Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 22-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, Hostyinszki Ákos, Kecser István, Pálinkásné Petik
Éva, Seprős Viktor települési képviselők, később érkezett: Farkas Ferenc és Cseri
Péter települési képviselő
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző, dr. Matota Kornél hatósági
irodavezető
Meghívottként: Szabó Péter a TRV Zrt. önkormányzati kapcsolattartója
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt a
júniusi munkaterv szerinti testületi ülésen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület
határozatképes: 9 tagból 7 jelen van, a hiányzók jelezték késésüket. A mai ülés jegyzőkönyvhitelesítőinek javasolom Balog Mónika és Seprős Viktor képviselőtársainkat. Aki egyetért a
javaslattal, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Balog Mónika és
Seprős Viktor települési képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek
megválasztotta.
Horinka László polgármester: A napirenddel kapcsolatosan szeretnélek tájékoztatni
benneteket arról, hogy a helyi autóbuszjárat üzemeltetőjének ma kellett volna beszámolnia, de
pénteken kaptunk meg egy mindössze kétoldalas mérlegbeszámolót, ami nem felel meg a
szerződésünk alapján várt beszámolónak. Mivel ősszel lejár a szerződése, nem biztos, hogy
ezt még kell erőltetni. Mit mondotok?
Kecser István PVB elnök: Hagyjuk békén!
dr. Tóth Krisztina jegyző: Én abban reménykedtem, hogy a testület legalább kifejezi
méltatlankodását ebben az ügyben.
Balog Mónika: Igen, ami törvényesség az törvényesség. Így hiteltelenné válunk. A szabály,
az szabály.
Hostyinszki Ákos: Miért nem ad be rendes beszámolót?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Egyszerűen nem törődik vele, hiába szólunk, írunk levelet, még
soha nem adott be olyan beszámolót, amilyet kellett volna. A mai viszonyok között, úgy
gondolom, ez nem megengedhető. Nem lehet az adminisztratív szervezet hiányára – értsd:

nincs, aki megcsinálja – hivatkozni ma egy olyan vállalkozásnak, amely ilyen jellegű
tevékenységet kíván végezni. Ez abszolút nem professzionális. Innentől kérdés, hogy hasonló
stílusban történik-e például az utaspanaszok kezelése stb. Nekünk erre is oda kell figyelnünk.
Hostyinszki Ákos: Ahogy a Mónika javasolja, írjunk neki levelet és kérjük a beszámoló
teljesítését.
Horinka László polgármester: Rendben, írunk neki levelet, hogy nem tartjuk elégségesnek
és pótolja. Visszatérve a napirendre: a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat
javasolom tárgyalni a mai napon kiküldött előterjesztésekkel kiegészítve. Egyebekben a Móra
Ferenc Általános Iskola vezetőjének levelét szeretném ismertetni. A TRV-nél vezérigazgató
váltás történt, ezzel kapcsolatban is jött egy levél, erről is tájékoztatni szeretnélek benneteket.
Hostyinszki Ákos: A járdaépítéssel kapcsolatban szeretnék egy javaslatot tenni egyebekben.
Katus Norbert alpolgármester: Én viszont le szeretnék vetetni egy témát a napirendről,
mégpedig a Tápiószelei Polgárok Egyesületének kezdeményezését a csatornaberuházás
elszámolási eljárásának megindítására. Szerintem személyes és térségi politikai ambíciók
vannak mögötte, amibe nem kellene az önkormányzatnak belekeverednie. A kókai testület
korábban megszavazott egy hasonló határozatot, amit utóbb nagyon jól lehetett használni a
lakosoknál, hogy ne fizessék a csatorna-hozzájárulást. Szerintem vegyük le napirendről, és
kérjük fel a polgármestert, hogy támogassa erről a kezdeményezőt, mert nem támogatom,
hogy a testületi határozatainkat politikai célokra használják.
Kecser István PVB elnök: A PVB is ezt javasolja.
Horinka László polgármester: Akik az érdekeltségi hozzájárulást fizették, a saját
befizetéseikről szeretnének elszámolást kapni, nem pedig a társulatot akarják elszámoltatni.
Hostyinszki Ákos: Nem látom át ezt a dolgot: lesz ilyen elszámolás, és lesz, akinek jár vissza
pénz?
Horinka László polgármester: Lesz elszámolás, és bizonyos okokból lehetnek olyan
személyek, akiknek lesz visszatérítés, viszont amiről ő beszél, nagyon leegyszerűsíti a
történetet. Volt egy beruházás, amihez hozzájárulást kellett fizetni, aminek volt önrésze, és
ehhez nyert kiegészítő támogatást a társulás, ezért visszajár pénz az embereknek. Önerőtámogatást kapott a projekt, de olyan szakaszok megépítésére is fordították, amik nem voltak
előre tervezve, illetve a nem támogatott költségek finanszírozására. Nem tartalmazta azokat a
költségeket a projekt eredetileg, amiket a közút előírt, pl. a sávos felújítást, amit saját erőből
kellett megfizetni. Részben erre fedezetet is nyújtott. Nem is lett volna elég a 285 ezer
forintos hozzájárulás, ha nincs ez az önerő-támogatás, valószínűleg az önkormányzatoknak
kellett volna befizetnie a különbözetet. Elkezdődtek a behajtások, ezért nagyon fontos, hogy
az embereket ne zavarjuk össze.
Balog Mónika: Ha minden rendben működött, akkor kapjon egy elszámolást.
Horinka László polgármester: Más a Társulat és más a Társulás. A Társulatot akarja
elszámoltatni, de a Társulat nem kapott ilyen támogatást. Másik, hogy addig nincs miről
elszámolni, amíg a Társulat nem tudta beszedni a hozzájárulásokat, hiszen nem látja a
számokat. Ezzel viszont tudatosan veszélyezteti a behajtásokat.
Balog Mónika: Azok a polgármesterek, akik ehhez csatlakoztak, ezzel nincsenek tisztában?
Horinka László polgármester: A tápiószentmártoniaktól tartottam, de ők is úgy gondolják,
hogy ennek nincs itt az ideje. De úgy tudom, hogy rendőrségi feljelentés is van már a
kezdeményező ellen hatósági intézkedés elleni uszítás miatt.
Hostyinszki Ákos: Más önkormányzatok is levették napirendről?
Horinka László polgármester: Tápiószele levette, Nagykáta nem tudom, mit fog csinálni. A
jegyzők azt mondják, hogy ha jön egy ilyen megkeresés arról döntést kell hozni.

dr. Tóth Krisztina jegyző: Valóban, ezen a ponton szeretném én is kifejezni az aggályomat,
hiszen a testület kompetenciája erről dönteni. Nem gondolom, hogy egy kezdeményezést
elutasító döntésnek káros hatása lenne.
Balog Mónika: Utasítsuk el, ezzel kifejezzük a véleményünket!
Horinka László polgármester: Én részemről csatlakozom alpolgármester úrhoz, és
javasolom, hogy vegyük le napirendről a témát. Aki egyetért az elhangzottak szerint
módosított napirenddel, kérem, hogy szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 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./ Tájékoztató a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2016. évi közszolgáltatási
tevékenységéről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
3./ Helyi értéktár bizottság 2017. év I. félévi beszámolója
Előterjesztő: Horinka László polgármester
4./ Polgármester éves munkájáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Horinka László polgármester
5./ Tájékoztató a városi piac 2016. évi működéséről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
6./ A helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
7./ A hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezéséről és díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
8./ A települési szilárd hulladék kezeléséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
9./ 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
10./ Helyi Esélyegyenlőségi Program második kétéves felülvizsgálata
Előterjesztő: Horinka László polgármester
11./ Kilépés a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből
Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző
12./ Játszótérprogram 2017-2019.
Előterjesztő: Katus Norbert alpolgármester
13./ Települési önkormányzatok rendkívüli támogatásának igénylése rendkívüli
szociális támogatás jogcímen
Előterjesztő: Horinka László polgármester
14./ Települési önkormányzatok rendkívüli támogatásának igénylése ASP-hez
kapcsolódó kártyaleolvasók beszerzéséhez
Előterjesztő: Horinka László polgármester

