Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 24-én
18.00-kor megtartott munkaterv szerinti, nyilvános üléséről
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak:
A Képviselő-testület tagjai közül: Horinka László polgármester, Katus Norbert
alpolgármester, Balog Mónika, Farkas Ferenc, Hostyinszki Ákos, Pálinkásné Petik
Éva, Seprős Viktor települési képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző
Meghívottként: Bálint Sándorné óvodavezető
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt az
augusztusi munkaterv szerinti testületi ülésen. Megállapítom, hogy 9 tagból 7 jelen, a
Képviselő-testület határozatképes, a hiányzók, Cseri Péter és Kecser István jelezték
távolmaradásukat. A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek javasolom Farkas Ferenc és
Pálinkásné Petik Éva képviselőtársainkat. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Farkas Ferenc és
Pálinkásné Petik Éva települési képviselőket jegyzőkönyvhitelesítőnek megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirend tárgyalására
teszek javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a mai napon kiküldött előterjesztéseket, Balog
Mónika javaslatát matematika szaktanár képzésének támogatására felvesszük napirendre,
illetve lesz még egy szóbeli előterjesztésem a Szent István tér 17/C.-vel kapcsolatban,
valamint egyebekben a bölcsőde ügyében lenne egy döntésre szükség. Van-e még valakinek
módosító indítványa?
Hostyinszki Ákos: Három témáról szeretnék beszélni, a rendelő felújításával kapcsolatos
közbeszerzési pályázatról, a Vasút utcában létesítendő gyalogos átjáróról, valamint
csillagvizsgáló és napelempark összeférhetőségének kérdéséről.
Horinka László polgármester: Rendben, egyebekben ezeket is tárgyaljuk. A sorrendiségen
változtatnánk még: a 11. naprendi pontot vegyük előre, hogy a kollégák dolgozni tudjanak a
határozattal, mert ma van a határidő, az óvodát érintő ügyet tegyük másodiknak. Aki egyetért
az elhangzottak szerint módosított napirenddel, kérem, hogy szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztett
napirendi javaslatot elfogadta.

Az ülés napirendje:
1./ Pályázat benyújtása a PM_EUALAPELLATAS_2017 kódszámú, Önkormányzati
tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása
Pest megyében tárgyú pályázati felhívásra
Előterjesztő: Horinka László polgármester
2./ Sülysápi Csicsergő Óvoda gyógypedagógusi létszámfejlesztése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
3./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta történt
fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
4./ Tájékoztató a 2017. év II. negyedévben a Képviselő-testület által átruházott
hatáskörökben hozott döntésekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester, dr. Tóth Krisztina jegyző
5./ A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
6./ Delegálás a Sülysápi Szent István Általános Iskola Intézményi Tanácsába
Előterjesztő: Horinka László polgármester
7./ Köztemetők fenntartásáról szóló 2017. évi beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
8./ Tájékoztatás a helyi adóztatás 2017. I. félévi tapasztalatairól
Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző
9./ Tájékoztatás Sülysáp Város Önkormányzata gazdálkodásának 2017. I. félévi
helyzetéről, a költségvetés módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
10./ Településrendezési eszközök felülvizsgálata – Önkormányzati állásfoglalás
elfogadása és annak véleményezési eljárásra való kiküldése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
11./ Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás létrehozása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
12./ Belterületi utak építése, felújítása Sülysápon tárgyú közbeszerzés megindítása, éves
közbeszerzési terv módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
13./ ClearConcept Kft. vételi ajánlata a gazdasági terület 0406/42 hrsz.-ú ingatlanára
Előterjesztő: Horinka László polgármester
14./ Kókai út 19. szám alatti bérlakás bérlőkijelölése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
15./ Döntés a helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás jövőbeni ellátásáról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
16./ Képzési támogatás nyújtása a helyi általános iskolai matematika szaktanári
ellátottság biztosítása érdekében
Előterjesztő: Horinka László polgármester
17./ Szent István tér 17/C. szám alatti irodaépület hasznosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
18./ Zárt ülésen: Tagi kölcsön nyújtása a TÁVÜSZ Kft. részére
Előterjesztő: Horinka László polgármester
19./ Bölcsődevezető megbízása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
20./ Egyebek

1./ NAPIRENDI PONT
Pályázat benyújtása a PM_EUALAPELLATAS_2017 kódszámú,
Önkormányzati
tulajdonú
egészségügyi
alapellátást
nyújtó
intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében tárgyú
pályázati felhívásra
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta és támogatta. A bizottsági
üléseken voltak különböző szempontok, de végeredményében mindkét bizottság támogatta a
pályázat benyújtását. Van-e most hozzászólás? Ha nincs, aki egyetért a pályázat
benyújtásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
122/2017. (VIII. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ pályázatot nyújt be a PM_EUALAPELLATAS_2017
kódszámú, Önkormányzati tulajdonú egészségügyi
alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása
Pest megyében tárgyú pályázati felhívásra,
2./ a pályázati projekt céljaként egy 2 gyermekorvosi, 2 felnőtt
háziorvosi, 1 fogorvosi rendelőt, valamint 1 védőnői
egységet, illetve egy multifunkciós helyiséget magába
foglaló új egészségügyi komplexum felépítését jelöli meg, a
Sülysáp, Vasút u. 28. (1429 hrsz.) alatti ingatlanon,
3./ a projekt megvalósításához igényelt pályázati támogatás:
200.000.000 Ft, emellett vállalja, hogy a szükséges önerőt
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének terhére
biztosítja,
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására, és az annak előkészítéséhez szükséges
beszerzések lebonyolítására.
Határidő: 2017. augusztus 24.
Felelős: polgármester
2./ NAPIRENDI PONT
Sülysápi Csicsergő Óvoda gyógypedagógusi létszámfejlesztése
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Pótlólagosan került kiküldésre, a HSZB tárgyalta és
támogatta.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Nagyon megalapozottnak tartottuk a létszámbővítést.
Horinka László polgármester: Félállású fejlesztőpedagógust hagytunk jóvá a Csicsergőnek,
ezt most indokoltnak látjuk teljes állásúra módosítani, hiszen van olyan kisgyermek, akit heti
10 órában kell fejleszteni, és rajta kívül még többen is fejlesztésre szorulnak.
Bálint Sándorné óvodavezető: Sajnos ma még egyáltalán nem természetes, hogy egy
óvodának gyógypedagógusa van, a környező településeken nincs is, de nagyon nagy szükség
van rá. Nagyon köszönöm, ha támogatja a testület!
Farkas Ferenc: Most adunk egy fél állást?

