Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 25-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, Hostyinszki Ákos, Kecser István, Pálinkásné Petik Éva, Seprős Viktor
települési képviselők, később érkezett: Farkas Ferenc települési képviselő
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző, dr. Matota Kornél hatósági
irodavezető, Fülei Emőke gyámügyi- és szociális ügyintéző
Meghívottként: Veres Ferenc r. alezredes, valamint Győri Zoltán, Kiss Andor a
rendőrség képviseletében, Pálinkás Imre és Szabó Enikő a polgárőrség képviseletében,
Balogh Levente, a TÁVÜSZ ügyvezetője
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt az
májusi munkaterv szerinti testületi ülésen. Külön köszöntöm a sajtó és rendőrség, valamint a
polgárőrség képviselőit.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes: 9 tagból 6 jelen van. A mai ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek javasolom Hostyinszki Ákos és Kecser István képviselőtársainkat.
Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Hostyinszki
Ákos és Kecser István települési képviselőket jegyzőkönyvhitelesítőnek megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat
javasolom tárgyalni, azzal a kiegészítéssel, hogy időközben kiküldtünk egy plusz
előterjesztést a régi Úri úti áteresz ügyében, illetve két témában szeretnék még döntést kérni:
az egyik a játszóterek felújítása, a másik pedig a korábban hasznosításra meghirdetett
ingatlanok sorsa. Aki egyetért az elhangzottak szerint módosított napirenddel, kérem, hogy
szavazzon.

Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet
elfogadta.

Az ülés napirendje:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta történt
fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
2./ A helyi közrend, közbiztonság 2016. évi helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
3./ Körzeti megbízotti feladat ellátására történő kinevezéssel kapcsolatos állásfoglalás
Előterjesztő: Horinka László polgármester
4./ Tájékoztató a Sülysápi Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
5./ Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
6./ TÁVÜSZ Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
7./ 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
8./ 2016. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás elfogadása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
9./ 2016. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása, jóváhagyása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
10./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról szóló értékelés
megtárgyalása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
11./ Mentési Pont létesítésével kapcsolatos együttműködési megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
12./ Népkonyhai ellátás biztosítása a Váci Egyházmegyével együttműködésben
Előterjesztő: Horinka László polgármester
13./ Szándéknyilatkozat hulladékgazdálkodási konzorciumhoz való csatlakozásról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
14./ Kerti hulladék égetésével kapcsolatos helyi rendelkezések módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
15./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet
módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
16./ Helyi közösségi közlekedés állami támogatásának 2017. évi igénylése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
17./ A települési játszóterek felújítása, szabványosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
18./ Kossuth Lajos u. 204. szám alatti ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
19./ Szent István tér 17/C. szám alatti ingatlan bérbeadása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
20./ Áteresz beépítése a régi Úri út Fő utcai torkolatánál
Előterjesztő: Horinka László polgármester
21./ Egyebek

1./ 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: Az írásos anyagot láttátok, kérdés van-e? Aki elfogadja a
tájékoztatót, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
75/2017. (V. 25.) 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
A helyi közrend, közbiztonság 2016. évi helyzetéről szóló beszámoló
megtárgyalása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Megkaptuk az írásos előterjesztést, még egyszer külön
köszöntöm Veres Ferenc urat, aki megbízott kapitányként vezeti a nagykátai kapitányságot.
Szeretnék-e szóban kiegészíteni a beszámolót?
Veres Ferenc r. alezredes: Tisztelettel köszöntöm polgármester urat és természetesen a
testület minden tagját. Egy pár szót magamról: 1992-ben kezdtem a pályafutásomat, több
pozícióban teljesítettem szolgálatot az azóta eltelt időben. 2016. a nagykátai kapitányság
életében a változások éve volt, ekkor kaptam meg a kapitányság vezetését. A legtöbb helyen
létszámgondokkal küzdünk, itt Sülysápon is az őrsparancsnok folyamatosan helyettes nélkül
töltötte be a feladatát, de már Győri Zoltán a helyettese. Körzeti megbízotti státuszokat
sikerült kapnunk hármat, kettőt már betöltöttünk, az új kinevezéshez kérjük a testület
hozzájárulását.
A kapitányság területén 1491 db bűncselekmény volt, a vagyon elleni bűncselekmények
száma és a betörések száma is csökkent. Vagyon elleni erőszakos bűncselekményekben,
garázdaság elkövetésének ügyében 75 eljárását indítottunk, ez emelkedett. A rendészeti
tevékenységéről elmondható, hogy az elvárásoknak megfelelően teljesített a kapitányság. Az
elfogások száma nőtt: 201 esetben sikerült az elkövetőt tettenéréssel elfogni, 189 főt sikerült
előállítani. 450 szabálysértési eljárás volt, 106, ami átkerült az országos kapitánysághoz.
Közlekedésbiztonsági területen sajnos romlott a helyezet, itt kell megemlíteni, hogy a sülysápi
rendőrség körzetében történt balesetek száma növelte meg a szükséges intézkedések számát.
Összességében 13,3 % az ittas vezető által okozott balesetek aránya, ezek kiszűrését továbbra
is fontos feladatnak tartjuk. Tavaly 13 kapitányság közül Pest megye első helyen végzett. A
sülysápi rendőrőrs 3 település közbiztonságáért felel, amit a nagykátai kapitányság
irányításával lát el. Sajnos létszámmal nem tudjuk lefedni a területet, folyamatosan ún. 24
órás szolgálatot látunk el, visszatérően látogatják a járőrök a településeket. Sülysáp