15./ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2017. évi igénylése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
16./ Dózsa György utca 149. szám (888 hrsz.) alatti ingatlanra vonatkozó eladási ajánlat
Előterjesztő: Horinka László polgármester
17./ Mezőgazdasági területek haszonbérleti szerződésének meghosszabbítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
18./ Képviselő-testület 2017. évi munkatervének felülvizsgálata
Előterjesztő: Horinka László polgármester
19./ Hulladékgazdálkodási társulás létrehozása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
20./ Glass Steel General Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vételi ajánlata a gazdasági
terület 0406/30 hrsz.-ú ingatlanára
Előterjesztő: Horinka László polgármester
21./ 2017. évi önkormányzati elismerések odaítélése – ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Horinka László polgármester
22./ TÁVÜSZ Kft. felügyelőbizottságának létrehozása, tagjainak megválasztása –
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Horinka László polgármester
23./ TÁVÜSZ Kft. könyvvizsgálata – ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző
24./ Pályázat benyújtása a városi piac fejlesztésére
Előterjesztő: Horinka László polgármester
25./ 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? Viszonylag kevés
információt tartalmaz az előterjesztés. A legfontosabb, hogy a gazdasági területre benyújtott
pályázatunk nyert. A mentőszolgálatot értesítettük arról, hogy helyszínváltozás lesz, erre lesz
új helyszíni szemle.
Hostyinszki Ákos: Sportcsarnok hogy áll?
Horinka László polgármester: A TAO-t legnagyobb mértékben december 20-ra kell
feltölteni, ott vannak nagyobb mozgások, 90 %-os pontossággal kell feltölteni, ezért a májusi
már kisebb mozgás. A decemberi az, amire úgy érdemes számolni, hogy abból kijöhet.
Hostyinszki Ákos: Tehát meg kell várni a decembert.
Horinka László polgármester: Addigra a közbeszerzést le kell folytatni. A körforgalomról
van olyan információm, hogy megkapjuk a kialakításához szükséges támogatás, és a közúttal
konzorciumban kell megoldani, ez is egy jó kis feladat lesz. Még lehetséges, hogy a terveken
is változtatni kell, de ennek okait nem szeretném jelenleg nyilvánosságra hozni. Minden
hivatalos ügynek nagyjából év végére le kell zajlani.
Balog Mónika: A konyhafelújítási pályázatra van jelentkező?
Horinka László polgármester: Hétfő a határidő, utolsó napon szoktak bejönni az ajánlatok,
akkor tudom megmondani. A szigetelés és a nyílászárócsere kész lesz.
Balog Mónika: Örömmel láttam, hogy a 31-es mellett árkoltak.

Horinka László polgármester: Nekünk a levezető árkokat kell megcsinálni a patakig, és
amikor ez kész lesz, akkor mosatják át az átereszeket.
Balog Mónika: Mit válaszoltak a gazdák a levelünkre?
Horinka László polgármester: Senki semmit. Sebestyén Csabával beszéltem, ő továbbra is
azt mondja, hogy pozitív tapasztalatai vannak.
Hostyinszki Ákos: Van, aki továbbra is azt kérdezi, hogy mikor lesz már eltörölve.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A bizottsági ülésen több pályázatról is szó esett, a
Templom utca mikor lesz kész?
Horinka László polgármester: A cél az, hogy augusztus 20-ra kész legyen.
Balog Mónika: Voltak negatív hangok, de most sokkal jobb a szemétszállítás.
Horinka László polgármester: Abba az irányba megy az egész, hogy hatalmas területeknek
lesz közös szolgáltatója, itt a mi területünkön a ceglédi és kecskeméti cégek összeolvadásából
jöhet létre. Vannak pozitív változások a szállítás körül, de a zsákokkal problémák vannak.
Próbálom védeni a helyzetet, de azért vannak bajaink.
Balog Mónika: Mikor fogják a Béke utcát javítani?
Horinka László polgármester: Ma javították. Őrsparancsnok úrral voltunk Kasza Lajosnál,
neki egy autót próbáltunk lobbizni. Kérdeztük, hogy mi a terve a gazdasági területtel
szemközti ingatlanaival, azt mondta, hogy minden megoldásban szívesen együttműködik.
Népkonyhával kapcsolatban voltak kint ellenőrizni, egy kisebb beázáson kívül mindent
rendben találtak. Volt NÉBIH-ellenőrzés a tagiskolában, 3-as osztályzatot kaptunk, de még
csak tesztjelleggel. Nagyon szigorú a pontrendszer. Június 3-án volt a Tápiómenti Maraton, 2.
helyen teljesítettünk négyes települési váltóban, 4 órán belüli időt teljesítettünk. Van-e még
kérdés, hozzászólás? Ha nincs, kérem, aki elfogadja a tájékoztatót, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
91/2017. (VI. 22.) 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
Tájékoztatót a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2016. évi
közszolgáltatási tevékenységéről.
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Kaptunk egy írásos anyagot, adatokkal, grafikonokkal. Szabó
Péter urat bemutatom, önkormányzati kapcsolattartó a TRV Zrt.-nél. Június közepével volt
egy vezérigazgató-váltás, Bakondi Patrik lett a vezérigazgató. Kiegészíteni, összefoglalni
akarja-e a beszámolót?
Szabó Péter a TRV képviselője: Nagyon érdekes volt hallgatni az ülést, magam is képviselő
vagyok. Szeretném kiegészíteni a beszámolónkat. A 4. oldalon található táblázatot tekintsék
tárgytalannak, ez egy másik beszámolóból itt maradt adat. 2400 körüli számnak kellene itt
szerepelnie, ne tekintsék a beszámoló részének. Jelen pillanatban nem tudjuk pontosan,