Horinka László polgármester: Igen, erről van szó. Kérdés, hozzászólás? Ha nincs, aki
egyetért a gyógypedagógusi státusz teljes állásúra emelésével, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
123/2017. (VIII. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) b)
pontja alapján a Sülysápi Csicsergő Óvoda részére engedélyezi a
félállású gyógypedagógusi státusz teljes állásúra emelését, ezzel
az intézmény engedélyezett létszámát 2017. szeptember 1-jétől
43 státuszban állapítja meg az alábbi felbontásban:
− óvodapedagógus 26 (melyből: intézményvezető 1,
intézményvezető-helyettes 2, tagintézmény-vezető 3,
óvodapedagógus 19, gyógypedagógus 1)
− óvodatitkár 1
− pedagógiai asszisztens 4
− dajka 12
Határidő: 2017. szeptember 1.
Felelős: intézményvezető
/18:20 Bálint Sándorné óvodavezető távozik az ülésről./
3./ 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 mindenki megkapta, határidőt kell
módosítani a mentési pont vonatkozásában, mert az új helyszíni szemle még nem történt meg.
Eléggé zokon vették a módosításunkat, nem értették az okát. Próbáltam elmagyarázni, hogy
átgondoltuk a döntésünket, nem akarjuk lekötni ezt az épületet, és kerestünk egy
alkalmasabbat. Azért is tetszett volna nekik, mert rendelkezésre állt a lakásrész és egy mentős
házaspár szeretne jönni. Remélem, hogy csak a nyári szabadságolás miatt csúszik, ezért év
végéig tolnánk ki a határidőt.
Hostyinszki Ákos: Az éjszakai kupa rendben lezajlott, köszönjük a támogatást.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Viktor számolt még be a teljesítménytúráról a HSZB
ülésén.
Seprős Viktor: Itt is szeretném megköszönni a támogatást, hogy a diákokat, a standot,
rendelkezésünkre bocsátotta az önkormányzat. A túrázók kb. 25 % volt sülysápi, a többi más
településekről érkezett, jóval messzebbről is jöttek. Lenne még rá igény, tervezzük, hogy az
idén még szervezünk egyet.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A TÁVÜSZ-höz sikerült-e felvenni embert a
megüresedett álláshelyekre?
Horinka László polgármester: Talán kettő helyet sikerült betölteni, egy még üres.
Katus Norbert alpolgármester: Két dolgozó készül nyugdíjba, az ő helyüket is be kell
tölteni.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Milyen végzettséggel sikerült embert felvenni?
Horinka László polgármester: Szerencsére sikerült egy olyan jelentkezőt találni, akinek van
C kategóriás jogosítványa és más gépkezelői engedélye is.

Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A napelemek mekkora energiát fognak jelenteni
Móránál?
Horinka László polgármester: A teljes intézmény energiafelhasználásának lefedését
céloztuk meg.
Balog Mónika: Tudunk szeptember 1-jén kezdeni?
Horinka László polgármester: Bizakodhatunk, de nem ígérhetem 100 %-ra, nem tudom,
hogy haladtak ma. A hétvégéig elvileg minden belső munkával elkészülnek, így a jövő héten
lehet takarítani és dekorálni. Vannak kétségeim.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A Losonczi utcai rendelőben a rendelés hogyan fog
zajlani a felújítás alatt?
Horinka László polgármester: A főgázos épületben vagy a Fábián doktornál a rendelőben,
de a doktornő szerint az messze van. Az ügyeletet is ki kell költöztetni, ott van egy beázás is,
amit ki kell javítani. Gyömrőn ugyanaz a cég van, átmenetileg átköltöznének oda.
Nagykátáról ellátnák Szecsőt és Kókát, Gyömrőről pedig Úrit és Sülysápot. A sülysápiaknak
és környékbelieknek azt jelentené, hogy ambuláns ellátásra Gyömrőre kellene menni. Ha ez
így nem működne, van még helyiség a főgázos épületben.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Pesti doktor hova fog költözni, a felújítás alatt?
Horinka László polgármester: Ott az iskolák befejezése után kezdenek. Próbálnánk úgy
megoldani, hogy ne kelljen kiköltözni, hiszen az ablakcserét meg tudják csinálni egy hétvége
alatt, az utómunkákat meg mondjuk a következő hétvégén, a külső munkák pedig nem
zavarnak.
Hostyinszki Ákos: Szerintem is megoldható néhány nap alatt, ha a hétvégét is belevesszük.
Horinka László polgármester: Ha nincs más, aki egyetért a tájékoztató elfogadásával,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
124/2017. (VIII. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ 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, egyúttal
2./ a 83/2017. (V. 25.) ÖKT határozat végrehajtási határidejét
2017. december 31. napjára módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a 2017. év II. negyedévében a Képviselő-testület által
átruházott hatáskörökben hozott döntésekről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Kérdés? HSZB láthatja, hogy szociális területen milyen
döntések születtek a korábban náluk levő hatáskörökben. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha
nincs, kérem, aki elfogadja a tájékoztatót, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

125/2017. (VIII. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017.
év I. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntésekről
szóló, az SZMSZ 8. § (4) és 19. § (5) bekezdése szerint
előterjesztett beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
5./ NAPIRENDI PONT
A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta, azzal a
kiegészítéssel, hogy az ingyenes utazásra nem jogosult nyugdíjasoknak járjon csak az utazási
támogatás, ezzel a módosítással terjesztem most elő. Más kérdés, észrevétel? Ha nincs, aki az
elhangzott módosítással elfogadja a rendeletet, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2017. (...) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati
rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi./
6./ NAPIRENDI PONT
Delegálás a Sülysápi Szent István Általános Iskola Intézményi
Tanácsába
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta és elfogadásra javasolta. Balog Mónika
lemondott, Cseri Péter jelölésére tettünk javaslatot, aki vállalta is a feladatot. Más javaslat
nem érkezett. Aki egyetért Cseri Péter delegálásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
126/2017. (VIII. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (3)-(4)
bekezdése és (5) c) pontja alapján a Sülysápi Szent István
Általános Iskola Intézményi Tanácsába Cseri Péter települési
képviselőt delegálja, és felkéri az intézményvezetőt a delegált
megbízására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7./ NAPIRENDI PONT
Köztemetők fenntartásáról szóló 2017. évi beszámoló megtárgyalása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A temető üzemeltetője elkészítette a beszámolót, PVB
tárgyalta, elfogadásra javasolja, és javaslatot tett a testület felé, hogy orvosolja a
beszámolóban felvetett problémákat.
Farkas Ferenc: Az ügy érdemi tárgyalása előtt szeretném bejelenteni nyilvánvaló
érintettségemet.
Horinka László polgármester: Az egyik kérdés a zöldhulladék, volt egy javaslat arra, hogy a
temetőn belül egy kieső helyen komposztáljunk, de ezt csak részben tartom jó megoldásnak,
mert tartok tőle, hogy előbb-utóbb máshonnan is kerülne oda másfajta hulladék is, és
szemétlerakó válik belőle.
Farkas Ferenc: Valóban döbbenetes dolgok vannak: kihozzák a temetői kukákba a
szemetüket az emberek, de tudom garantálni a megfelelő elszeparálását, hogy ez ne forduljon
elő.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A régi kántorház felől meg kellene szüntetni a gödröket,
hogy autóval is fel lehessen menni a temetőhöz.
Horinka László polgármester: Most fogunk ott kialakítani egy parkolót. Sajnos ott gondok
vannak a tulajdonviszonyokkal, ezért nem is tudtunk rá pályázni.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Az egyik érintett földterület tulajdonosa hajlandó megegyezni, de
a másikéival nem jutottunk dűlőre. A Sülysáp 0202/4 hrsz. alatti, legelő művelési ágú, 3490
m2 területű földrészletről van szó. Vételi ajánlatot tettünk rá, sikertelenül, így jelenleg ott
tartunk, hogy lehetővé vált a kisajátítási eljárás megindítása, mert ennek is vannak
előfeltételei. Tehát, ha most dönt róla a testület, kérelmezhetjük a kisajátítást.
Horinka László polgármester: Egyrészről tehát fogadjuk el a beszámolót, amiben kitérünk
arra, hogy készüljön javaslat a sülyi temető vízellátására, másrészről a sápi kisajátítás
kezdeményezéséről.
Farkas Ferenc: A felhalmozódott betontörmelékről is kellene gondoskodni.
Horinka László polgármester: Ezt majd kezeljük. Ha nincs más hozzászólás, aki elfogadja a
beszámolót, illetve a kapcsolódó javaslatot, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
127/2017. (VIII. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 6. § (3) bekezdése alapján a temetőfenntartásról és a
temetkezésről szóló beszámolót elfogadja;
2./ felkéri a polgármestert, hogy terjesszen elő javaslatot a sülyi
temető hiányzó vízellátásának megoldására.
Határidő: októberi munkaterv szerinti ülés
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: A testület kéri előkészíteni javaslatot a tulajdoni helyzet
rendezésére és a vízellátás megoldására. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
128/2017. (VIII. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2. § c)
pontjára hivatkozással, azaz terület- és településrendezés
jogcímén kezdeményezi a Sülysáp város településszerkezeti
tervén köztemető céljára kijelölt terület önkormányzati
tulajdonba vétele céljából a Sülysáp 0202/4 helyrajzi
számú, legelő művelési ágú, 3490 m2 területű földrészlet
kisajátítását;
2./ nyilatkozik, hogy a kisajátítással kapcsolatban felmerülő
költségeket a költségvetés általános tartalék keretének
terhére biztosítja;
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási eljárás
lefolytatásához szükséges intézkedések megtételére, és
Sülysáp Város Önkormányzata képviseletére az eljárási
cselekmények során.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
8./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztatás a helyi adóztatás 2017. I. félévi tapasztalatairól
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás?
Balog Mónika: Mintha kevesebb lenne a bevétel, mint tavaly ilyenkor, de lehet, hogy rosszul
emlékszem.
Katus Norbert alpolgármester: Magasabb a teljesülés, mint tavaly, PVB-n szó volt róla.
Horinka László polgármester: A gazdáktól megint kaptunk egy levelet mezőőrség ügyben,
egyeztetést kezdeményeztek, szeptember 25-én lesz. Ha végképp nem akarják, akkor lehet,
hogy megszűnik a mezei őrszolgálat.
Balog Mónika: Érhet bennünket hátrány, ha megszüntetjük?
Horinka László polgármester: A tapasztalat az, hogy egyre több helyen éppen hogy
bevezetik, a rendőrség és az egyik legnagyobb gazdálkodó is úgy nyilatkozott, hogy nagyon
hasznos az őrszolgálat, de ha a többség azt mondja, megszüntetjük. Amíg az egyeztetés végét
nem látom, addig nem tudok semmi biztosat.
Horinka László polgármester: Ha nincs más, aki elfogadja a tájékoztatót, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
129/2017. (VIII. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
adóbevételek 2017. I. félévi alakulásáról szóló jegyzői
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
9./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztatás Sülysáp Város Önkormányzata gazdálkodásának 2017.
I. félévi helyzetéről, a költségvetés módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta, illetve javasolta, hogy a
testület nyújtson tulajdonosi kölcsönt a TÁVÜSZ Kft. részére, de ezt majd taggyűlésen külön