vonatkozásában jelentős csökkenés volt a bűncselekmények számában. A kiemelt
bűncselekmények száma stagnált. A lopások, lakásbetörések száma csökkent, ezt az is
okozhatta, hogy a bűnözői életmódot folytató családok nagy részét sikerült elfogni. A közúti
belesetekről elmondható, hogy nagyságrendileg stagnál a számuk, és főként a 31-es főút
érintett ezekben az ügyekben. Halálos baleset 1 volt, súlyos 3, könnyű 9. A létszámot
szeretnénk stabilizálni, ezzel a közbiztonsági helyzetet jobban tudnánk normalizálni. A
közlekedési helyzetet is szeretnénk stabilizálni, ami nagyon nehéz lesz, mert ha felújításra
kerül a 31-es, a fogalom átmenetileg Kóka felé fog terelődni.
Végül szeretném megköszönni a támogatást, amelyet a sülysápi rendőrőrs állapotának
javításához kaptunk.
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta a beszámolót. Elnök úr, a PVB
mit javasolt?
/18:15 Farkas Ferenc települési képviselő megérkezik az ülésre, a jelen lévő képviselők száma
9-ből 7 fő, a képviselő-testület határozatképes./
Kecser István PVB elnök: A beszámolót elfogadásra javasoljuk. Az eredmények magukért
beszélnek, ez jó! Van-e valamilyen ráhatásuk, hogy az illetékesek a 31-es javítását előbbre
hozzák?
Veres Ferenc r. alezredes: Sajnos nincs ráhatásunk, viszont ha az önkormányzat egy
átiratban meg tudná sürgetni a felújítást, azt tudnánk támogatni. Sülysápnak is az lenne jó, ha
a Mende-Sülysáp szakasz felújításra kerülne. A felújítás után azonban az autósok gyorsabban
fognak menni, ez megnövelheti a balesetek számát, és a városok lassúbb közlekedése okozhat
torlódásokat.
Horinka László polgármester: Tápiószecső belterületi szakasza fog megújulni a magdolnai
sorompóig. A malomtól a Sülysáp belterületi és a Sülysáp-Mende szakasz mikor fog elindulni
nem tudom, de semmi sincs még lezárva, biztató híreket kaptam. Amikor januárban a MendeSülysáp szakaszon kint voltunk, akkor ezeket a képeket eljuttattam a térségi országgyűlési
képviselőnek. A mostaniakat még nem, de ismertetni fogom vele ezeket azért, hogy ő is
érezze mekkora a baj. Az lenne a jó, ha mindkét szakasz megújulna.
Veres Ferenc r. alezredes: A közútkezelőkkel beszéltünk, van ahol cserélték az alapot
Szecső és Szentmártonkáta között, de a szélesség ugyanolyan keskeny maradt, ezért ki fog
gödrösödni, jó lenne, ha ezt is tudnák szélesíteni.
Horinka László polgármester: Erre nem sok esélyt látok. A HSZB milyen döntést hozott?
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Örömmel olvastuk a statisztikai adatokat, ami a
városunkra vonatkozik, köszönjük a beszámoló elkészítését, elfogadásra javasoltuk.
Horinka László polgármester: Van-e még kérdés? Miután a polgárőrség vezetője is itt van,
azt szeretném kérdezni, hogy általában a Tápióvidéken mennyire jó az együttműködés?
Sülysápon mi a helyzet, mennyire tudnak támaszkodni rájuk? A létszámhelyzet problémás,
magukra maradnak a rendőrök az alacsony polgárőri létszám miatt? A KMB-s státusz
betöltésére választ kaptunk, ugyanakkor azt olvastam, hogy a Monorról Nagykátára
áttelepített feladatok ellenére nem történt meg a létszám feltöltése. Ezzel kapcsolatban
vannak-e pozitív kilátások? Az idősek ellen elkövetett bűncselekmények számának
csökkentése is érdekes lehet, a Sülysápon megjelenő újságunkban szívesen jelentetnénk meg
ilyen jellegű információt.
Veres Ferenc r. alezredes: Mindenképpen, ha Sülysáppal kapcsolatos anyag keletkezik. Itt a
bűnmegelőzésre fektetjük a nagyobb hangsúlyt. Vannak erre programok, jártuk a nyugdíjas
klubokat, tájékoztattuk az időseket, hogy a csalók milyen bűncselekményekkel próbálkoznak.
Vannak szóróanyagaink, és az idős emberek egymáshoz is eljuttatják az információt, ami
sokkal hatékonyabb.

