatkozott arra, hogy az elővásárlási jog helyben lakó szomszéd
földművesként, valamint családi gazdálkodóként illeti meg.
A Jegyző a hirdetményt a 60 napos kifüggesztést követően a Pest Megyei Kormányhivatal
Földhivatala részére megküldte, amely - tekintettel a mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) összefüggő
egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a
továbbiakban: Fétv.) 103. § (1) bekezdésében foglaltakra - a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Pest Megyei Elnöksége (a továbbiakban:
Kamara) mint helyi földbizottság állásfoglalását kérte ki az adásvétellel kapcsolatosan.
A Kamara az állásfoglalását 2017. április 11-én a Jegyzőnek megküldte.
A Kamara a 2017. április 11-én kelt PE01-01132-10/2017 számú állásfoglalásának 1.
pontjában …… elővásárlásra jogosultat, 2. pontjában pedig …… szerződés szerinti vevőt
támogatta. Döntését mindkettejük esetében azzal indokolta, hogy a saját és közvetlen
termelési és szolgáltatási munkavégzésen alapuló agrárgazdálkodás bővüljön.
A Jegyző a Kamara állásfoglalását 2017. április 13-án a Sülysápi Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján kifüggesztette, egyúttal megküldte az eladó, a vevő és az elővásárlásra
jogosult részére.
Nagy Ferencné a Kamara állásfoglalását 2017. április 20-án vette át, majd az ellen 2017.
április 24-én kifogást nyújtott be. A kifogás a Fétv. 103/A. § (1) bekezdése alapján
határidőben érkezett. A kifogás benyújtásáról a Jegyző a Pest Megyei Kormányhivatal
Földhivatalát értesítette.
Nagy Ferencné a kifogásában előadta, hogy az állásfoglalás a kisoroszi illetékességű szerződő
felet azonos ranghelyen nevezi meg mint őt, aki helyi lakosként elővásárlásra jogosult.
Előadta továbbá, hogy az adásvétel tárgyát képező erdő illetve erdőrészlet a mezőgazdasági
telephelyükkel szomszédos. A megvásárolni szándékozott erdőrészletet, mely évek óta
szemétgödör, a telephelyhez csatolva üzemi célra szeretnék felhasználni. …… kifogásához
térképrészletet is csatolt.
A Fétv. 103/A. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett
állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény 23-25. §-a megsértésével került
sor, egyébként a kifogást elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat
nélkül elutasítja. A képviselő-testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el. A
képviselő-testület a döntését jegyző útján közli a helyi földbizottsággal, a kifogást tevővel és a
mezőgazdasági igazgatási szervvel.
A kifogásban foglaltak vizsgálata során az alábbiak kerültek megállapításra:
A Földforgalmi tv. 25. §-a szerint:
(1) A helyi földbizottság a 24. § (2) bekezdése szerinti értékelést köteles azonos szempontok
szerint, a jegyzékben szereplő összes elővásárlásra jogosult, és az adás-vételi szerződés
szerinti vevő vonatkozásában elvégezni.
(2) A 24. § (2) bekezdése szerinti értékelés során a helyi földbizottság több elővásásra
jogosultat támogathat.
(3) Ha a helyi földbizottság az értékelés alapján egyik elővásásra jogosult esetében sem
támogatja az adás-vételi szerződés jóváhagyását, állást kell foglalnia abban, hogy az adásvételi szerződés szerinti vevővel támogatja-e az adás-vételi szerződés jóváhagyását.