tárgyaljuk. Van-e hozzászólás, kérdés? Ha nincs, aki elfogadja az önkormányzat féléves
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
130/2017. (VIII. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat gazdálkodásának 2017. I. félévi helyzetéről szóló
tájékoztatást elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Ezzel együtt költségvetés-módosítást is végrehajtunk, a
szükséges előirányzat-módosításokat kell átvezetni. Aki egyetért a rendeletmódosítással,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2017. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi./
10./ NAPIRENDI PONT
Településrendezési eszközözök felülvizsgálata – Önkormányzati
állásfoglalás elfogadása és annak véleményezési eljárásra való
kiküldése
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja, ezzel a célegyenesbe
fordul a rendezési tervünk.
Balog Mónika: Nekem hasonló anyagokkal kapcsolatosan mindig aggályaim vannak, hiszen
nagyon szakmai téma, amihez nem értek.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Szakemberek – szaktervező cég, főépítész, képzett kollégák –
készítik elő, és a testület szakbizottsága a PVB véleményezi a határozati javaslatot, így
szerintem bátran támogatható az anyag.
Katus Norbert alpolgármester: Ezért is fizetünk a Pesttervnek. Az lenne a praktikus, ha az
ilyen anyagokból készülne egy összefoglaló a döntéshozók részére.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Ennek szellemében akkor összefoglalnám, hol is tartunk:
Lezajlott a szakhatóságok első körös megkeresése, amire megérkeztek a válaszok. Ezeket
átnéztük, van, amit elfogadtunk, de van, ahol kitartottunk az eredeti terveink, véleményünk
mellett. A szakhatósági észrevételekre adandó, kvázi önkormányzati választ tartalmazza a
most előterjesztett dokumentum. Ha a testület ezt elfogadja, megküldjük a szakhatóságoknak,
és ezzel együtt meghívjuk őket egy egyeztető tárgyalásra. Itt kerül tulajdonképpen pont az
egyeztetés végére, és kialakul a kompromisszumos rendezési tervünk. Az észrevételek kisebb
része jogi, technikai jellegű, amiket értelemszerűen javítunk. Az érdemi kérdések jórészt
akörül forognak, hogy egy-egy területet hogyan lehet hasznosítani, főleg a tervezett gazdasági

területekkel van probléma, ahol mezőgazdasági területeket vennénk igénybe, azt nem nagyon
támogatják, illetve erősen orientálja a lehetőségeinket a településen végighúzódó ökofolyosó
is. Ezekben az ügyekben úgy próbáltuk kialakítani az álláspontunkat, hogy ami biztosan nem
jöhet szóba, azt elengedtük, de ahol egy kis remény mutatkozott, ott kitartunk.
Balog Mónika: Sajnálom, hogy mások ezt nem hallják, hogy mekkora munka van egy-egy
ilyen anyag mögött. Nehéz ezekben az ügyekben átgondolt döntést hozni. Nagyon sok ember
lájkolja a negatív hozzászólásokat. Mit lájkolnak? Sokszor hallom, hogy FIDESZ-tag vagyok,
nem vagyok, mennek a mendemondák, amelyeknek felülnek emberek. Nem félek a
kritikáktól, csak azt várom, hogy mondják a szemembe, az én tisztességemről van szó.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Valóban nehéz feladat ezt átlátni, de igyekszünk a legjobb
tudásunk szerint elkészíteni ezeket a dokumentumokat, az önkormányzat érdekeit szem előtt
tartva. Nehéz az ütemet is tartani, hiszen ezzel párhuzamosan zajlik az egyeztetés az arculati
kézikönyvről, sajnos egyetlen lakos sem vett részt a meghirdetett partnerségi egyeztetésen.
Annak a dokumentumait szintén elküldtük egyeztetésre, jönnek a vélemények, a szeptemberi
ülésen kerülne elfogadásra. Úgy fogalmaznám, hogy az lesz az esztétikai kérdésekkel
foglalkozó része a rendezési tervnek. Számomra építészként is nagyon nehéz volt összeállítani
azt az anyagot, nem tudom, hogy más jegyző kollégák hogy veszik az akadályt.
Balog Mónika: Ez a rengeteg befektetett energia, munkaidő megtérül-e?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Ennek az értelme a társadalmi haszon, hogy évtizedek múlva
szebb legyen Sülysáp, de az ehhez szükséges harcokat most kell megvívni. A befektetett
munkát illetően sajnálatos tapasztalom, hogy miközben a lakosság felé vannak törekvések a
bürokrácia csökkentésére, a belső bürokrácia inkább növekszik. Példának okáért hiába vannak
elektronikus rendszereink bizonyos feladatok elvégzésére, ugyanúgy papíron is el kell
készíteni mindent, csak még gyorsabban, hiszen rohanni kell az elektronikusan küldött anyag
nyomában.
Horinka László polgármester: A kérdés csak elméleti, hogy megtérül-e a befektetett munka,
hiszen kötelező felülvizsgálni a rendezési tervet, nekünk 2018-ig, de mi tavaly elkezdtük,
mert már-már abba a problémába ütköztünk, hogy a saját rendezési tervünk akadályoz
bennünket a fejlesztésekben. Egy hét éves dokumentumról van szó, átalakult azóta a világ.
Bármikor, ha egyes területekkel kapcsolatban más elképzelésünk lesz, újra módosítani kell, és
a hatósági köröket végig kell futni. Ezért kell nagyon alaposan mindent megnézni, mert
nagyon sok idő és pénz a módosítás. Van-e még kérdés, hozzászólás? Ha nincs, aki elfogadja
az előterjesztett határozati javaslatot, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
131/2017. (VIII. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2005.
(I. 11.) Korm. rendelet, valamint a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet
alapján
Sülysáp
Város
Önkormányzata
településrendezési eszközeinek felülvizsgálata keretében
1./ a
Sülysáp
város
településrendezési
eszközeinek
felülvizsgálata kapcsán írásos véleményt adó közigazgatási
szervek
észrevételeire
reflektáló
önkormányzati
állásfoglalást jóváhagyja,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert annak kiküldésére,
és a további egyeztetések lefolytatására.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: polgármester
11./ NAPIRENDI PONT