A rendőrlétszám megerősítése probléma, ez nagyon bonyolult nálunk, a lényeg, hogy ha saját
berkeinken belülről szeretnénk feltölteni, akkor gyakorlatilag a kapitányság létszámát is
csökkentjük. Egy KMB-snek 8 év szolgálati idővel kell rendelkeznie, a rendőrség
állományában nagyon sok fiatal van, ezek nem felelnek meg ennek a feltételnek. A sülysápi
őrsön is sok ilyen van. Ha nem tudunk máshonnan embert hozni, akkor ez csökkenti a
létszámunkat. Korábban 12 év volt a követelmény, ezt csökkentették 8 évre, de még ez is
nagyon sok. Sülysápon két ilyen státusz van.
Mindenképpen törekszünk az ittas vezetők és gyorshajtók kiszűrésére, a készülékeink, amiket
üzemeltetünk, adott paraméterek mellett üzemeltethetők, ki vannak jelölve a mérési pontok,
ezeken csak külön engedéllyel változtathatunk. Ha megállítási pontokat is szeretnénk a
traffipaxhoz csatolni, az nehéz ügy, mert a 31-es mentén nagyon kevés hely van, ahol az
autókat ki lehet terelni.
A polgárőrséggel való együttműködésről a KMB-sek tudnak nyilatkozni. A sülysápiakkal is
van szerződésünk, de ha nagyobb létszámra van szükség, akkor a nagykátaiak szoktak átjönni.
Mi sem tudjuk folyamatosan azt biztosítani, hogy a KMB-sek itt legyenek, sokszor
teljesítenek Nagykátán is szolgálatot, ha a járőrök kiesnek, akkor velük kell pótolni a
létszámot. Ha egy fő KMB-s egy fő polgárőrrel tudna együttműködni, az nagy segítség lenne.
Seprős Viktor: Országos rádiók foglalkoznak a mendei torlódással. Amikor rendőri irányítás
van, akkor nincs torlódás.
Veres Ferenc r. alezredes: Erre a problémára az elkerülő szakasz lenne a megoldás. A sort a
parkoló autósok kitolatása akadályozta, de a parkoló most már úgy van kialakítva, hogy
párhozamosan lehet csak parkolni. Most az a gond, hogy az autósok beesnek a mendei lakott
területre és számtalan forgalomlassító elem van: büfék, lámpa, vasúti felüljáró, ezáltal
feltorlódik a forgalom a külterület felé. A rendőrök tudnak segíteni, de az nem végleges
megoldás, az elkerülő szakasz lenne az.
Kecser István PVB elnök: A beszámoló utal arra, hogy a megyei matrica bevezetésével
jelentős forgalomnövekedés történt a 31-es úton. Erről megkérdezték a rendőrséget?
Veres Ferenc r. alezredes: Nem kérdezték meg, forgalomszámlálás van évente kétszer, de
ezeket az utakat nem erre a forgalomra tervezték.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Szeretném az iskolarendőr munkáját megköszönni,
mindig lehet rá számítani.
Horinka László polgármester: Parancsnok úr, lesz-e új kutyus?
Veres Ferenc r. alezredes: Reményeink szerint lesz, de az Andor szeretné itthon betanítani
és csak egy hónapra bemenni a vizsgákat letenni.
Horinka László polgármester: Amennyiben nincs más kérdés, hozzászólás, köszönjük a
beszámolót és az elvégzett munkát. Aki elfogadja a beszámolót, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
76/2017. (V. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) 17. pontja, valamint a Rendőrségről szóló 1994.
évi XXXIV. törvény 9. § (2) bekezdése alapján a Nagykátai
Rendőrkapitányság és a Sülysápi Rendőrőrs 2016. évi munkájáról
szóló beszámolót – munkájukat megköszönve – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./ NAPIRENDI PONT

Körzeti
megbízotti
feladat
ellátására
történő
kinevezéssel
kapcsolatos állásfoglalás
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Nem tárgyalta bizottság, van-e kérdés, hozzászólás? Aki
egyetért a kinevezéssel, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
77/2017. (V. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás II. fejezet 11. pontjára
tekintettel úgy nyilatkozik, hogy támogatja Pap Gabriella c.r.
főtörzszászlósnak a körzeti megbízotti feladat ellátására 2017.
június 1-jei hatállyal történő kinevezését.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
/18:45 A rendőrség képviselői távoznak az ülésről./
4./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a Sülysápi Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Kaptunk egy írásos beszámolót, ismételten köszöntöm
Pálinkás Imrét és az egyesület titkárát. Szeretnéd-e kiegészíteni a tájékoztatót?
Pálinkás Imre: Nem készültünk más anyaggal.
Horinka László polgármester: Kérdés? Elmondom, hogy pár héttel ezelőtt személyesen
találkoztunk és beszélgettünk, leginkább arról, hogy létszámot kellene növelni, azért, hogy
azokat a szolgálatokat, amit a kapitány úr is elmondott teljesíteni tudják. Ebben kellene
valahogy közösen előremozdulni, akár személyes példamutatással. Ez egy tájékozató az
egyesület munkájáról, ezáltal van némi rálátásunk a tevékenységükre. Ha nincs kérdés, aki
egyetért a tájékoztató elfogadásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
78/2017. (V. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sülysápi
Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
/18:50 A polgárőrség képviselői távoznak az ülésről./
5./ NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2016. évi tevékenységéről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Egy korábbi ülésen
beszéltünk a gazdák leveléről, amire időközben megküldtük a választ. Értetlenségünket
fejeztük ki. Sebestyén Csaba továbbra is azt állítja, hogy szükség van rájuk, és csökkent a
lopások száma is. Ő befizette a járulékot. Aki elfogadja a beszámolót, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
79/2017. (V. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezei
Őrszolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6./ NAPIRENDI PONT
TÁVÜSZ Kft. 2016.
elfogadása