hányan vannak rákötve a hálózatra, folyamatosan történtek a rákötések, de a társulás nem
minden esetben jelzi a rákötéseket a TRV-nek. Ez akkor lesz igazán probléma, amikor a
talajterhelési díjak kiszabásra kerülnek. Ilyen esetekben az ingatlantulajdonos szívesebben
fizeti ki visszamenőleg a csatornahasználati díjat, mint a talajterhelési díjat, de ezt csak akkor
engedjük, ha az önkormányzatnak lesz felénk ilyen kérése. Nagyon sok kritikát kapunk a
szaghatások miatt, sok esetben vitatható, hogy kivitelezői vagy tervezői hiba, de ez a
lakosságot nem érdekli. A hálózatban tartózkodás ideje több, mint a tervezett, ha nem
megfelelő a csatornahasználat. Nagyon nagy problémát jelent, hogy folyamatosan itt vannak a
csatornamosó járművek. A beüzemelés után a régi emésztők szennyvizét beleengedik, sok
ilyen probléma van. A berothadást megakadályozó vegyszer megnöveli az üzemeltetési
költséget, mielőbb szeretnénk ezeket a problémákat megszüntetni. Tápiószeléről vannak
pozitív tapasztalatok, ennek a vegyszernek a hatására megszűntek a szaghatások. Kérem,
jelezzék ezeket a problémákat, hogy mielőbb orvosolásra kerüljenek. A vízszolgáltatási
adatok nem kirívóak, de talán érdekes lehet önöknek.
Szabó Péter a TRV képviselője: Az értékesített mennyiségből lehet arra következtetni, hogy
a hálózat elöregedett, a rekonstrukcióját hosszútávon már nem lehet halogatni, erre fel kell
készülni. A 2018-ban megnyíló pályázatok erre lehetőséget fognak biztosítani, kb. 1,5 év van
az előkészítő munkára, szeptember 30-ra kezdeményezni fogjuk a hálózat rekonstrukciójára
vonatkozó terveket. 11 millió a le nem járt tartozás, szeretnénk a kintlévőségeinket
csökkenteni, ezért a követeléskezelőink meg fognak jelenni a településeken. Nem a kikötés a
szándék, hanem a megegyezés, a megoldást keressük önökkel együttműködve. Amennyiben
önök igénylik, a kikötés előtt az érintettek adataival fogjuk önöket keresni, vannak egyedi
elbírálású kérelmek, nem célunk a drasztikus megoldás, de a kintlévőségeinket csökkenteni
kell. Az átszervezés utolsó mozzanata a vezérigazgató-váltás, előtte megszűntek az
üzemigazgatóságok és főmérnökségek jöttek létre, mert az üzemeltetési költségeket
csökkenteni kellett. A központi számlázási rendszer, központi bérszámfejtés bevezetésre
kerül. A mérőórák egyszerre történő leolvasása a cél, minden szolgáltató megkapja a maga
adatát. Műszaki ismeretek hiányában a szolgáltató nem lehet sikeres. Kérem a Képviselőtestületet, hogy fogadja el a beszámolónkat.
Balog Mónika: Nagyon örülök annak, hogy az elképzeléseik szerint nem akarnak drasztikus
behajtásokat végezni, mert valóban van sok olyan fogyasztó, aki egy élethelyzetében
bekövetkezett változás miatt nem tud fizetni.
Szabó Péter a TRV képviselője: Nekünk is vannak védett fogyasztóink, ez nálunk is egy
bevált gyakorlat.
Horinka László polgármester: Van egy lakásfenntartási támogatásunk, ebben a
közszolgáltatók felé tudunk a segélyezett nevében utalni, de nagyon kevesen vannak azok,
akik a vízfogyasztást szeretnék ezzel rendezni, legtöbbjüknek az első az áram.
Szabó Péter a TRV képviselője: Én szeretném, ha sikerülne együttműködési megállapodást
kötni, hogy a magyar közszolgáltatók kapják meg először a kintlévőségeiket. Nyilván, ha erre
fogadókészséget mutatnak, akkor tudunk konkrét javaslatokkal élni.
Horinka László polgármester: Szerintem ez most is működik.
/19:15 Farkas Ferenc települési képviselő megérkezik az ülésre, a jelen lévő képviselők száma
9-ből 8 fő, a Képviselő-testület határozatképes./
Kecser István PVB elnök: Meglepett, hogy ekkora az üzemi veszteség a vízhálózaton, 30 %
körüli. Kíváncsi lennék, hogy más településeken milyen a helyzet. Nyilván amit a szolgáltató
nem tud eladni, megjelenik az árban. Nem tudok arról, hogy bármelyik szolgáltató képezett
volna tartalékot a hálózat felújítására. Látjuk, hogy tervezői vagy kivitelezői hibából adódó

kiadásokat hogyan lehetne kezelni. A tervezőnek tudni kellett volna, hogy ha a szennyvíz
hosszabb ideig tartózkodik a rendszerben, akkor milyen módon lehet azt kezelni. Elég
furcsának tartom, hogy ezt az üzemeltetőnek kell kitalálnia. A vegyszer ára is be fog épülni a
csatornadíjba, egy csomó olyan körülmény merült fel nagyon rövid időn belül, amit nem
tudtunk tervezni, és abban sem vagyok biztos, hogy kezelni tudjuk. Van-e arra már
kalkuláció, hogy egy rekonstrukció mennyibe kerülhet, van-e erre tapasztalat?
Szabó Péter a TRV képviselője: A 30 % nem kirívóan magas, vannak települések, ahol jóval
magasabb. Van egy jelentős mennyiség, ami tervezhető, ilyen a mosatásokkal kapcsolatos
vízfelhasználás. Az nagyon fontos, hogy a 30 %-ot hogy lehet csökkentetni, az 1030 dugulás
után mennyi víz folyik el, ha a dugulás csökken, ez a tétel is csökkenhet. Arról, hogy
mennyibe kerül a rekonstrukció, most csak találgatni tudnék, nagyon sok mindentől függ,
mindig helyileg kell megvizsgálni, hogy melyik technológia alkalmazható. Egy-két hónapon
belül ezzel kapcsolatban keresni fogjuk önöket, a műszaki tartalom meghatározásában nekünk
együtt kell működni, nem fogjuk várni, hogy majd önök keressenek bennünket. Biztos vagyok
abban, hogy pályázati lehetőséget kell keresni, mert csak külső forrás bevonásával lehet
komolyabb rekonstrukciót végrehajtani. 2018-ra kell koncentrálni, amikor ezek a pályázatok
megjelennek, a felújítási tervek jó meghatározásával, jó tervek készítésével lehet ezeket
megkezdeni. A TRV nem fogja önöket egyedül hagyni ebben a feladatban. Első az
üzembiztonság és második a pénzügyi elszámolás, az új vezérigazgató is ezt támogatja.
Hostyinszki Ákos: Van valami terv, hogy a dugulások számát hogy lehet csökkenteni, van-e
erre koncepció?
Szabó Péter a TRV képviselője: Visszaállítottuk a heti rendszeres mosatásokat, amikor a
hálózatban feltorlódott anyag mosatásra kerül, mert a dugulást utólag sokkal nehezebb
elhárítani. Vezetői döntés született arról, hogy ezeket vissza kell állítani. Arra számítok, hogy
drasztikusan csökkenni fog. Nagyban fog ezen segíteni, ha át tudjuk venni azt a gépparkot,
amit a pályázati támogatásból be tudtak szerezni, nagyon komoly infrastruktúrát tudtak
felhalmozni.
Horinka László polgármester: A vezérigazgató váltás kicsit megakasztotta a tárgyalási
folyamatot, de talán már el is kezdődtek a tárgyalások. Napi 86 liter/fő fogyasztást hoznak a
számok, mi is csak 80 %-ban vagyunk bekötve, de ha mindenki rá lenne kötve, akkor is alatta
maradunk a tervezett fogyasztásnak. Ez is okozhatja a szaghatást, azon kívül, hogy sokan nem
rendeltetésszerűen használják. A lakossági hozzáállást jó lenne megváltoztatni, nem tudom
gondolkodnak-e ebben. Az emberek nem voltak hozzászokva a csatornához, hogy hogyan kell
használni, talán a szolgáltató csatolhatna egy levelet egyik számlához.
Szabó Péter a TRV képviselője: Nyilván ezt is meg kell tanulni, talán már ment is ilyen
lakossági tájékoztató. Az ipari létesítmények, húsfeldolgozók, galvanizálók, autómosók
nagyon nagy veszélyt jelentenek számunkra, az ezektől bekerülő anyagok veszélyes
hulladéknak minősülnek. A felállított laborjaink tudják szúrópróbaszerűen ellenőrizni a víz
minőségét, találkoztunk már ilyen problémával. Az illegális csapadékvíz-rákötés a másik
komoly probléma. Nyilván a lakosságnak is szerepe lehet ezeknek a megelőzésében.
Jászberényben egy füstöléses technológia került bevezetésre ennek kiszűrésére. Az a műszak
megoldás, amihez az önök segítségét is kérjük, amikor a csapadékvíz elvezetéshez színezett
folyadékot használunk, és ellenőrizzük, hogy megjelenik-e a hálózatban. Szeretnénk a
technológia fejlődését is alkalmazni, ultrahangos készülékek beszerzésével.
Horinka László polgármester: Van-e még kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
javasolom, hogy fogadjuk el a beszámolót. Aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kérem,
szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
92/2017. (VI. 22.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. településen végzett 2015.
évi víziközmű-szolgáltatási tevékenységéről szóló, a 2011. évi
CCIX. törvény 72. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatóját
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./ NAPIRENDI PONT
Helyi értéktár bizottság 2017. évi I. félévi beszámolója
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs
kérdés, hozzászólás a határozati javaslatról döntünk. Aki elfogadja a beszámolót, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
93/2017. (VI. 22.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar
nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) c) pontja alapján a
Sülysápi Települési Értéktár Bizottság 2017. év I. félévi
munkájáról szóló beszámolót – megköszönve a Bizottság
munkáját – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: a bizottság elnöke
/19:30 Pálinkásné Petik Éva települési képviselő távozik az ülésről, a jelenlévő képviselők
száma 9-ből 7 fő, a Képviselő-testület határozatképes./
4./ NAPIRENDI PONT
Polgármester éves munkájáról szóló beszámoló
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Hostyinszki Ákos: A járdaépítést olvastam, a Kossuth Lajos utca 196. előtt mikor lesz a járda
megjavítva?
Katus Norbert alpolgármester: Amint leburkoljuk a Mátyás király utcában és a Vörösmarty
utcában a járdát, az következik. Nincs benne a programban, de valóban nagyon rossz
állapotban van.
Hostyinszki Ákos: Egy házhely mindössze.