Duna-Tisza
Közi
Hulladékgazdálkodási
és
Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás létrehozása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Volt már előttünk ez a téma, de egyes önkormányzatok
módosításokat kértek, így újra be kell szerezni a testületi döntéseket a módosított szövegről.
Balog Mónika: Ez olyan lesz, mint a Hírössel?
Horinka László polgármester: Ez olyan, mint ami a 90-es évek végén alakult, de ahhoz,
hogy a várhatóan leigényelhető 8 milliárd forintot a hulladékgazdálkodás fejlesztésre lehessen
fordítani, kell egy jogi forma.
Balog Mónika: Jönnek a választások, más polgármesterek lesznek.
Horinka László polgármester: Ha most aláírjuk, akkor nem lehet kiszállni, a fenntartási
időszak legalább 10-15 év. Az irányadó az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
Terv, ami nem egy jogszabály, de az Állam kitűzte az abban foglaltak elérését. Benne van,
hogy milyen szintű szolgáltatást kell nyújtani, hogy nem lehet különbséget tenni kis település
és város között. Az az irány, hogy mindenféle hulladékot kukában vigyenek el, otthoni
szelektív gyűjtés után. Távlati cél az is, hogy minden településről 20 km-en belül elérhető
legyen egy hulladékudvar. Ezt az összeget részben erre, részben kukákra, részben gépparkra,
válogatócsarnok fejlesztésére fogják fordítani. Nyilván a térség igényeinek megfelelően.
Balog Mónika: Miért kell ehhez társulás, mérjék fel országos szinten, hogy hova mi kell!
Horinka László polgármester: Ez egy uniós támogatás, nem az állam a kedvezményezettje,
ennek önkormányzatok a kedvezményezettjei, de egy nem tudja ellátni, ezért ki kell alakítani
nagy területeket, és ezeken a nagy területeken az önkormányzatoknak együtt kell működniük
lakosságarányosan.
Balog Mónika: Nem úgy járunk vele, mint a csatornával?
Horinka László polgármester: Nem tudom, de ha kimaradunk belőle, akkor nem tudom a
közszolgáltatást ellátni.
Balog Mónika: Most is vannak önkormányzatok, akik nem léptek bele az ilyen nagy
cégekbe.
Horinka László polgármester: Volt ilyen, de ott lógott a pallos a fejük felett, és még jó,
hogy nem büntették meg őket.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A kötelező fenntartási idő mikortól kezdődik?
Horinka László polgármester: Még csak a társulás létrehozásánál tartunk, a megvalósulástól
számít a fenntarthatósági idő.
Balog Mónika: És nem kell hozzájárulást fizetni?
Horinka László polgármester: Nem.
Katus Norbert alpolgármester: Nem csak mi ódzkodunk ettől, hanem nálunk nagyobb
önkormányzatok is. A jogszabályi háttér és a szándék is megváltozott.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Mindenkinek a fejében megfogalmazódnak azok a
problémák, amelyek az előző társulásoknál már előjöttek.
Horinka László polgármester: Egy ilyen nagyobb térségi beruházásban soha nem fogunk
részt venni, ha csak aggályoskodunk.
Balog Mónika: Egy ekkora társulással, ennyi emberrel nagyon nehéz együttműködni.
Horinka László polgármester: A társulási tanácsi üléseken nem vesz részt mindenki,
lakosságarányosan delegáltak vannak, a mi részünket Nagykáta polgármestere képviseli. Az
előterjesztés jól leírja a részleteket, de van-e még esetleg kérdés? Ha nincs, aki egyetért a
módosított társulási megállapodás jóváhagyásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
132/2017. (VIII. 24.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv.
88. §-a alapján
1./ a
Duna-Tisza
Közi
Hulladékgazdálkodási
és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozása
ügyében hozott 106/2017. (VI. 22.) ÖKT határozatát
fenntartja azzal, hogy a Társulási Megállapodást a jelen
határozathoz előterjesztett módosított tartalommal hagyja
jóvá;
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
12./ NAPIRENDI PONT
Belterületi utak építése, felújítása Sülysápon tárgyú közbeszerzés
megindítása, éves közbeszerzési terv módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Ma került kiküldésre az anyag, egyrészt a közbeszerzés
elindítása, másrészt a közbeszerzési terv módosítása. 75 milliót kaptunk kormánykeretből,
valamint a kompenzációs keret terhére 124 milliót, és még a szükséges önrész, amit el kell
költenünk. Az előerjesztés tartalmazza, hogy mely utak lesznek felújítva, 5 %-os jólteljesítési
biztosítékot kötünk ki, illetve megfelelő garanciális időt. Jólteljesítési biztosíték
vonatkozásában két évnél feleződik a visszatartott összeg.
Balog Mónika: Egyszerre fognak épülni?
Horinka László polgármester: Ez a nyertes ajánlattevőtől függ, de két és fél hónap áll
rendelkezésre, ezért valószínűleg nagyjából igen. A Szent István tér vízjogi engedélyével van
némi gondunk, de reméljük, az idén azt is meg tudjuk csinálni.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Ha megvan a kivitelező, akkor a pénz utalják?
Horinka László polgármester: A pénzt előre le szokták utalni, likviditási problémáink
nincsenek. Feltétel volt mindkét támogatás megítélésénél a jogerős építési engedély, ami
megvan. A 124 milliós támogatási szerződést már aláírtam, a másikat még nem. Nem
tárgyalásos eljárást választottunk, ez egy picit rövidebb. Azért nincs értelme a tárgyalásosnak,
mert a vállalkozók általában úgy kezelik az első körös ajánlattételt, mint aminek nincs semmi
tétje, tehát szinte felesleges.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A jogszabály ezt megengedi?
Horinka László polgármester: Természetesen, másképp nem javasolnánk ilyet. A
jogszabály meghatározza, hogy mikor kell tárgyalásos és mikor lehet meghívásos, és mikor
hány céget kell meghívni. Van tehát egy ajánlattételi felhívás és egy vállalkozói szerződés.
Két részajánlat lesz, mert kétféle pályázati pénzről van szó. Ha nincs más kérdés, aki egyetért
az előterjesztett határozati javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
133/2017. (VIII. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 115. §-a és
Sülysáp Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzata
alapján