évi

egyszerűsített

éves

beszámolójának

/18:55-19:00 Zárt ülés, melyről külön jegyzőkönyv készül./
Horinka László polgármester: Kihirdetem a zárt ülésen hozott határozatot:
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
80/2017/Z. (V. 25.) ÖKT határozat
A Taggyűlés, azaz Sülysáp Város Önkormányzata mint a
TÁVÜSZ Kft. (székhelye: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.;
cgj.: 13-09-067737) egyszemélyi, 100% tulajdoni arányú tagja
1./ egyhangúlag elfogadja a Társaság 2016. évi gazdálkodásról
elkészült és megismert beszámolót és bevallást, 34.033 eFt
mérlegfőösszeggel és 870 eFt adózott, mérleg szerinti
eredménnyel;
2./ egyhangúlag úgy dönt, hogy osztalékot nem vesz fel.
Határidő: azonnal
Felelős: ügyvezető
/19:00 Balogh Levente, a TÁVÜSZ Kft. ügyvezetője távozik az ülésről./
7./ NAPIRENDI PONT
2016. évi költségvetési rendelet módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Zárszámadást kell
elfogadni, és ehhez kapcsolódóan kell a költségvetési rendeletet módosítani. Kérdés van-e?
Ha nincs, kérem, aki egyetért a költségvetési rendelet módosításával, szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2017. (…) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövegét az 1. melléklet tartalmazza./
8./ NAPIRENDI PONT
2016. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás elfogadása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés van-e? Ha
nincs, kérem, aki egyetért a beszámoló elfogadásával és a zárszámadási rendelet
megalkotásával, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2017. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
/A rendelet teljes szövegét a 2. melléklet tartalmazza./
9./ NAPIRENDI PONT
2016. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása, jóváhagyása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés van-e? Ha
nincs, kérem, aki jóváhagyja a belső ellenőrzési jelentést, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
81/2016. (V. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a 2016. évi éves belső ellenőrzési jelentést megtárgyalta és
jóváhagyja;
2./ utasítja a polgármestert, a jegyzőt és az érintett
intézményvezetőket az ellenőrzés során megállapított hibák
és hiányosságok kiküszöbölésére, a jelentésben foglalt
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők

10./ NAPIRENDI PONT
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról
szóló értékelés megtárgyalása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdés van-e? Ha
nincs, kérem, aki elfogadja a beszámolót, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
82/2017. (V. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a Sülysáp Város
Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2016. évi ellátásáról készített átfogó értékelést megtárgyalta és
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
/19:10 Fülei Emőke gyámügyi- és szociális ügyintéző távozik az ülésről./
11./ NAPIRENDI PONT
Mentési
Pont
létesítésével
kapcsolatos
együttműködési
megállapodás jóváhagyása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. A
garázsról beszéltünk a HSZB-n, ehhez költségvetési forrásra lesz szükség, ezt is jóvá kell
hagynunk.
Kecser István PVB elnök: Ez messze nagyobb jelentőségű, mint hogy egy garázsépítéshez
szükséges összeget ne tudjuk előteremteni.
Katus Norbert alpolgármester: Főleg, hogy sikerült őket meggyőzni, hogy mentőkocsis
mentőállomásban gondolkodjanak. A lényeg, hogy 24 órás ügyelet lesz.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A megállapodásban mentési pont van.
Horinka László polgármester: Igen erre kötünk megállapodást, de amint mondtam is,
vélhetően ez tovább fog fejlődni. A mentési ponttal el tudunk indulni, mert ahhoz, csak egy
fedett gépkocsitároló kell. Ők is azt mondták, hogy azért érdemes úgy kialakítani, hogy majd
mentőállomás lehessen. A feltételek megteremtéséhez szükséges forrást is hozzárendeljük,
ezzel is kiegészíteném a határozatot, amit kb. 10 millióban állapítunk meg.
Katus Norbert alpolgármester: Igazából a védő lenne a legjobb nekik, hiszen ott hátul még
egy nagy terület is van, ahova garázst lehet építeni. Ez hosszútávra lefoglalja az épületet. A
Fő utcán a kihajtást meg kell erősíteni, de több hely van.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Egy védőnői körzetet könnyebb költöztetni.
Horinka László polgármester: Annál is inkább, hogy várhatóan a Losonczi utcába
költöznek később. A javaslat az, hogy a Fő utca 47. szám alatti ingatlan ajánljuk fel inkább.
Nem tudom mekkora forrásra lesz ehhez szükség. A 3. pontba pedig bekerül, hogy 10 millió
forintig a szükséges forrást biztosítjuk. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
83/2017. (V. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ egyetért azzal, hogy az Országos Mentőszolgálattal
együttműködésben Mentési Pont létesüljön Sülysápon; az
ehhez
kapcsolódó
Együttműködési
megállapodást
jóváhagyja,
2./ hozzájárul ahhoz, hogy a Mentési Pont az önkormányzat
tulajdonában álló Sülysáp, Fő u. 47. szám, 4244/2 hrsz.
alatti ingatlanon kerüljön kialakításra – ingyenes használat
biztosításával; az ehhez kapcsolódó Ingatlanhasználati
megállapodást jóváhagyja,
3./ 10 millió Ft összegű forrást biztosít a költségvetés
beruházási előirányzatának terhére a Mentési Pont
szükséges műszaki feltételeinek kialakításához,
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a megállapodások
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: polgármester
12./ NAPIRENDI PONT
Népkonyhai
ellátás
biztosítása
a
Váci
Egyházmegyével
együttműködésben
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Minkét bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdés
van-e? Ha nincs, kérem, aki egyetért az együttműködéssel, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
84/2017. (V. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ támogatja, hogy a Váci Egyházmegye Szamaritánus
Szolgálat Intézményfenntartó Központ (2600, Vác
Migazzi Kristóf tér 1.) népkonyhai ellátást biztosítson
Sülysápon, és az ehhez kapcsolódó Együttműködési
megállapodást jóváhagyja,
2./ vállalja, hogy az étel kiosztásához 1 fő kiszolgáló
személyzetet biztosít, illetőleg ingyenes használatra
rendelkezésre bocsátja a Sülysáp, Vasút u. 24/A. szám alatti
tálalókonyhát,
az
ehhez
kapcsolódó
Használati
megállapodást jóváhagyja,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a megállapodások
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: polgármester