A fentiek alapján tehát a helyi földbizottságként eljáró szerv minden esetben köteles a szóban
forgó értékelést elvégezni az adásvételi szerződés szerinti vevő vonatkozásában is, és
amennyiben nem támogat egyetlen elővásárlási jogosultat sem, köteles állást foglalni abban
is, hogy támogatja-e az adásvételi szerződés szerinti vevőt. A Kamara állásfoglalásában
deklarálta, hogy az értékelést elvégezte.
Ugyanakkor a jogszabály nem zárja ki azt, hogy a helyi földbizottságként eljáró szerv
valamely elővásárlásra jogosult támogatása ellenére is – bár ez esetben ez nem kötelezettsége
– állást foglaljon az adásvételi szerződés szerinti vevővel kapcsolatosan.
Az állásfoglalás – a kifogásban foglaltakkal ellentétben – nem határoz meg rangsort a vevő és
az elővásárlásra jogosult között. A rangsort a Földforgalmi tv. 18. §-a határozza meg, és a
mezőgazdasági igazgatási szerv – azaz az illetékes földhivatal – ez alapján fog dönteni, hogy
a Kamara által támogatottak közül ki lesz a szerződő fél. A Kamara támogató állásfoglalása
tehát csak előfeltétele a földszerzésnek, önmagában nem dönt a vevő személyéről.
Mindemellett álláspontunk szerint az eljárás hatékonyságát szolgálja, ha a helyi
földbizottságként eljáró szerv állásfoglalása már az eljárás e szakaszában kiterjedt az
adásvételi szerződés szerinti vevőre is, hiszen a Földforgalmi tv. 27. § (2) bekezdésében
további olyan feltételek szerepelnek, amelyek alapján a mezőgazdasági igazgatási szervnek az adás-vételi szerződés jóváhagyását támogató helyi földbizottsági állásfoglalás ellenére meg kell tagadnia az adásvételi szerződés jóváhagyását, így amennyiben az elővásárlásra
jogosult vonatkozásában esetlegesen felmerül ilyen ok, már rendelkezésre fog állni a
földbizottsági állásfoglalás a további érintettek vonatkozásában is, tehát nem kell azt
ismételten megkérni.
Ezeket figyelembe véve megállapítható, hogy Nagy Ferencné kifogásában nem mutatott rá
olyan jogsértésre, amely arra utalna, hogy a Kamara a Földforgalmi tv. 23-25. §-ának
megsértésével adta ki az állásfoglalását, ezért a Képviselő-testület a kifogást elutasította.
Döntését a Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 1. § 3. pontja, 10. § (1) bekezdése és a 13. § (2)
bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdés alapján hozta meg.
A Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét a Földforgalmi törvény 68. § (5) bekezdése
és a Fétv. 103/A. § (1) bekezdése állapítja meg. A jogorvoslat feltételeiről az
Alkotmánybíróság 17/2015. (VI. 5.) AB határozata, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény 330. § (2) bekezdése, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. §
(3) bekezdése alapján adott tájékoztatást.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
21./ NAPIRENDI PONT
Egyebek
Horinka László polgármester: A Váci Egyházmegyétől kerestek meg minket, hogy
népkonyhát szeretnének indítani Sülysápon. A szociális étkeztetés egyik formája, rászorulók
részére biztosítanak naponta meleg ebédet ingyenesen. Tóalmáson főznek.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Amit nekünk kell biztosítani: egy tálalókonyha és egy ember, aki
osztja az ételt.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Mindennap lenne étkeztetés?

Horinka László polgármester: Munkanapokon igen. Nyilván a jogosulti kört közösen kell
meghatározni, egyelőre a Gondozási Központban gondolkodtunk, kis átalakítással az udvar
felé átadóablakot lehetne nyitni, és úgy osztani. Időben el kell tolni az intézményi étkezést és
a népkonyhát, de megoldható.
Indítottam a honlapunkon egy szavazást a kerti hulladék égetésről, érdekes eredmény
született, érdekes kommentek voltak. Az első 12 órában többször is lehetett szavazni, utána
nem, de emiatt picit torz lehet az eredmény. Kb. 58 % volt, aki arra szavazott, hogy lehessen,
a többi azt mondja, hogy ne. Olyan változtatásra gondolnék, hogy amikor a kerti munkák
szezonja van, tavasszal és ősszel lehessen égetni, nyáron viszont ne. Előkészítenénk egy ilyen
rendeletmódosítást májusra, bár az is lehet, hogy nagyobb vita lesz belőle, mint tavaly.
A Szent István Általános Iskolában intézményvezetői pályázat van folyamatban, május 10-ig
kell az értékelést megtenni, május 8-án a közmeghallgatás után döntünk róla, addigra
előkészítünk egy javaslatot.
A TRV holnaptól mosatást végez, nyomáscsökkenés és zavaros víz előfordulhat. Lehet, hogy
észre sem veszi senki, de kiplakátoztuk, közzétettük. A TRV megküldött egy locsolási
kedvezmény igénybevételével kapcsolatos tájékoztatót is, illetve az ÖKOVÍZ-től kaptunk
tájékoztatást, hogy a lomtalanítást évente kétszer vehetik igénybe azok, akiknek van érvényes
szerződése. Új ügyvezetőjük is van. Megszüntették az eddig ügyfélszolgálatot, és most
kéthetente jön valaki tőlük, aki bonyolítja az ügyfélszolgálatot a könyvtárban. Volt egy kis
kavarodás a zöldhulladékos zsákokkal, az ÖKOVÍZ úgy gondolta, hogy nem határozza meg,
hogy ki mikor használja fel a zsákjait, egyben kiadta az összes áprilisi zsákot, és azok, akik
egyszerre kirakták a négy zsákot, nem kaptak helyette. Elmondtam nekik, hogy ezt csak
egyféleképpen lehet orvosolni, ha mindenki kap cserezsákot.
Május 1-jén majálist szervezünk nagyon sok színes programmal, mindenkit szeretettel
várunk!
Amennyiben nincs más kérdés, javaslat, mindenkinek köszönöm a munkát, az ülést bezárom.