1./ megindítja az „Útépítések Sülysápon” tárgyú közbeszerzési
eljárást, az ehhez kapcsolódó ajánlattételi felhívást és a
vállalkozási szerződés tervezetét jóváhagyja;
2./ az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét tárgyi
közbeszerzéssel módosítja,
3./ felhatalmazza a polgármestert az eljárás megindítására,
valamint a projektekhez kapcsolódó, nem közbeszerzési
eljárásra kötelezett beszerzések saját hatáskörben való
lebonyolítására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
13./ NAPIRENDI PONT
ClearConcept Kft. vételi ajánlata a gazdasági terület 0406/42 hrsz.-ú
ingatlanára
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Júniusban döntöttünk, hogy eladunk egy területet, amiért
egyben ki is fizették a vételárat, most ugyanaz a csapat megvenne egy másik területet is. 2
milliót jelöltek meg előlegként, de a korábbi gyakorlatot alkalmazva – nettó 10 %-a plusz a
teljes áfa – kicsit több lenne a kezdő részlet.
Balog Mónika: Milyen célra szeretné?
Horinka László polgármester: Raktározásra.
Balog Mónika: Többször voltam kint az Alunormban, egyre többen dolgoznak ott. Nyugalom
van, csend van, korszerű berendezések, és már építik a következő részt. Jó példa.
Horinka László polgármester: Ha nincs egyéb hozzászólás, aki egyetért az előterjesztett
feltételek szerinti értékesítéssel, kérem, szavazzon
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
134/2017. (VIII. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján
1./ a ClearConcept Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
2243 Kóka, Nagykátai út 133., cégjegyzékszáma: 13-09184414, képviseli: Gárgyán Zsolt) Sülysáp 0406/42 hrsz.
alatti ingatlanra vonatkozó 2800 Ft/m2+áfa összegű vételi
ajánlatát elfogadja;
2./ a nettó vételár 10 %-ának és a vételár teljes áfa-tartalmának
megfelelő – azaz 2.250.192 Ft összegű – foglaló
megfizetése mellett 3x1 éves részletfizetést biztosít Vevő
számára, mely időtartam alatt tulajdonjogát fenntartja;
3./ Vevőnek egyúttal köteleznie kell magát arra, hogy a
futamidő lejártáig gazdasági tevékenységet kezd az
ingatlanon, melynek biztosítására az önkormányzat
visszavásárlási jogot köt ki;
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a szerződés aláírására.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: polgármester

14./ NAPIRENDI PONT
Kókai út 19. szám alatti bérlakás bérlőkijelölése
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Így szól a
rendelünk, komfort nélküli a lakás, ilyen alacsony a bérleti díj. Aki egyetért a
bérlőkijelöléssel, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
135/2017. (VIII. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv.
107. §-a, a Lakástv., valamint a 10/2011. (IV. 20.)
önkormányzati rendelet alapján
1./ az önkormányzat tulajdonában álló Sülysáp, Kókai út 19.
szám, 3025 hrsz. alatti 34 m2 alapterületű komfort nélküli
bérlakás vonatkozásában Radics Richárdot, a lakás jelenlegi
használóját 1 évre bérlőként kijelöli azzal, hogy a Lakástv.
10. § (1) bekezdése szerinti karbantartási kötelezettség
Bérlőt terheli;
2./ a bérleti díj összegét 5.780 Ft/hó összegben állapítja meg;
3./ felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2017. augusztus 30.
Felelős: polgármester
15./ NAPIRENDI PONT
Döntés a helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás
jövőbeni ellátásáról
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: 2012-ben pályázati úton megbíztuk a Gyorspeed Kft.-t a
feladat ellátásával, 700 ezer forint támogatást adtunk minden hónapban, mert a bérletek,
jegyek eladásából származó bevétel nem volt elegendő a működtetéshez. Viszont a cég a
beszámolási kötelezettségének többször nem tett eleget, így nem tudtuk ellenőrizni a
szolgáltatási feltételek alakulását, emiatt javasolom felmondani a szerződést. Az új
közszolgáltató kiválasztására pályázatot kell hirdetnünk, amit előbb egy évre az EU erre
szolgáló hirdetőfelületén is közzé kell tenni, viszont addig is biztosítani kell a szolgáltatást,
így lehetőséget ad a törvény egy közszolgáltató átmeneti, legfeljebb két évre szóló közvetlen
megbízására. Korábban kapcsolatban voltunk egy szolgáltatóval, őket kerestem meg,
vállalnák is, most M-Bussal Kft.-ként jönnének.
Balog Mónika: Nekik nem kell fizetni?
Horinka László polgármester: Ha jól emlékszem, az első három hónapban kellene csak
fizetni, de kevesebbet, mint eddig, utána nem kell, viszont szociális alapon támogatni fogjuk a
bérletvásárlásokat. Ez nagyjából 250 ezer forint megtakarítást fog jelenteni havonta. Évekig
működött ez így korábban.
Balog Mónika: Nem fogja felemelni a bérletárat?
Horinka László polgármester: Nem, mert nem érdeke. Ha a teljes diákbérlet árát
megfinanszírozzuk szociális alapon, az garantálja, hogy a diákok igénybe fogják venni ezt a
szolgáltatást. Korábban is ők csinálták, ezért van rálátásuk, hogy mennyi bérletes lesz. Ha lesz
ezer bérlet, azzal is elműködik ez, de van még jó néhány dolgozói bérlet is.

Balog Mónika: Elkezdtük és emelkedett az ár.
Horinka László polgármester: A Gyorspeednél emelkedett a menetjegy ára annak
érdekében, hogy a bérletvásárlásra ösztönözze az utasokat. A bérlet ára nem fog emelkedni,
mert hiába emeli a bérlet árát, nem kap több támogatást, viszont ha a diáknak fizetni kell, nem
fog bérletet vásárolni, tehát ez csökkenő bevételt eredményezne a díjemelés ellenére is, így ez
kizárt.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Az eladás helyeivel vannak gondjaim. Régen a virágbolt
volt Sápon, ami 4 órakor bezárt, és utána nem lehetett bérletet venni, vagy csak szombaton.
Horinka László polgármester: Igyekszünk megoldani. Ha nincs más kérdés, hozzászólás,
kérem, hogy aki egyetért az előterjesztett határozati javaslattal, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
136/2017. (VIII. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi autóbuszos személyszállítási
közszolgáltatás kapcsán a következő döntéseket hozza:
1./ A GYORSPEED Kft.-vel (székhelye: Sülysáp, Úri út 2.; adószáma: 23180646-2-13;
cégjegyzékszáma: 13-09-145083/4; képviseli: Győri Orsolya ügyvezető) a helyi
személyszállítás, azaz a Sülysáp város közigazgatási határán belül, helyi díjszabás alapján
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás biztosítására
megkötött Közszolgáltatási szerződést, annak VIII.6.-VIII.7. pontja alapján rendkívüli
felmondással, 2017. szeptember 30. napjával felmondja, tekintettel arra, hogy a
szolgáltató rendre nem tesz eleget a Közszolgáltatási szerződés III.13. pontja szerinti
beszámolási kötelezettségének, aminek következtében a közszolgáltatás, illetőleg az
annak támogatására biztosított költségvetési forrás felhasználása ellenőrizhetetlenné vált.
2./ A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. §-a alapján
pályázatot hirdet az új közszolgáltató kiválasztására, melynek előkészítésére és
lebonyolítására felkéri és felhatalmazza a polgármestert.
3./ A 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) c)-d) pontja alapján az ellátás folyamatossága
érdekében – az új közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló eljárás
lebonyolításához elegendő időtartamra, de legfeljebb 2 évre – közvetlenül megbízza az
M-BUSSAL Kft.-t (székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 1., cégjegyzékszáma: 19-09516622, adószáma: 23444580-2-19) a közszolgáltatás ellátásával. Felkéri és
felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2019. szeptember 30.; 3./ 2017. október 1.
Felelős: polgármester
16./ NAPIRENDI PONT
Képzési támogatás nyújtása a helyi általános iskolai matematika
szaktanári ellátottság biztosítása érdekében
/Szóbeli előterjesztés./
Horinka László polgármester: Balog Mónika a HSZB-vel már ismertette a Mórában
kialakult helyzetet: Csabáné Szörfi Éva maradt matematikatanár, akit mi is támogattunk a
szak megszerzésében, de kellene még képesített matektanár. Nagy Péterben lenne szándék,
hogy megszerezze a képzettséget, így 6. osztályig taníthatna matematikát. Javasolom, hogy
támogassuk és kössük ki, hogy valamennyi időt eltöltsön sülysápi iskolában matematika
tanításával.
Balog Mónika: 150 ezer forint a két félév együtt.