Horinka László polgármester: A tempójukat nézve akár egy hónap is lehet, mire odaérnek,
de megcsináljuk. Más hozzászólás? Ha nincs, aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
94/2017. (VI. 22.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horinka
László polgármester elmúlt évi munkájáról szóló beszámolóját
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a városi piac 2016. évi működéséről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja, azonban a bizottsági
ülésen felmerült, hogy a termékféleségek szerint ne korlátozzuk a kereskedők létszámát.
Balog Mónika: Miért csökkent a bevétel?
Horinka László polgármester: Nehéz lenne megmondani. Az előrefizetők befizetései
csökkentek, a helyben fizetők befizetései érdemben nem változtak.
Balog Mónika: Egyre kevesebbnek tűnik az árus.
Katus Norbert alpolgármester: Lehet, hogy a piacfelügyelők próbálják kontroll alatt tartani,
hogy egy termékféleségből ne legyen túl sok. Az időjárás is befolyásolja. Ha a jövő évi
beszámolóban is ezt a tendenciát látjuk, akkor kell igazán elgondolkodni.
Balog Mónika: Egy piacfelügyelő van csak?
/19:40 Cseri Péter települési képviselő megérkezik az ülésre, a jelenlévő képviselők száma 9ből 8 fő, a Képviselő-testület határozatképes./
Horinka László polgármester: Igen egy van jelenleg, a másikat helyettesítik. Az állást
meghirdettük nem tudom, hogy vannak-e jelentkezők. Emberi tényezőt a
bevételcsökkenésben nem feltételezek. Palántás időszakban egy vasárnap kb. 300 ezer forint a
bevétel, ezt egy időjárási probléma nagyon megvághatja. Valóban csökkent kb. 3 millió
forinttal, de ez még nem jelentős csökkenés. Ennek az évnek az adatait látva meglátjuk, hogy
kezelni kell-e a problémát. Amikor indult nagyon ki volt feszítve a helyek száma, mostanra
már kicsit lazább lett a helyzet. Ha nincs más, aki elfogadja a piac működéséről szóló
beszámolót, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
95/2017. (VI. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi
piac 2016. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6./ NAPIRENDI PONT
A helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről
önkormányzati rendelet módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

szóló

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés? Aki egyetért a
rendeletmódosítással, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotja:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2017. (...) önkormányzati rendelete
a helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről szóló
18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi./
7./ NAPIRENDI PONT
A hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezéséről és díjairól szóló önkormányzati
rendelet módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Nem tárgyalta bizottság. Kérdés van-e? Aki elfogadja a
rendeletmódosítást, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotja:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2017. (...) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezéséről és díjairól szóló 6/2011. (III. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi./
8./ NAPIRENDI PONT
Települési szilárd hulladék kezeléséről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: Pontosításokra került sor, PVB tárgyalta, elfogadásra
javasolja. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotja:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2017. (...) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 16/2011. (X. 4.)
önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi./
9./ NAPIRENDI PONT
2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának
meghatározása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Ha nincs
kérdés, hozzászólás, aki egyetért az előterjesztett határozati javaslat tartalmával, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
96/2017. (VI. 22.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése
és 83. § (2) d) pontja alapján
1./ a Sülysápi Csicsergő Óvodában a 2017/2018-as nevelési
évben indítható óvodai csoportok számát 12 darabban
állapítja meg, egyúttal
2./ valamennyi csoportra engedélyezi az óvodai csoportra
megállapított 25 fős maximális létszám 20 % százalékkal
történő túllépését a nevelési év indításánál.
Határidő: azonnal
Felelős: óvodavezető
10./ NAPIRENDI PONT
Helyi Esélyegyenlőségi Program második kétéves felülvizsgálata
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés van-e? Ha
nincs, aki egyetért a HEP változatlan formában történő megtartásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

97/2017. (VI. 22.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
87/2013. (VI. 20.) számú határozatával elfogadott, majd a
88/2015. (VI. 18.) számú határozatával felülvizsgált Helyi
Esélyegyenlőségi Programot az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény 31. §-ában foglaltaknak megfelelően áttekintette, és
ennek alapján a Program felülvizsgálatát nem tartja indokoltnak.
Erre való tekintettel a Helyi Esélyegyenlőségi Programot
hatályában változatlan tartalommal fenntartja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
11./ NAPIRENDI PONT
Kilépés a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Bizottság nem tárgyalta, kérdés van-e? Ha nincs, aki egyetért
a kilépéssel, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
98/2017. (VI. 22.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:68. § (1) a)
pontja, valamint (2) bekezdése alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 5.
pontjának és 50. §-ának figyelembe vételével úgy határoz, hogy
1./ Sülysáp Város Önkormányzata a Magyar Önkormányzatok
Szövetségéből (székhelye: 2100 Gödöllő Szabadság tér 7.;
nyilvántartási száma:
01-02-0003350) kilép.
2./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések, nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: polgármester
12./ NAPIRENDI PONT
Játszótérprogram 2017-2019.
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Katus Norbert alpolgármester: A PVB-n volt erről szó, hogy ifj. Bálint Tibor cége nagyon
kedvező ajánlatot adott, a listaáraiból engedett 10 % kedvezményt, illetve szétbontotta az
ajánlatot eszközökre és telepítésre, így jóval kedvezőbb ár jött ki.
Horinka László polgármester: Ha nincs más kérdés, hozzászólás, aki egyetért az
előterjesztett játszótérprogram elfogadásával, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
99/2017. (VI. 22.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
87/2017. (V. 25.) ÖKT határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
1./ a Szent István téri játszótér elbontásáról és új játszótéri
elemek beszerzéséről és telepítéséről dönt, a fejlesztésre
bruttó 6.000.000 Ft összegű keretet biztosít az általános
tartalék terhére,
2./ megbízza a TÁVÜSZ Kft. az almáskerti játszótér
elbontásával és a terület revitalizálásával, azzal, hogy ott
2018-ban új játszóteret kíván építeni,
3./ megbízza a TÁVÜSZ Kft. a Hevesy parkban, valamint a
„kastélykertben” található játszótéri elemek javításával,
bővítésével a Szent István téren, illetve az Almáskertben
felszabaduló elemek felhasználásával, azzal, hogy célul tűzi
ki e két játszótér 2019-ig történő teljes újjáépítését is,
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: polgármester
13./ NAPIRENDI PONT
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatásának igénylése
rendkívüli szociális támogatás jogcímen
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Próbáljuk meg,
veszíteni valónk nincs. Aki egyetért a támogatási igény benyújtásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
100/2017. (VI. 22.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény III. melléklete, valamint a
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázati
felhívása alapján 16.000.000 Ft összegű pályázati igényt
nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli támogatási
keretére rendkívüli szociális támogatás jogcímen;
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. július 15.
Felelős: polgármester