k.m.f.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Pálinkásné Petik Éva
települési képviselő

Seprős Viktor
települési képviselő

1. számú melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2017. (...) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) 11. pontjával, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4)
bekezdésével kapott feladatkörében, illetve felhatalmazással eljárva a következőket rendeli el:
1.

A rendelet célja és hatálya

1. § E rendelet célja, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 60. §-ának rendelkezéseivel összhangban elősegítse a
környezetbe történő anyagkibocsátás csökkentését, a környezet és természet megóvása
érdekében a leghatékonyabb megoldások alkalmazását, valamint az önkormányzat és a
környezethasználók közötti arányos teherviselést.
2. § (1) E rendelet területi hatálya Sülysáp város közüzemi szennyvízcsatornával ellátott
területeire terjed ki a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Ktdtv.) 2. §-ában foglalt személyi és tárgyi hatállyal.
(2) E rendelet vonatkozásában kibocsátónak minősül
a) elsősorban a közműves ivóvíz-szolgáltatás igénybevevőjeként a közműszolgáltatónál
nyilvántartott fogyasztó,
b) másodsorban az ingatlanon használati joggal rendelkező személy,
c) harmadsorban az ingatlantulajdonos.
2.

A talajterhelési díj megállapítása, bevallása és megfizetése

3. § (1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségről évente, a tárgyévet követő év március 31ig tesz bevallást az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési
nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 9. melléklete szerinti
nyomtatvány kitöltésével az önkormányzati adóhatóságnál.
(2) A talajterhelési díjat a kibocsátónak önadózással kell megállapítania, és a bevallás
benyújtásával egyidejűleg – legkésőbb a 3. § szerinti határidőig - kell megfizetnie
készpénzátutalási megbízással vagy banki átutalással Sülysáp Város Önkormányzata …
számú talajterhelési díj beszedési számlájára.
(3) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 50 l/fő/nap átalány
vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.
(4) Amennyiben év közben a kibocsátó személyében változás áll be, úgy a korábbi kibocsátónak a
változás vonatkozó nyilvántartáson történő átvezetésének időpontjától számított 30 napon belül kell
eleget kell tennie az (1)-(2) bekezdésben foglaltaknak.
3.

Díjmentességek, díjkedvezmények

4. § (1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a közszolgáltató által igazolt, külön
órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon és tűzivízmérőn keletkezett vízfogyasztása.

(2) A kibocsátót a megállapított talajterhelési díjból 2017. évre 60 %, 2018. évre 40 %,
2019. évre 20 % díjkedvezmény illeti meg.
4.

A díjfizetési kötelezettség megszűnése

5. § (1) A kibocsátó bevallási és díjfizetési kötelezettsége attól az évtől kezdődően szűnik
meg, amelyben a Ktdtv. 11. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségeket teljesíti.
(2) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről annak
bekövetkezésétől számított 30 napon belül köteles bevallást tenni az önkormányzati
adóhatósághoz, melyhez mellékelni kell a szolgáltató igazolását is.
5.

Vegyes és záró rendelkezések

6. § (1) A kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében közszolgáltató a tárgyévet
követő év február 28. napjáig köteles a kibocsátók köréről, a locsolási kedvezmény
mennyiségével korrigált tárgyévi vízfogyasztásáról adatot szolgáltatni az önkormányzati
adóhatóságnak.
(2) A kibocsátó személyében bekövetkezett változás esetén a közszolgáltató a
tudomásszerzéstől számított 15 napon belül szolgáltatja az (1) bekezdés szerinti adatokat.
7. § (1) E rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A talajterhelési díjat 2017. évre vonatkozóan a 2017.09.01.-2017.12.31. közötti
időszakra kell bevallani és megfizetni.
Sülysáp, 2017. április 27.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