Horinka László polgármester: Ez nagyjából 120 ezer forint két részletben, amit nekünk
kellene fizetni, ha a szokásos módon 80 %-ban támogatjuk.
Balog Mónika: Legalább 10 ember kell, hogy elinduljon a képzés, így még az sem biztos,
hogy el tudja kezdeni.
Horinka László polgármester: Javasolom, hogy támogassuk, és kössük ki, hogy a képzés
idejének dupláját valamelyik sülysápi iskolában kell eltölteni, vagy vissza kell fizetnie a
támogatás időarányos részét.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
137/2017. (VIII. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a sülysápi általános iskolai képzés szaktanári ellátottságának
elősegítése érdekében a tandíja 80 %-ának átvállalásával
támogatja Nagy Péter 2244 Úri, Rákóczi u. 50. szám alatti
lakos 2 féléves felsőfokú matematika részismereti
képzésben való részvételét,
2./ a támogatás nyújtásának feltétele, hogy a támogatott a
képzés befejezését követően legalább a képzési idő
kétszeresének megfelelő ideig valamely sülysápi általános
iskolában matematika oktatást folytat, ettől eltérő esetben
köteles a támogatást arányosan visszatéríteni, a képzettség
megszerzésének meghiúsulása esetén pedig a teljes
összegét,
3./ a támogatást a költségvetés személyi juttatások keretének
terhére biztosítja,
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
17./ NAPIRENDI PONT
Szent István tér 17/C. szám alatti irodaépület hasznosítása
/Szóbeli előterjesztés./
Horinka László polgármester: Májusi ülésén hozott a testület egy határozatot, miszerint a
Szent István tér 17/C. szám alatti irodaépületet bérbe adja Horinkáné Berényi Andrea részére.
A feleségemről van szó, ezért azonmód be is jelentem érintettségemet. A helyzet az, hogy el
kíván állni a szerződéskötéstől, a következő beadvánnyal élt: „Tisztelt Képviselő-testület!
Mint ismeretes, 2017 áprilisában pályázatot nyújtottam be a Sülysápi Hírforrás 2017. márciusi
számában megjelent ingatlan-bérbeadási felhívásukra a 2241 Sülysáp, Szent István tér 17/c
alatti ingatlan vonatkozásában. Az ingatlan közel két éve üresen áll és az Önkormányzatnak
jelenleg bevétele nem, csak költsége jelentkezik a szóban forgó ingatlannal kapcsolatosan. Az
elmúlt években az Önkormányzat több alkalommal is megpróbálta bérbe adni az ingatlant,
sikertelenül. A hirdetések a Sülysápi Hírforrás 2015. decemberi, 2016. februári és 2017.
márciusi számában jelentek meg. Tudomásom szerint az első két hirdetményre egyetlen
pályázat sem érkezett, míg a harmadik hirdetményre egyedüli pályázó voltam. Szintén
tudomásom van róla, hogy a korábbi bérlő az általam ajánlott bérleti díjjal megegyező
összegű bérleti díjat fizetett, valamint azért költözött át egy másik épületbe, mert a Szent
István tér 17/c épületének egyrészről galériás kialakítása, ezáltal igen nagy belmagassága,
valamint energetikailag gyenge kialakítása miatt a fűtési szezonban vállalhatatlanul magas
fűtési költséggel kellett számolnia. Mindezek ismeretében pályáztam tehát az épület bérleti

jogának elnyerésére, amit a Tisztelt Képviselő-testület is támogatott. Ezt ezúton is köszönöm!
Ugyanakkor az időközben kialakult, az épület bérbe adását is érintő hangulatkeltés és
félremagyarázások miatt úgy gondolom, hogy a korábban általam megvalósítani kívánt, a
helyi szolgáltatások számát és minőségét is pozitívan befolyásoló vállalkozásomat, amely
több helyi munkavállaló számára biztosíthatott volna stabil munkahelyet és megélhetést
üzletviteli szempontból is visszavetné, ha azt egy olyan épületben valósítanám meg, amely
épület kapcsán ilyen felfokozott a közhangulat. Őszintén sajnálom, hogy igen jelentős
számban úgy gondolják Sülysápon, hogy az X.Y. Kft. pár évvel ezelőtt az általam is vállalt
feltételek mellett bérbe vehette a szóban forgó ingatlant, ugyanakkor ezt én nem tehetem meg.
Fentiek miatt a bérleti szerződés megkötésétől elállok és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet
a vonatkozó határozat visszavonására! Sülysáp, 2017.08.18. Horinkáné Berényi Andrea” Nem
tudom, honnan indult a félremagyarázás, hiszen nem arról volt szó, hogy több millióért
felújítja az önkormányzat, és én majd bérbe veszem.
Katus Norbert alpolgármester: Számomra az az érdekes, hogy honnan tudtak róla egyesek,
amikor nem készült írásbeli előterjesztés, és még hitelesített jegyzőkönyv sem volt, amikor
megjelentek a kommentek.
Hostyinszki Ákos: Nem gondolom, hogy ez a helyes eljárás, én akkor is azért tartózkodtam,
mert nem értettem meg, hogy nem mondtad meg mire akartok vállalkozni.
Horinka László polgármester: Nem fogok alkalmas ingatlant találni, ezért nem biztos, hogy
meg fogom valósítani. Szerintem érthető, hogy védeni szeretném az üzleti terveimet, hiszen
ha én tényleg egy valós piaci rést fedeztem fel, ami nyilvánosságra jut, esetleg valaki más
megcsinálj, amíg én várok a pályázatra. Húzódik az elbírálás, tavaly év végén adtuk be.
Hostyinszki Ákos: Ahhoz, hogy egy ilyen ügyben tudjunk dönteni, fontos tudni, hogy mire
bólintunk rá.
Katus Norbert alpolgármester: Az általad rendezett programokból a Puskással a hátad
mögött hasznod is lehetne, akkor milyen alapon adunk hozzá közpénzből támogatást –
kérdezhetnék az emberek, de nem kérdezik, mert nem vagy célkeresztben. Én sem értek egyet
azzal, hogy visszamondjátok néhány ember miatt.
Balog Mónika: Én viszont nagyon korrektnek tartom, önmaga miatt, hogy visszalép.
Horinka László polgármester: Valójában mi még annyit sem tehetünk, mint a településen
bárki más. Nem csak tisztességesnek kell lenni, annak is kell látszani, ahogy ez már
szállóigévé vált.
Balog Mónika: Sajnos gátlástalanul azt mondanak, amit akarnak, a zárt ülésről, sőt a titkos
szavazásról is vannak egyes embereknek információik. Az utóbbi egyenesen lehetetlen, tehát
ami ezekről terjed csak spekuláció és pletyka, például az igazgatói pályázat véleményezésével
kapcsolatban.
Hostyinszki Ákos: Azt mondták, hogy én sem támogattam.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Az elmúlt időszak eseményei alapján én is úgy
gondolom, hogy meg kell gondolni, mit mondunk, a legjobb szándékkal elmondott mondatok
is visszafelé sülnek el. Nagyon nehezen éltem meg az elmúlt időszakot.
Balog Mónika: Nem vagyunk egységesek, ezt érzem sokszor, pedig össze kell tartanunk, és
fel kell vállalni a testületként meghozott döntéseket. Tisztelem a döntésedet.
Hostyinszki Ákos: Értem, hogy megjelennek negatív hangok a közösségi oldalakon, de
nagyon sok pozitív hang is van, azt is meg kell látni. Mindig azoknak van a legnagyobb
hangja, akik kárognak. Mindent helyén kell kezelni, és meg kell hallani a jó hangokat is,
vannak ilyenek is, nem kell csak a negatívumokra kihegyeződni.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Amióta képviselő vagyok ilyen szintű bántást még nem
éltem meg, és nem tudom hova tenni.
Balog Mónika: Évát személyesen is hívogatták, zaklatták.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Folyton azt kérdezgették, hogy mit akartok most, ki a
jelöltetek, milyen döntés volt stb. Olyan emberek is, akik közéleti szereplők.