13./ NAPIRENDI PONT
Szándéknyilatkozat
hulladékgazdálkodási
konzorciumhoz
csatlakozásról
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

való

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés van-e? Ha
nincs, kérem, aki egyetért a szándéknyilatkozattal, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
85/2017. (V. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ úgy nyilatkozik, hogy Sülysáp Város Önkormányzata
csatlakozni kíván a Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata által vezetett, a KEHOP 3.2.1. jelű,
„Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a
Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” elnevezésű projekt érdekében létrejövő
konzorciumhoz,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert az erről szóló
szándéknyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
14./ NAPIRENDI PONT
Kerti hulladék égetésével kapcsolatos helyi rendelkezések
módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A HSZB javasolta, hogy módosítsuk a dátumot. A
komposztáló keret valószínűleg olcsóbb és környezetbarát, hiszen fából van. A dátum a
HSZB ülésén is vitára adott okot, ez már a PVB-n is elhangzott, hogy nagyon szigorú. Két-két
hónap lenne ősszel és tavasszal.
Farkas Ferenc: Szerintem túl hosszú az égetésmentes időszak, ezért ki fogják vinni
külterületre.
Horinka László polgármester: Egyfajta szemléletformálásra van szükség, ebben egy
előrelépés volt, hogy csak péntekenként lehet égetni. 10-12 éve hoztuk ezt a döntést, most
hozunk egy szigorítást, nem tudjuk, hogy mennyire lesz emészthető. A lakosság egyik fele azt
mondja, hogy teljesen be kell tiltani, a másik fele pedig, hogy lehessen égetni.
Környezetvédelmi szempontból valamilyen szigorítás kell.
Farkas Ferenc: Én sem vagyok tüzeléspárti, de ezt ellenőrizni is kell.
Horinka László polgármester: Reméljük, hogy mire hatályba lép, addigra lesz közterületfelügyelőnk is. Igazából szeptembertől lenne értelme hatályba léptetni. Ez a pár hónap arra
menne, hogy minél több fórumon kommunikáljuk, hogy mikor lehet égetni. Novembertől
pedig mindenki úgy tudja a fakivágásait ütemezni, hogy tavasszal tudjon égetni.
Seprős Viktor: A fakivágást nem lehet tervezni, ha jön egy vihar, és letöri az ágat, azzal
valamit kezdeni kell.