14./ NAPIRENDI PONT
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatásának igénylése
ASP-hez kapcsolódó kártyaleolvasók beszerzéséhez
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Ha kapunk támogatást,
kevesebb pénzünkbe kerülnek a kártyaleolvasók. Aki egyetért a támogatás igénylésével,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
101/2017. (VI. 22.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény III. melléklete alapján 300.000 Ft
összegű pályázati igényt nyújt be a települési
önkormányzatok rendkívüli támogatási keretére ASP-hez
kapcsolódó kártyaolvasók beszerzésének támogatására;
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. július 7.
Felelős: polgármester
15./ NAPIRENDI PONT
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2017. évi igénylése
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Nem kevés pénzünkbe
kerül, de a művelődési házra már nagyon ráfér a felújítás. Aki egyetért az igénylés
benyújtásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
102/2017. (VI. 22.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. a) pontja, valamint
az emberi erőforrások minisztere pályázati felhívása alapján
53.750.168 Ft összegű támogatási igényt nyújt be a
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen a
Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár tervezett
eszközbeszerzésének
és
karbantartási
munkáinak
finanszírozására;
2./ nyilatkozik, hogy a bruttó 59.750.168 Ft összköltségű
pályázathoz 6.000.000 Ft összegű önerőt biztosított Sülysáp
Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében;

3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. június 23.
Felelős: polgármester
16./ NAPIRENDI PONT
Dózsa György utca 149. szám (888 hrsz.) alatti ingatlanra vonatkozó
eladási ajánlat
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, nem javasolja az ingatlan megvásárlását.
Nem igazán tudnánk hasznosítani, ezért született ez a javaslat. Van-e más javaslat? Ha nincs,
aki egyetért az ajánlat elutasításával, kérem, szavazzon
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
103/2017. (VI. 22.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet alapján
1./ Farkas Ferencné Sülysáp, Árpád utca 14. szám alatti lakos
5.000.000 Ft irányár összegű eladási ajánlatát a Sülysáp,
Dózsa György utca 149. szám, 888 hrsz.-ú ingatlanra nem
fogadja el,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
17./ NAPIRENDI PONT
Mezőgazdasági
területek
haszonbérleti
szerződésének
meghosszabbítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta és azt javasolta, hogy a bérleti díjat emeljünk
33 kg búzára. Kérem, hogy aki egyetért az így módosított javaslattal, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
104/2017. (VI. 22.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv.
107. §-a, valamint az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet alapján
1./ az önkormányzat tulajdonában álló Sülysáp 0216/10,
0468/7, 0468/8, 0468/9, 0468/10, 0468/11, 0468/12,
0468/14, 0468/15 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában

Kocsis János Sülysáp, Bogdán Flórián utca 5. szám alatti
lakossal 2012. október 2. napján megkötött haszonbérleti
szerződés 5 évvel, 2022. október 2-ig történő
meghosszabbításához hozzájárul,
2./ a haszonbérleti díjat évenként 33 kg búza szeptemberi
tőzsdei átlag árfolyamának összegében állapítja meg,
3./ felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 2017. október 2.
Felelős: polgármester
18./ NAPIRENDI PONT
Képviselő-testület 2017. évi munkatervének felülvizsgálata
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Aki
egyetért, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
105/2017. (VI. 22.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször
módosított 14/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelet
(SZMSZ) 11. § (9) bekezdése alapján a 2017. évre szóló
módosított munkatervét elfogadja,
2./ felkéri a Bizottságokat, hogy munkaterveiket az elfogadott
testületi munkaterv alapján módosítsák.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ soron következő bizottsági ülés
Felelős: 1./ polgármester; 2./ bizottsági elnökök
19./ NAPIRENDI PONT
Hulladékgazdálkodási társulás létrehozása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Ki nem látta az előterjesztést? Évekkel ezelőtt többszáz
szolgáltató működött, ez mára 30-40-re csökkent, de ennek még csökkenni kellene, nagyobb
területek jönnek létre. KEHOP-os 10 milliárd forintos támogatást rendel hozzá az állam. A mi
területünk Maglódtól egészen Kecskemétig, illetve a Csepel-szigetig tart, nagyjából 105
települést foglal magába. Kecskemét vezetésével jönne létre egy társulás, ők kapnák meg azt
az összeget, amelyből lehet fejleszteni ezt a területet. Vannak ezzel rossz emlékeink, biztosan
nem lesz egyszerű a 105 település együttműködése, de enélkül nem tud ez a támogatás
működni. Négy hulladéklerakó van, ezek köré szerveződik az új rendszer. Pályázati pénzből
minden háztartás kapna még két kukát, zöldhulladéknak és szelektívnek a kommunális mellé,
ha valaki jól szelektál, alig marad kommunális hulladéka. Biztosan kell még
hulladékudvarokat is kialakítani, mi is szeretnénk egyet, viszonylag központi helyen vagyunk,
mindent megteszek, hogy legyen. A meglévőket is működtetni kellene, és még sok mindenről