Horinka László polgármester: A témára térjünk vissza, vissza kellene vonni a korábbi
határozatunkat.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Nem visszavonni kellene azt a határozatot, hiszen nem egy téves
vagy alaptalan döntésről van szó, a testület az elállás tudomásulvételéről tud dönteni.
Horinka László polgármester: Rendben, tehát, aki elfogadja a kijelölt bérlő elállását, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
138/2017. (VIII. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 89/2017. (V.
25.) ÖKT határozattal a Sülysáp, Szent István tér 17/C. szám
(3857/4 hrsz.) alatti irodaépület bérlőjeként kijelölt Horinkáné
Berényi Andrea Sülysáp, Teleki Pál u. 23. szám alatti lakos
szerződéskötéstől való elállását tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
18./ NAPIRENDI PONT
Tagi kölcsön nyújtása a TÁVÜSZ Kft. részére
/Zárt ülés, melyről külön jegyzőkönyv készült./
Horinka László polgármester: Kihirdetem a zárt ülésen hozott döntésünket:
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
139/2017/Z. (VIII. 24.) ÖKT határozat
A Sülysáp Város Önkormányzata – mint a TÁVÜSZ Kft.
(székhelye: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; cgj.: 13-09067737) egyszemélyi, 100% tulajdoni arányú tagja – tulajdonosi
jogait gyakoroló Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – mint egyszemélyes taggyűlés – a következő döntést
hozza:
1./ 15.000.000,-Ft, azaz tizenötmillió forint összegű tagi
kölcsönt nyújt a TÁVÜSZ Kft.-nek, melyből 9.200.000 Ft
2017. augusztus 31-ig, 5.800.000 Ft pedig 2017. szeptember
31-ig kerül átutalásra a részére,
2./ a TÁVÜSZ Kft. a kölcsönt – melynek futamideje alatt a
Ptk. 6:47. §-a szerint a jegybanki alapkamatnak megfelelő
mértékű kamat megfizetésére köteles – 2017. december 31.
napjáig tartozik visszafizetni azzal, hogy előteljesítésre
jogosult.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
19./ NAPIRENDI PONT
Bölcsődevezető megbízása
/Szóbeli előterjesztés./

Horinka László polgármester: A közelmúltban bölcsődevezetőnk, Nagyné Bellók
Annamária azzal keresett fel, hogy szeretne ismét tanítani, ezért csak négy órában folytatná a
bölcsőde vezetését, a másik négy órában átadná ezt a feladatot az egyik gondozónőnek. Azóta
kiderült, hogy ez jogilag ez nem lehetséges, ahhoz, hogy az iskolában alkalmazzák, meg kell
szüntetnie nálunk a közalkalmazotti jogviszonyát. Tehát egyrészt ki kell írni a pályázatot a
bölcsődevezetői posztra, amit a következő ülésre előkészítünk, azonban addig is szükség van
vezetőre. Annamária javaslata alapján Danyi Zsuzsanna lenne a legalkalmasabb a feladatra,
aki vállalta is, és a képzettsége is megvan hozzá, ezért javasolom, hogy a pályázat
lebonyolításáig őt bízzuk meg a feladattal, ugyanazokkal a javadalmazási feltételekkel,
amelyekkel Annamária is meg volt bízva. Annamária ígéretet tett arra, hogy „nem engedi el a
kezét”, és mindenben segíteni fogja a megbízott, és a majdani kinevezett vezetőt is, amíg
szükséges. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, aki egyetért az elhangzott javaslattal, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
140/2017. (VIII. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ A Gólyahír Bölcsőde vezetői feladatainak (magasabb
vezető) ellátásával - 2017. szeptember 1. napjától a vezetői
munkakör betöltésére irányuló pályázat lebonyolításáig,
illetőleg a pályázat alapján kiválasztott vezető munkába
állásáig tartó határozott időre – Danyi Zsuzsanna 2251
Tápiószecső, Eötvös u. 2. szám alatti lakost bízza meg.
2./ Bérét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, illetve annak a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet
szerint, intézményvezetői pótlékát pedig a közalkalmazotti
pótlékalap 150 %-ában állapítja meg.
3./ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2017. szeptember 1.
Felelős: polgármester
20./ NAPIRENDI PONT
Egyebek
Horinka László polgármester: Ákos a te témáid következnek.
Hostyinszki Ákos: A Losonczi utcai rendelő felújítása 22 millióval lett drágább. Valamilyen
szinten értem, de nem tudom mi történt, hogy fogjuk ezt orvosolni. Nem járható út, hogy
minden pályázatunk alá legyen árazva. Az aranytartalékból kipótolni csak egyszeri eset lehet,
hogy tudjuk ezt kiküszöbölni?
Horinka László polgármester: Garanciát adni nem lehet, hogy nem fordul elő még egyszer.
Több tényező együttállása miatt következett be.
Hostyinszki Ákos: A konyhait azt értem, a piaci árak emelkedtek, régebb óta volt bent a
pályázat, mégsem ekkora a különbség.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Egy vállalkozó volt versenyben, azt csinált, amit akart, és ezt ki is
használta.
Horinka László polgármester: A rendelőnél ugyanazok az okok jönnek elő, mint a
konyhánál: következő évre átcsúszott kivitelezés, minimálbéremelés, anyagáremelés. Lehet,
hogy mi is alábecsültük az árat, de a pályázati szisztéma miatt ez némileg szükséges – amint

azt már korábban már felvázoltuk. Egyes vélemények szerint a gépészetet egyértelműen
túlárazták, ezt felétek észrevételeztük is, de csak egymás között volt erre lehetőség, a
közbeszerzési eljárásban ilyesminek nincs helye. Vagy ez van, vagy új kör, de akkor minden
csak még drágább lesz, vagy visszaadjuk a pénzt, és nem csináljuk meg. Valamelyik mellé
oda lehet, kellene állni, ha csak ennyi alternatíva van, a tartózkodást nem tudom értelmezni.
Én mindenképpen a megvalósítás mellett vagyok a pályázati pénz miatt is.
Hostyinszki Ákos: Nem tartózkodtam volna, csak nem volt elég információm.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Az igazság az, hogy az ezeken a BM-es pályázatokon nyerhető
összegek nem elegendők a munkákra, illetve aránylag nagy műszaki tartalmat vállalunk be,
hogy minél magasabbra pontozzák a pályázatunkat. A műszaki tartalom túlméretezésében
persze az is közre játszik, hogy, ha már 30-40 millió forintot ráfordítunk egy épületre, akkor
ne az legyen már, hogy lefestetjük a falakat, alatta meg korrodálnak a vízcsövek.
Horinka László polgármester: Emellett, ha már hozzányúlunk, akkor korszerű energetikai
megoldásokat is megpróbálunk beépíteni, hogy az üzemeltetési költségeket is kordában tudjuk
tartani. Ezek sem olcsó dolgok. A vállalkozások pedig annyira tele vannak munkával, hogy
mindenki olyan árat mond, amilyet akar, sőt nem is indulnak ilyen méretű pályázatokon.
Hostyinszki Ákos: Én ismerem a helyzetet, de nem tudom, hogy önkormányzati szinten
miből fogjuk ezeket folyamatosan pótolni. A jövőben hogy fogjuk ezt kezelni?
Katus Norbert alpolgármester: Nyilván ez százmilliós tételben nem megy folyamatosan, de
indul például a gazdasági terület, és ha az ember előre megy és tudatosan csinálja, alakulnak a
dolgok. 2006. óta elég sok mindent fejlesztettünk, és még tartalékunk is van, ezt elég fontos
leszögezni.
Hostyinszki Ákos: A konyhánál 4 millióval lett több, de a rendelő több mint 20 millió.
Horinka László polgármester: Talán az is probléma, hogy a legterheltebb időszakra esett ez
a közbeszerzés. Az útépítés kapcsán azért reménykedem, hogy nem fognak elszállni az árak,
mert ez már a szezon végén van.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Nagyon nehéz ez, képviselő úr is az építőiparban dolgozik. Ma
beadtunk egy pályázatot kétszintes egészségügyi épületre 257 ezer Ft+áfa négyzetméteráron.
Sok ez vagy kevés? Szerintem nem kevés, de figyelni kell a pályázati szempontokra is, mert
rögtön kiszúrják, ha elrugaszkodott az ár, viszont nem tudom megígérni, hogy jövőre, mire a
kivitelezéshez érnénk, elvállalja valaki ennyiért.
Hostyinszki Ákos: Az arany beváltása hogy működik?
Horinka László polgármester: Az arany teljesen likvid, bármikor beváltható. Napi piaci
áron váltják be, euróban érkezik meg az összeg, azt pedig attól függően váltjuk át, hogy
mennyire sürgős és milyen az átváltási ár.
Hostyinszki Ákos: A doktornővel a belső átalakításokat megbeszéltétek? A belső
elrendezésről érdemes lenne beszélni vele.
dr. Tóth Krisztina jegyző: A tervezés kezdetén voltunk ott, beszéltünk vele, együtt néztük
meg, mi hogy legyen. Ha ahhoz képest új gondolatai vannak, neki kellene jelentkeznie, de
majd rákérdezünk.
Horinka László polgármester: Hogy aranytartalékhoz hozzá kell-e nyúlni még nem tudjuk.
A június telekeladás nem volt tervezve, és a mostani sem, illetve a mostani számok alapján az
adóbevételeink is túlteljesülnek. Tavaly nagyjából az egyharmadát kellett értékesíteni a
sportcsarnok tervei miatt, így kb. 200 milliónyi aranyunk van még. A sportegyesület meg
fogja vásárolni mind a telket, mind a terveket, erre 140 millió van előirányozva, aminek a 70
%-át az egyesület megkapja támogatásként. Ha csak annyit nyer az önkormányzat, hogy a 140
milliónak a 70 %-a itt tud maradni, már jól járt. Szerintem összességében nem állunk rosszul.
Hostyinszki Ákos: Gyalogosátkelő kérdése hogy áll?
Horinka László polgármester: A Vasút utcában több helyre is jó lenne gyalogos átkelőhely,
főleg az óvodánál. Ez a csomópont nagyon problémás, egyrészt el kell tolni a szigettől
meghatározott távolságra, viszont félő, hogy ha nagyon messze van, akkor meg nem