Horinka László polgármester: A letört ágat miért csak úgy lehet kezelni, hogy azonnal el
kell égetni? A karácsonyfát sem gyújtom fel, hanem tárolom márciusig, és elszállíttatom.
Seprős Viktor: A kötegelés plusz munka, és nekem múltkor ott hagyták a kukások.
Horinka László polgármester: Nincsenek illúzióim, eleinte sokan meg fogják szegni a
szabályt, remélem, addigra lesz közterület-felügyelő, és tudja őket figyelmeztetni.
Előfordulhatott olyan, hogy nem vitték el, nem vették észre, de legközelebb biztos elviszik.
Nem általános probléma, hogy nem viszik el, tényleg elvisznek majdnem mindent, a zsák is
ingyen lesz. Ha valaki nem akar ezzel dolgozni, azt megértem. Egy metszés után el lehet
égetni, de egy-egy fa nem okoz annyi munkát, akkora problémát, amit nem lehet megoldani.
A lombbal kell valamit kezdeni, és azt is el lehet égetni akár.
Kecser István PVB elnök: Sokadszor futunk neki, a település egy része szeretné a
leglazábbra engedni, a többi szigorítana. Ha nem lesz életszerű, akkor változtatunk rajta.
Először a nevelési célzatát kell tekinteni, beszélni róla, értsék meg az emberek, hogy
mindenkinek érdeke. Én bevezetném így, a többit meghozza a tapasztalat. A zöldhulladékelszállítást nem támogatom, ez a hulladék ide való, nem jó, hogy Ceglédre megy. Az a baj,
hogy ezt hulladékként kezeljük, pedig ez érték a gazdáknak, a földnek. Ha lenne komposztáló,
akkor ott lehetne tárolni.
Hostyinszki Ákos: Én azt támogatnám azt, ami az eredeti előterjesztésben van, csak eltolva
az időpontot, mert a május végi és szeptember elejei időpont kevésbé környezetkárosító.
Horinka László polgármester: Én azt mondtam, hogy kommunikációs szempontból jobb, ha
1-jén kezdődik és 15-én ér véget.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Alapból nem lehet kerti avart sem égetni, nagyon sok
településen be tudják tartani. Felmerültek igények, nekem is igényem, hogy egyszer-egyszer
lehessen. Nem létezik, hogy 24-25 alkalomra szükség van. Ha olyan rengeteg fája van
valakinek, azt a problémát másként kell kezelni. A légszennyezettségi problémákat is
figyelembe kell venni.
Seprős Viktor: Ha ezt nézzük, akkor pont ősszel kell tiltani.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Meghagyunk két-két hónapot, a javaslatban is az van,
hogy 15 óra után már ne legyen égetés, mert utána olyan mértékben marad talajközeli
állapotban, hogy az már veszélyes lehet.
Hostyinszki Ákos: Igen, de a dolgozó embereket is figyelembe kell venni. És valóban lehet
akár később szigorítani, de elsőre jó lenne, ahogy elő lett terjesztve.
Kecser István PVB elnök: Tulajdonképpen mitől félünk? Ha nem lesz kezelhető a helyzet,
akkor lépünk.
Farkas Ferenc: Egy ilyen szigorítás sokaknak nem tetszik majd, én a kis lépéseket
javasolom.
Katus Norbert alpolgármester: Szerintem most húzzuk szorosabbra, mert abból lehet
engedni, és ha nem jön be, akkor lazítunk.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Van egy csomó település, ahol teljesen meg van tiltva.
Nyilván megengedem, de ezekhez az időpontokhoz is lehet alkalmazkodni.
Horinka László polgármester: Én bármelyik javaslatot el tudom fogadni, csak valamilyen
irányba lépjünk. Több javaslat volt, megnéznénk, melyik ér el többséget. Először a HSZB
javaslatát teszem fel: március 15-től május 15-ig és szeptember 15-től november 15-ig; aki
támogatja, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal és 4 ellenszavazattal
elvetette az elhangzott javaslatot.

Horinka László polgármester: Megpróbáljuk az eredeti javaslat szerinti hosszabb variációt,
aki csökkentést szeretne, remélem, ezt is támogatja. Tehát 2,5 hónap: március 15-től május
31-ig és szeptember 1-től november 15-ig. Aki támogatja, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2017. (...) önkormányzati rendelete
a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterület- és
parkfenntartásról szóló 8/2009. (X. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
/A rendelet teljes szövegét a 3. melléklet tartalmazza./
15./ NAPIRENDI PONT
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló rendelet módosítása
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövegét a 4. melléklet tartalmazza./
16./ NAPIRENDI PONT
Helyi közösségi közlekedés állami támogatásának 2017.
igénylése
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

évi

Horinka László polgármester: Évente visszatérő feladat, sokat nem adnak, de azt a keveset
se hagyjuk elveszni. Aki egyetért a támogatás igénylésével, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
86/2017. (V. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a helyi közösségi közlekedés támogatására,
ezért a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 2016.
évi XC. törvény 3. melléklet I. 5. pontja alapján a következő
nyilatkozatot teszi:

1./ vállalja, hogy a helyi közösségi közlekedés biztosítására
szervezett személyszállítási közszolgáltatást a 2017. január
1-től 2017. december 31-ig tartó időszakban folyamatosan
fenntartja;
2./ Sülysáp Város Önkormányzata a helyi közlekedés
ellátásához és fejlesztéséhez 2016. évben 8.400.000 Ft, azaz
nyolcmillió-négyszázezer forint összegű saját forrásnak az
egyedüli szolgáltató GYORSPEED Kft. (székhelye: 2241
Sülysáp Úri út 2. adószáma 23180646-2-13; cjsz.: 13-09145083/4) részére történő átadásával járult hozzá;
3./ a közszolgáltatási szerződést a vonatkozó törvény szerinti
pályázati eljárás lefolytatását követően, a 2./ pontban
meghatározott szolgáltatót megbízva kötötte meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
17./ NAPIRENDI PONT
Játszóterek felújítása, szabványosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Nagyon rossz állapotban vannak a játszótereink, és még a
szabványossági feltételeknek sem felelnek meg. Azon kívül, hogy felújítjuk, a szabványosítást
is elkezdjük. Azt javasolom, hogy kezdjük el a teljes felújítását. A Hevesy parkban a
játszóteret teljesen újítsuk fel, a használható játékokat használjuk pótlásnak. A trend, hogy
ismét fémjátékokat telepítenek. Kértem ajánlatot ifj. Bálint Tibor cégétől, azt mondta, hogy
mindenképpen tud még kedvezményt adni. Felmerült még a telepítési díj is, de kb. 5 millió
forintból meg lehet valósítani, és ha segítünk ásni, akkor még kedvezőbben számolják. Nem
mondom, hogy azokat a játékokat kell kötelezően használni, amit felsoroltunk, lehet még
változtatni, de azt javasolnám, hogy biztosítsunk 5 millió forintos keretet a játszótér
felújítására. Ezt a trendet tartsuk fenn jövőre is, hogy minden játszóterünk megújuljon. Most
egyiken kicseréljük a játékokat, a többin pedig karbantartást, szabványosítást hajtunk végre.
Parkberendezéseket nem tartalmazott a korábbi ajánlat, de szemeteseket, padokat is kell
venni. A PVB-n már tárgyaltuk, ők is kérték, hogy legyenek ajánlatok.
Hostyinszki Ákos: Ez egy konkrét ajánlat, vagy máshonnak is kértünk?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Az én rálátásom szerint ezek a játékok nagyon kedvező árúak.
Egy keretösszeget kell megállapítani.
Horinka László polgármester: Szerintem is, hiszen 10 éve majdnem ugyanez a
játékmennyiség közel ugyanennyibe került.
Hostyinszki Ákos: A fészekhinta helyett inkább drótkötélpályát tennék bele.
Horinka László polgármester: Be is írtam. Én is félek attól, hogy a fészekhinta hamar
tönkremegy. Napvitorla nem kell, árnyékos hely, rugósjátékból is kettőt írtam. Tudunk erről
dönteni? Nem sikerült az ülési összehozni a találkozót Tiborral, hogy konkrét árat mondjon a
telepítésre. Június 22-én hozzunk konkrét ajánlatot, vagy most meghatározunk egy
keretösszeget?
Kecser István PVB elnök: Nekünk nem az összetétel a fontos, hanem az ár. Meghatározzuk
a keretösszeget és kisgyerekesek tegyenek javaslatot az összetételre.
Farkas Ferenc: Lesznek itt még plusz költségek, legyen 6 milliós keret!

Horinka László polgármester: 6 milliós kerettel felújítjuk a Hevesy parkban található
játszóteret, az onnan eltávolított, de még használható eszközökkel pedig javítjuk a többi
játszóterünket. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
87/2017. (V. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ bruttó 6.000.000 Ft összegű keretet biztosít az általános
tartalék terhére a Hevesy parkban található játszótér
újonnan történő kiépítésére,
2./ a Szent István téren, az Iskola utcában, illetve az
Almáskertben található játszótereken felújítást és
szabványosítást hajt végre, amellyel a TÁVÜSZ Kft.-t bízza
meg,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: polgármester
18./ NAPIRENDI PONT
Kossuth Lajos u. 204. szám alatti ingatlan értékesítése
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mint emlékeztek, meghirdettük a sápi rendelő melletti 900
m2-es telket eladásra, de nem volt pályázó. Szegedi Miklóssal beszéltem a napokban, a
gazdasági területünknél ő a szomszédunk, ahol nagyjából 250 m2-t túlkerített a mi
területünkből. Azt javasoltam neki, hogy vegye meg tőlünk normál áron a Kossuth utcai telket
úgy, hogy a területét lecsökkentjük a túlkerített terület méretével.
Farkas Ferenc: Akkor a maradék elég lesz parkolónak és a pénzből meg tudjuk csinálni a
parkolót.
Horinka László polgármester: Még nem mondott 100 %-osan igent, de valószínűleg menni
fog a dolog. Mondtam neki, hogy előbb-utóbb ezt meg fogja venni valaki. Aki támogatja az
elhangzottak szerinti csereüzletet, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
88/2017. (V. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet alapján
1./ 30 napos ajánlati kötöttséggel eladási ajánlatot tesz Szegedi
Miklós 2241 Sülysáp, Kossuth L. u. 163. szám alatti lakos
részére, melynek keretében mindösszesen 3.000.000 Ft
összegű eladási ár ellenében felkínálja megvételre az
önkormányzat tulajdonában álló Sülysáp 0406/36 és
0406/37 hrsz. alatti földrészletekből általa túlkerített cca.
250 m2-es területet, valamint a Sülysáp 317 hrsz. alatti
földrészletből kialakítandó 600 m2 területű földrészletet,