lehet szó. Azokat az uniós normákat szeretnék teljesíteni, hogy ami újra felhasználható, az
kerüljön vissza az iparba, a komposztálható a természetbe, a lerakóba pedig a lehető
legkevesebb. Önerőt nem igényel, Kecskemét pedig vállalta, hogy minden ellenszolgáltatás
nélkül végzi a társulással kapcsolatos feladatok ellátását. Ebben a társulási tanácsban 1,3 %unk lenne, nem lesz minden polgármester delegálva, a mi térségünkből 1 polgármester mehet,
Nagykáta a legnagyobb település közöttünk, Dorner Gábor vállalta is ezt a feladatot.
Nagyjából erről szól a történet.
Kecser István PVB elnök: Nyilván nem fogok ellene szavazni, de ez az egész egy évek óta
húzódó színjáték. Van a kormányzatnak jó programja, hogy mit szeretne elérni, miért nem
lehet azt mondani, hogy öt állami szolgáltató lehet, ez a cél. Felesleges az önkormányzatokat
bevonni, nem tudjuk a folyamatokat befolyásolni.
Horinka László polgármester: A TRV-nél is mondhattad volna ugyanezt: egyszerűbb lenne,
ha ott lenne a pénz náluk, és megcsinálnák a szükséges fejlesztéseket.
Kecser István PVB elnök: Nem tudom, hol van az a fórum, ahol érdemes ezt elmondani, van
ennek sokkal egyszerűbb, elegánsabb megoldása. Ez csak papírgyártás, időt, energiát
rabolunk egymástól.
Horinka László polgármester: Nem lesz ezzel különösebb dolgunk. Aki egyetért a társulás
létrehozásával, az elhangzott feltételek szerint, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
106/2017. (VI. 22.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ társult
tagként
létrehozza
a
Duna-Tisza
közi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást;
2./ a társulási megállapodást a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja, azzal a feltétellel, hogy a megalakuló
társulás keretében a konzorcium tagjai együttműködnek a
közös tulajdon tekintetében,
3./ tudomásul veszi, hogy a Duna-Tisza közi Nagytérség
Szilárdhulladék
Gazdálkodási
Konzorciuma
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésére
irányuló, a konzorciumi tag településekre kiterjedő
kötelezettségeit 2017. október 1-jétől a Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás gyakorolja,
4./ a Társulási Tanács tagjának Dorner Gábort, Nagykáta Város
polgármesterét delegálja;
5./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a társulási
megállapodás aláírására és a szükséges egyéb intézkedések
megtételére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: polgármester
20./ NAPIRENDI PONT
Glass Steel General Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vételi ajánlata
a gazdasági terület 0406/30 hrsz.-ú ingatlanára
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: Ez az az ingatlan, amit sokáig a Steel Profession akart
megvenni, májusban írtam nekik levelet, mert elvesztettem a türelmemet. Azon vitatkoztunk,
hogy mi legyen a szankciója, ha nem fizetik a részleteket. Volt erre egy testületi határozat, de
nem jött létre a szerződés, ezért az eredeti határozatot vissza kell vonni. Az új vevő egy
összegben fizet, de csak augusztusban kötünk szerződést, előtte 2 millió foglalót fizet. Azt
gondolom ez méltányolható ajánlat, főleg hogy a Steelre egy évet vártunk.
Hostyinszki Ákos: Mit fog csinálni?
Horinka László polgármester: Bemutatótermet akar építeni, ezért volt fontos, hogy a 31esre nyíló legyen. Vasiparral foglalkozik, nem tudom mit fog bemutatni, 100 milliós
árbevétele van, Kókáról jön két cég. Nekünk ez csak előnyökkel jár: iparűzési adó,
munkahelyek stb. A határidőt augusztus 31-re módosítjuk, és a Steel-es határozatot
visszavonjuk. Aki egyetért az ingatlan elhangzottak szerinti értékesítésével, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
107/2017. (VI. 22.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján
1./ A Glass Steel General Kereskedelmi és Szolgáltató Kft..
(székhelye:
2243
Kóka,
Nagykátai
út
133,
Cégjegyzékszám: 13-09-178389, képviselője: Gárgyán
Zsolt) Sülysáp 0406/30 hrsz. alatti, 4019 m2 területű
földrészletre előterjesztett 2.500 Ft/m2+áfa összegű vételi
ajánlatát – azzal, hogy vevő 2.000.000 Ft foglaló
megfizetését követően a teljes vételárat 2017. augusztus 31ig fizeti meg - elfogadja.
2./ Egyúttal érdekmúlás és a szerződéskötési határidő
eredménytelen eltelte miatt a 161/2016. (IX.15.) ÖKT
határozatát visszavonja.
3./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a szerződés aláírására.
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: polgármester
/20:00-20:40 Zárt ülés, melyről külön jegyzőkönyv készült./
21./ NAPIRENDI PONT – ZÁRT ÜLÉS
2017. évi önkormányzati elismerések odaítélése
Horinka László polgármester: Kihirdetem a zárt ülésen hozott döntéseinket:
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
108/2017/Z. (VI. 22.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyben
adományozható önkormányzati elismerésekről szóló 7/2012.
(III. 23.) önkormányzati rendelet alapján úgy dönt, hogy
1./ Papp László 2243 Kóka, Virág utca 16. szám alatti lakos
részére – a sülysápi sportéletért és diáksportért, kiemelten a
kézilabdázókért évtizedeken át végzett áldozatos munkájáért
– a Sülysápért Emlékérem önkormányzati elismerést
adományozza.
2./ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, az elismerés átadásának előkészítésére.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2017. december 31.
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
109/2017/Z. (VI. 22.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyben
adományozható önkormányzati elismerésekről szóló 7/2012.
(III. 23.) önkormányzati rendelet alapján úgy dönt, hogy
1./ Kocsis László 2241 Sülysáp, Kistelek tanya 5. szám alatti
lakos részére – a Szent István templom egyházközségében
és a sülysápi rendezvényeken a közösségért végzett
többéves önzetlen, áldozatos munkájáért – a Sülysápért
Emlékérem önkormányzati elismerést adományozza.
2./ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, az elismerés átadásának előkészítésére.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2017. december 31.
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
110/2017/Z. (VI. 22.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyben
adományozható önkormányzati elismerésekről szóló 7/2012.
(III. 23.) önkormányzati rendelet alapján úgy dönt, hogy
1./ Szvercsek Lászlóné 2244 Úri, Rákóczi út 66. szám alatti
lakos részére – a Sülysápi Csicsergő Óvodában évtizedeken
át végzett kimagasló és példaértékű óvodai nevelőmunkája
elismeréséül – a Sülysápért Díszoklevél önkormányzati
elismerést adományozza.
2./ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, az elismerés átadásának előkészítésére.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2017. december 31.
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

111/2017/Z. (VI. 22.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyben
adományozható önkormányzati elismerésekről szóló 7/2012.
(III. 23.) önkormányzati rendelet alapján úgy dönt, hogy
1./ Fedeles József 2241 Sülysáp Zrínyi utca 3/a. szám alatti
lakos részére – a Sülysápi Sport Egyesületben és a helyi
sportéletben mutatott kimagasló sportteljesítménye és
áldozatos munkája elismeréséül – a Sülysápért Díszoklevél
önkormányzati elismerést adományozza.
2./ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, az elismerés átadásának előkészítésére.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2017. december 31.
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
112/2017/Z. (VI. 22.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyben
adományozható önkormányzati elismerésekről szóló 7/2012.
(III. 23.) önkormányzati rendelet alapján úgy dönt, hogy
1./ a Sülysápi Sport Egyesület Felnőtt Labdarúgó csapata
részére – a Pest megyei II. osztály felnőtt bajnokságának
Keleti csoportjában elért 1. helyezésért – a Sülysápért
Díszoklevél önkormányzati elismerést adományozza.
2./ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, az elismerés átadásának előkészítésére.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2017. december 31.
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
113/2017/Z. (VI. 22.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyben
adományozható önkormányzati elismerésekről szóló 7/2012.
(III. 23.) önkormányzati rendelet alapján úgy dönt, hogy
1./ Szabó Szabina. 2244 Úri, Ady Endre utca 31. szám alatti
lakos részére – a Sülysápi Sport Egyesület Taekwon-do
szakosztályának tagjaként a 2016-os Világkupán elért ezüst
és
bronzérmének,
valamint
sportteljesítményének
elismeréséül – a Sülysápért Díszoklevél önkormányzati
elismerést adományozza.
2./ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, az elismerés átadásának előkészítésére.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2017. december 31.
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
114/2017/Z. (VI. 22.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyben
adományozható önkormányzati elismerésekről szóló 7/2012.
(III. 23.) önkormányzati rendelet alapján úgy dönt, hogy
1./ Holló Balázs, 2251 Tápiószecső, Aradi utca 32. szám alatti
lakos részére – a Sülysápi Sport Egyesület Taekwon-do
szakosztályának tagjaként a 2016-os Európa Kupán elért
arany és bronzérmének, valamint sportteljesítményének
elismeréséül – a Sülysápért Díszoklevél önkormányzati
elismerést adományozza.
2./ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, az elismerés átadásának előkészítésére.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2017. december 31.
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
115/2017/Z. (VI. 22.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyben
adományozható önkormányzati elismerésekről szóló 7/2012.
(III. 23.) önkormányzati rendelet alapján úgy dönt, hogy
1./ Ódor Ádám, 2241 Sülysáp, Vasút utca 120. szám alatti lakos
részére – a Sülysápi Sport Egyesület Taekwon-do
szakosztályának tagjaként a 2016-os Világkupán elért ezüst
és
bronzérmének,
valamint
sportteljesítményének
elismeréséül – a Sülysápért Díszoklevél önkormányzati
elismerést adományozza.
2./ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, az elismerés átadásának előkészítésére.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2017. december 31.
Felelős: polgármester
22./ NAPIRENDI PONT – ZÁRT ÜLÉS
TÁVÜSZ
Kft.
felügyelőbizottságának
megválasztása

létrehozása,

tagjainak

Horinka László polgármester: Kihirdetem a zárt ülésen hozott határozatot:
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
116/2017/Z. (VI. 22.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a
TÁVÜSZ Kft. legfőbb szerve –