használnák, hanem továbbra is a szokott helyeken mennének át. Be van adva egy kérés, hogy
adjanak tanácsot, hova lehetne tenni.
Katus Norbert alpolgármester: Ha egy civil ír nekik egy levelet, annak kb. egy hét alatt
válaszolnak, nekünk meg heteket kell várni.
Horinka László polgármester: Nagyon várom, hogy nekem is leírja a Magyar Közút, hogy
forgalomszámlálást végezzünk, és akkor benyújtom nekik, hogy indokolt, gondoskodjanak
róla!
Hostyinszki Ákos: Szerintem azt mondták neki, hogy az önkormányzatnak kell kifizetnie.
dr. Tóth Krisztina jegyző: A gyalogátkelő kialakítása a Közút feladata, az odajutást,
világítást nekünk kell biztosítani.
Horinka László polgármester: A tervezés, engedélyezés díja a nagyon sok. Lesz
forgalomszámlálás, egy hét három napján különböző időszakokban kell számlálni, és utána
elküldjük az adatokat a Közútnak. Oldja meg, eddig mindig az volt, hogy nem lehet
megoldani.
Katus Norbert alpolgármester: Mi már jeleztük, hogy kell gyalogátkelőhely, csak azt
mondták, hogy nem lehet, erre leírja egy lakosnak, hogy nálunk pattog a labda.
Horinka László polgármester: Nagyjából a 76-os szám előtt lehetne kialakítani, hogy
szabályos is legyen.
Hostyinszki Ákos: Mi lett a csillagvizsgáló és napelempark kérdésével?
Horinka László polgármester: Megkapta Fodor Antal is az elrendezési vázlatot, azt kérte,
hogy legyen személyes egyeztetés, még nem volt, de a cég partner abban, hogy ne
lehetetlenítsük el a csillagvizsgáló működését. Matt felületűek lesznek a napelemek a
becsillanás ellen, a trafóház is kb. 50 méterrel arrébb lesz. Nagyon együttműködőek, Fodor
Antallal ezeket már leleveleztem.
Hostyinszki Ákos: Nekem ezt már régebben mondta.
Horinka László polgármester: Van-e még más kérdés, javaslat, hozzászólás? Ha nincs,
amennyiben nincs más, mindenkinek köszönöm a munkát, az ülést bezárom.

k.m.f.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Farkas Ferenc
települési képviselő

Pálinkásné Petik Éva
települési képviselő

1. számú melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2017. (...) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) 8. pontjával, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 1. § (2), 2. §, 10. § (1), 26. §, 32. § (3), 45. §, 62. § (2), 92. § (1) és 132.
§ (4) bekezdésével kapott feladatkörében és felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Hszr.) 2. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
„c) települési utazási támogatás.”
2. §
A Hszr. II. Fejezete a következő 2/A. alcímmel egészül ki:
„2/A. Települési utazási támogatás
5/A. §
(1) Települési utazási támogatásra jogosult az a személy, aki a helyi tömegközlekedést
(autóbuszos személyszállítás) bérletjeggyel veszi igénybe és az alábbi feltételek
valamelyikének megfelel:
a) tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos,
b) 18 éven aluli,
c) 25 éven aluli és közoktatásban nappali rendszerű oktatásban vesz részt vagy
felsőoktatásban nappali tagozaton tanul,
d) bármilyen jogcímen nyugellátásban részesül, de ingyenes utazásra nem jogosult,
e) bármely más jogcímen települési támogatásban részesül.
(2) A támogatás egyhavi összege 500 Ft, mely a jogosultságot megállapító döntés
alapján mindaddig folyósítható, amíg a jogosultsági feltételekben nem következik be
változás.
(3) A támogatás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a megvásárolt
bérletjegy igazoló szelvényét és az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek
valamelyikének fennállását alátámasztó okirat másolatát.
(4) A jogosultság megállapítását követően a támogatás folyósításának feltétele a
megvásárolt bérletjegy igazoló szelvényének benyújtása.”
3. §
A Hszr. 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A településen a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó
Központ (székhelye: 2600, Vác Migazzi Kristóf tér 1.) népkonyhán történő étkeztetést
biztosít, amiben az Önkormányzat együttműködik.”
4. §
A Hszr. IV. Fejezete a következő 8/B. alcímmel egészül ki:
„8/B. Népkonyhán történő étkeztetés
13/B. §
(1) Népkonyhán történő étkeztetést azon személyek vehetik igénybe, akiknek erre való
jogosultságát az Önkormányzat igazolja.
(2) A népkonyhán történő étkeztetésre jogosult azon nagykorú személy, aki bármilyen
jogcímen rendszeres települési támogatásban részesül, továbbá nagykorú családtagjai és a
vele egy háztartásban élő nagykorú személyek.
(3) A népkonyhai étkezést a Sülysáp, Vasút u. 24/A. szám alatti idősek nappali
otthonában lehet igénybe venni munkanapokon, helyben fogyasztással vagy saját
ételhordóban történő elszállítással.
(4) Amennyiben a szolgáltatást a jogosult előzetes lemondás nélkül nem veszi igénybe,
jogosultságát elveszíti, és azt újra igazoltatnia kell.”
5. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. szeptember 1. napján lép
hatályba.
(2) Az 1-2. § 2017. október 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. év IV.
negyedévére érvényes bérletjegyek vonatkozásában lehet először alkalmazni.
(3) Ez a rendelet 2017. október 2. napján hatályát veszti.

Sülysáp, 2017. augusztus 24.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

2. számú melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2017. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet.
melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az az követő napon hatályát
veszti.

Sülysáp, 2017. augusztus 24.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