2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert az ajánlat
közlésére, illetve annak elfogadása esetén a szükséges
telekalakítási eljárások lefolytatására és a szerződés
megkötésére.
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: polgármester
19./ NAPIRENDI PONT
Szent István tér 17/c. alatti ingatlan bérbeadása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Szintén korábban hirdettük, de ugyanúgy nem érkezett
ajánlat a Szent István tér 17/C. szám alatti irodaépület bérletére. Most érkezett egy, és
bejelentem, hogy ebben érintett vagyok, mert a feleségem tette. Egy vidékfejlesztési
pályázatra adtunk be pályázatot, ami elbírálás alatt van, de csak ősszel lesz döntés. Az
épületben el tudjuk képzelni a feladatot, de egy csomó változtatást szeretnénk végrehajtani,
aminek a jóváhagyását kérem tőletek. Azt kérnénk még, hogy azokat a beruházásokat,
amelyeket az önkormányzat is hasznosnak tart, hasonlóképpen más esetekhez, a bérleti díjba
be lehessen számítani. Ezen kívül elővásárlási jogot szeretnénk, arra az esetre, ha később meg
tudnánk vásárolni. 60 ezer forint bérleti díjat ajánlottunk, hasonló bérleti díjért sokkal jobb
helyen lévő bérleményeket is lehet találni. A pályázati elbírálás miatt a szerződés megkötésére
nagyjából október végi határidőt szeretnénk megjelölni.
Hostyinszki Ákos: Mi a pályázati cél?
Horinka László polgármester: Szolgáltatást kívánunk nyújtani, nem vendéglátás jellegű, de
nem szeretném még ezt elmondani.
Hostyinszki Ákos: Alapvetően támogatom, de úgy döntsünk, hogy nem is tudjuk mi lesz ott?
Kecser István PVB elnök: Mikor hirdettük meg először?
Horinka László polgármester: Másfél éve.
Kecser István PVB elnök: Nem volt érdemleges ajánlat, elég speciális kialakítású, az akkori
célra alkalmas volt.
Horinka László polgármester: Javasolom, hogy zárjatok ki a szavazásból, és az ülés
vezetését is átadom alpolgármester úrnak e napirend erejéig.
Katus Norbert alpolgármester: Javasolom, hogy polgármester urat, érintettség okán, zárjuk
ki a szavazásból. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett Horinka
László polgármestert kizárta a szavazásból.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Pontosítani kellene, hogy meddig áll fenn a felek szerződéskötési
kötöttsége, ha valaki idejön, és ki akarja venni, mit mondhatunk neki?
Horinka László polgármester: Október 31-et mondanék.
Katus Norbert alpolgármester: Felteszem szavazásra az ajánlatot, szolgáltatási célra,
60.000 Ft/hó + rezsi bérleti díj ellenében, elővásárlási jog biztosításával. Az ajánlat és annak
elfogadására szóló döntés 2017. október 31-ig áll fenn. Aki egyetért az elhangzott javaslattal,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

89/2017. (V. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2011. (IV. 20.)
önkormányzati rendelet alapján
1./ az önkormányzat tulajdonában álló Sülysáp, Szent István tér
17/C. szám (3857/4 hrsz.) alatti irodaépület bérlőjeként
Horinkáné Berényi Andrea 2241 Sülysáp, Teleki Pál u. 23.
szám alatti lakost jelöli ki 60.000 Ft/hó + rezsi bérleti díj
ellenében,
2./ a bérleti szerződésben elővásárlási jogot biztosít a bérlő
részére,
3./ a bérlőkijelölésről szóló döntését 2017. október 31. napjáig
tartja fenn,
4./ felkéri és felhatalmazza az alpolgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: alpolgármester
20./ NAPIRENDI PONT
Áteresz beépítése a régi Úri út Fő utcai torkolatánál
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Ez egy olyan pont, ahol állandóan gond, hogy a csapadékvíz
nem tud elfolyni. A Folyamat Kft. adott ajánlatot, más ajánlatot még nem kértünk, de fogunk,
és ha kedvezőbb, akkor azzal a vállalkozóval építtetjük meg. Egy 600 ezer forintos
keretösszeget határozzunk meg!
Hostyinszki Ákos: Ott csak megerősítés van?
Farkas Ferenc: A Lehoczkyék nagyon jó munkát végeztek a Malom utcában és szerintem
semmi egy 30-as áteresz.
Katus Norbert alpolgármester: Több helyről jön ott össze a víz.
Kecser István PVB elnök: Én legalább 60-as csövet tennék.
Horinka László polgármester: Nem lesz jelentős a különbség, de tegyünk még hozzá kb.
100 ezer forintot.
Farkas Ferenc: Közút mit szól hozzá?
Katus Norbert alpolgármester: Támogatnak minket.
Horinka László polgármester: 700 ezer forint keretösszeggel, a legolcsóbb ajánlat alapján
készíttetjük el.
Kecser István PVB elnök: Iszapfogó van benne, mert a bemenő oldalra mindenképpen
tennék? Ha már csináljuk, akkor legyen jó!
Horinka László polgármester: A javaslat 700 ezer forintos keretösszeggel, a legolcsóbb
ajánlatot tevő vállalkozóval kiviteleztetjük. Aki egyetért az elhangzott javaslattal, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
90/2017. (V. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ dönt arról, hogy átereszt épít be a régi Úri út Fő utcai
torkolati szakaszán,

2./ a kivitelezésre bruttó 700.000 Ft keretösszeget biztosít a
költségvetés általános tartalék keretének terhére,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: polgármester
21./ NAPIRENDI PONT
Egyebek
Seprős Viktor: Ha jól emlékszem, megszavaztuk, hogy a Révai utcánál megcsináltatjuk az
árkot a Lehoczkyék cégével. Ott fognak csinálni valamit?
Horinka László polgármester: Ez az ügy valóban leállt, utánanézünk min akadt el.
Amennyiben nincs más kérdés, hozzászólás, javaslat, mindenkinek köszönöm a munkát, az
ülést bezárom.

k.m.f.
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