1./ a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (Kgttv.) 4.
§ (1)-(2) bekezdése, valamint az Mötv. 107. §-a, illetve a
Ptk. 3:109. §-a és 121. § (2) bekezdése alapján a Sülysáp
Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló
Tápiómenti Városüzemeltető és Szolgáltató Kft. (székhelye:
2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; cégjegyzékszáma: 13-09067737; adószáma: 10890132-2-13) felügyelőbizottságát
létrehozza, és abba – öt éves határozott időre – a következő
személyeket választja meg tagnak:
1. Cseri Péter (szül.: 1963.04.11, an.: Katona Rozália,
lakcíme: 2241 Sülysáp, Vasút u. 38/a.)
2. Farkas Ferenc (szül.: 1956. 01. 24., an.: Katona Ibolya,
lakcíme: 2241 Sülysáp, Akácfa u. 2.)
3. Kecser István (szül.: 1961. 07. 31., an.: Rékasi
Krisztina, lakcíme: 2241 Sülysáp, Melegvölgy utca
10/a.)
2./ Az alapító okirat kapcsolódó módosítását jóváhagyja,
felkéri és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
3./ Felkéri és felhatalmazza az ügyvezetőt a szükséges
intézkedések megtételére, a változások cégbíróságnál
történő bejelentésére.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: polgármester, TÁVÜSZ Kft. ügyvezetője
23./ NAPIRENDI PONT – ZÁRT ÜLÉS
TÁVÜSZ Kft. könyvvizsgálata
Horinka László polgármester: Kihirdetem a zárt ülésen hozott határozatot:
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
117/2017/Z. (VI. 22.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a
TÁVÜSZ Kft. legfőbb szerve – az Mötv. 107. §-a, illetve a Ptk.
3:109. §-a alapján úgy dönt, hogy
1./ A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szvt.) 155. §ában foglaltakra tekintettel a 2017-es gazdasági évtől
kezdődően nem alkalmaz könyvvizsgálatot a Sülysáp
Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló
Tápiómenti Városüzemeltető és Szolgáltató Kft.
(székhelye: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.;
cégjegyzékszáma: 13-09-067737; adószáma: 108901322-13) vonatkozásában.
2./ Az alapító okirat kapcsolódó módosítását jóváhagyja,
felkéri és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

3./ Felkéri és felhatalmazza az ügyvezetőt a szükséges
intézkedések megtételére, a változások cégbíróságnál
történő bejelentésére.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: polgármester, TÁVÜSZ Kft. ügyvezetője
24./ NAPIRENDI PONT
Pályázat benyújtása a városi piac fejlesztésére
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Van egy a piacfejlesztésére kiírt pályázat, ezen 50 milliót
lehet igényelni 80 %-os támogatottsági intenzitással, ezen dolgoznak jelenleg is a hivatal
munkatársai, még nincs beadva, ma van a határidő. Épülne egy üzlethelyiség újabb
vizesblokkokkal kiegészítve, mert nem elég a jelenlegi. Maximum a költségvetés 20 %-ának
erejéig, kiegészítő beruházásokra is van lehetőség, ilyen a térfigyelő rendszer, valamint az
elektromos hálózat bővítése. Két leállásunk van, az egyik a Szent István tér felől megy be, a
másikról szeretnénk földkábellel elvezetve ezt tehermentesíteni. Ezt be szeretnénk adni, ehhez
kérjük a testület hozzájárulását. Az önerő kb. 9 millió forint, kb. 120 m2-es épület lesz a patak
felöli oldalon, itt veszítjük el a legkevesebb elárusító helyet. Ha nincs kérdés, hozzászólás, aki
egyetért a pályázat benyújtásával, az elhangzottak alapján, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
118/2017. (VI. 22.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ pályázatot nyújt be a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázati
felhívásra,
2./ a pályázati célként a Sülysápi városi termelői piac
fejlesztését jelöli meg, aminek keretében egy cca. 120 m2
alapterületű, vizesblokkokkal kiegészített üzlethelyiséget
kíván építeni,
3./ a projekt pénzügyi adatai:
- teljes bruttó beruházási összeg: 58.993.593 Ft, melyből
- az igényelt támogatás: 50.000.000 Ft,
- a vállalt önerő: 8.993.593 Ft /beruházási előirányzat
terhére/,
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: polgármester
24./ NAPIRENDI PONT
Egyebek

Horinka László polgármester: A Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója levelet írt,
amiben megköszöni a támogatásunkat, örömét fejezte ki, hogy sikerült új alapokra helyezni az
együttműködésünket. Azt gondolom, hogy ez egy szép gesztus a részéről, de nem csak
nekem, hanem nektek és a hivatalnak is szól. /Felolvassa a levelet./
Tegnap mind a bölcsődevezető, mind a konyhavezető azzal keresett meg, hogy mennének.
Tegnap beszéltem Nagyné Bellók Annamáriával telefonon, megkeresték egy állásajánlattal,
egyszerű beosztott pedagógusként, napköziben alkalmaznák a Mórában. Úgy érzi, kiégett,
elfáradt. Tavaly is napirenden volt a téma, de meggondolta magát. Azt gondolom, hogy el fog
menni, tulajdonképpen már igent mondott igazgatóasszonynak. Túl sok mindenről nem volt
már beszélni, ha ennyire nem motivált, akkor el kell engedni. Ez nem pénzről szól,
kevesebbet fog keresni.
Kecser István PVB elnök: Nem a bölcsődei hangulat miatt van ez az egész?
Horinka László polgármester: A hangulat rendeződött, szinte mindenki elment, de őrá
rányomta a bélyegét, azt mondta is, hogy nem heverte ki teljesen. Kérdeztem, hogy van-e az
intézményben olyan, akit a pályáztatásig megbízhatnánk, tett egy javaslatot, leülünk majd a
jelölttel.
Kisné Kiss Anna a másik, aki kapott egy ajánlatot Isaszegről, olyan fizetést ajánlottak neki,
ami nagyon kecsegtető: nettó 100 ezer forinttal keresne fixen többet, és még jutalékot is
ígértek neki. Igazából nem akar elmenni, de ilyen ajánlattal találták meg. Tudunk-e olyan
ajánlatot tenni, hogy az a nettó 100 ezer forint részben neki, részben a kollégáinak álljon a
rendelkezésére béremelésre. Ezt kérte ugyanis ő. Javaslatom, hogy ő már most kapjon bruttó
300.000 Ft fizetést azzal, hogy a kérésének a másik részét, vagyis a kollégák béremelését
januártól megpróbáljuk teljesíteni. Én idén nem látok erre realitást anyagilag. Itt marad nettó
40 ezer pluszért, a többit a kollégáinak kéri, de mondtam neki, hogy nem szeretném, ha ebből
rendszer lenne.
Kecser István PVB elnök: A munkájával elégedettek vagyunk?
Horinka László polgármester: A munkájával elégedettek vagyunk, azon túl, hogy a saját
tálalókonyhákat kézben tartja, az óvodai tálalókonyhákat is próbálja segíteni, és még a
bölcsődének is besegít ingyen.
Kecser István PVB elnök: Én értékelem a hozzáállását.
Horinka László polgármester: 230 ezer nettót ajánlottak neki, ehhez jönne még jutalék, ha
spórolni tud a nyersanyagon.
Balog Mónika: Én biztosnak érzem az ő kezében a konyhát, nem szeretném, ha elmenne, de
ezt a zsarolást nem szeretem.
Kecser István PVB elnök: Találkozunk minden területen hasonló helyzetekkel, a piac elviszi
a jó munkaerőket.
Hostyinszki Ákos: Mindenben részt vesz, összefogja a kollégákat, meg kell vele egyezni.
Horinka László polgármester: Nem mindenkivel van jóban, de mindennek két oldala van,
és ki tud mindenkivel jóban lenni?
Cseri Péter: Én is úgy gondolom, hogy ő túl jó szakember ahhoz, hogy elengedjük. A
magánszférában mások a feltételek, ezért is elégszik meg annyival, amennyit kér.
Horinka László polgármester: Hozunk egy határozatot erről, januárban pedig próbálunk
odafigyelni a dolgozóira.
Balog Mónika: Arra azért figyelni kell, hogy ne legyen bérfeszültség, mert vannak más
területeken is, akik nagyon keveset keresnek.
Horinka László polgármester: Javaslatom az, hogy ezt a bruttó 56 ezer forintot adjuk meg
neki. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
119/2017. (VI. 22.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése alapján
1./ A Központi Konyha vezetője, Kisné Kiss Anna részére
2017. július 1-jétől a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvényben, valamint annak a Kjt. helyi
önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat
ellátó
egyes
költségvetési
intézményeknél
való
végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendeletben
foglaltak alapján – munkáltatói döntésen alapuló
bérkiegészítéssel - bruttó 300.000 forintban állapítja meg.
2./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Végezetül – a Pest Megyei Kormányhivatal kérésének eleget
téve – tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy kormánymegbízott úr törvényességi felhívást
intézett jegyzőasszonyhoz a bizottsági jegyzőkönyvek késedelmes felterjesztése miatt. Sajnos
igen szűk a keresztmetszetünk a humánerőforrás tekintetében, ezt én is látom, de
jegyzőasszony a tájékoztatása szerint már megtette a szükséges intézkedéseket, hogy a
továbbiakban ne legyen ezzel probléma.
Amennyiben nincs más, mindenkinek köszönöm a munkát, az ülést bezárom.
k.m.f.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Balog Mónika
települési képviselő

Seprős Viktor
települési képviselő

1. számú melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2017. (...) önkormányzati rendelete
a helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről szóló
18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében
rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 14. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.
(III. 13.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a helyi termelői piac működéséről és
üzemeltetéséről a következőket rendeli el:
1. §
A helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati
rendelet 4. § (2) bekezdésében az „A helypénz összege a vásárlói útvonalak mentén elfoglalt
árusítási hossz alapján kerül megállapításra a 2. mellékletben foglalt egységárak alapján.”
szövegrész helyébe az „A helypénz összege a vásárlói útvonalak mentén elfoglalt árusítási
hossz alapján kerül megállapításra a 2. mellékletben foglalt egységárak figyelembe vételével,
melyek alkalmanként (piacnaponként) értendők.”
2. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

Sülysáp, 2017. június 22.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

2. számú melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2017. (...) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezéséről és díjairól szóló 6/2011. (III. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
41. § (9) bekezdésével, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésével kapott
felhatalmazással, illetve feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezéséről és díjairól szóló 6/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet 5. §
(2) bekezdése.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon
hatályát veszti.

Sülysáp, 2017. június 22.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

3. számú melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2017. (...) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 16/2011. (X. 4.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) 19. pontjával, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4)
bekezdésével kapott felhatalmazással, illetve feladatkörében a következőket rendeli el:
1. §
(1) Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék
kezeléséről szóló 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Hr.) 2. § (2)
bekezdésében az „Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Korlátolt
Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe az „Önkormányzati Kommunális és
Víziközmű Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész lép.
(2) A Hr. 2. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Közszolgáltató kötelezettsége a 2. mellékletben rögzített utcajegyzékhez tartozó
ingatlanokon keletkező hulladék házhoz menő összegyűjtése és a (4) bekezdésben
rögzített hulladéklerakóba történő beszállítása az alábbiak szerint:
a) vegyes hulladék (EWC 20 03 01) hetente 1 alkalommal, keddi napokon,
b) háztartási vegyes papírhulladék (EWC15 01 01) és műanyaghulladék (EWC 15 01 02)
szállítási naptár szerint,
c) háztartási lomhulladék (EWC 20 03 07) évente 2 alkalommal, a fogyasztóval telefonon
egyeztetett időpontban,
d) zöldhulladék (EWC 20 02 01) évente 14 alkalommal, szállítási naptár szerint.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott hulladékokat, a Közszolgáltató a Ceglédi Regionális
Nem Veszélyes Hulladéklerakóba (2700 Cegléd Külterület, HRSZ: 0411; 0412; KTJ
szám: 100 545 453) köteles beszállítani ártalmatlanítás céljából.”
2. §
A Hr. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A vegyes papír-, a műanyag-, a lom- és a zöldhulladék szelektív gyűjtése a 2. § (3)
bekezdése szerint történik, az üveghulladék (EWC 15 01 07) a Sülysáp, Szent István 17/C.
szám alatt kihelyezett konténerben helyezhető el, amelyet Közszolgáltató szükség szerint
ürít.”
3. §
A Hr. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát
veszti.
Sülysáp, 2017. június 22.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

1. melléklet a …/2017. (…) önkormányzati rendelethez
A házhoz menő hulladékgyűjtéssel ellátott közterületek jegyzéke
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ady Endre utca
Akácfa utca
Alkotmány utca
Állomás utca
Arany János utca
Árpád utca
Balassi Bálint utca
Béke utca
Bercsényi utca
Besnyői dűlő
Bogdán Flórián utca
Cirokvölgy
Dankó utca
Dányi út
Deák Ferenc utca
Dózsa György utca
Dr. Gáspár István köz
Eötvös utca
Erkel Ferenc utca
Forrói út
Fő utca
Gárdonyi Géza utca
Haleszi dűlő
Határ út
Hunyadi utca
Ibolya utca
Ipar utca
Iskola utca
Jakabszállás tanya

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Jókai utca /utca végi gyűjtéssel/
József Attila utca
Kamilla utca
Kápolna utca
Katona József utca
Kinizsi Pál utca
Kiskókai utca
Kis köz
Kistelek tanya
Kodály Zoltán utca
Kókai út
Kossuth tér
Kossuth Lajos utca
Laky dűlő
Losonczi utca
Lövölde utca
Magdolna utca
Major telep
Malom utca
Mátyás király utca
MÁV vasútállomás
Melegvölgyi utca
Nagyoszlár tanya
Nap utca
Nyárfa utca
Patak sétány
Pesti út
Petőfi utca
Rákóczi utca

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Révai utca
Rózsa utca
Sági út
Sándor utca
Sándorszállás tanya
Sárkány-völgy
Szabadság utca
Széchenyi utca
Szecsői út
Szél utca
Szent Imre utca
Szent István tér
Szilvafasor utca
Szív utca
Szondy György utca
Szőlő utca
Táncsics Mihály utca
Tápió utca
Tavasz utca
Teleki Pál utca
Templom utca
Új utca
Úri út
Váci Mihály utca
Vak Bottyán utca
Vasút utca
Viola utca
Vörösmarty utca
Zrínyi utca

