Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 14-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, Cseri Péter, Farkas Ferenc, Hostyinszki Ákos, Kecser István,
Pálinkásné Petik Éva, Seprős Viktor települési képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző
Meghívottként: Naszvadi Gábor r. alezredes, őrsparancsnok
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt a
decemberi munkaterv szerinti testületi ülésen, amely az idei utolsó is egyben. Megállapítom,
hogy 9 tagból 8 jelen van, a Képviselő-testület határozatképes. Balog Mónika jelezte, hogy a
mai ülésen nem tud részt venni, kisebb baleset érte. 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 pluszban kiküldött anyagot, a Szent István téri
parkoló megépítéséről vegyük fel egyebek elé. Ez az idén már nem fog megépülni, de ahogy a
kapacitása engedi, elkezdi a vállalkozó. Van-e még valakinek módosító indítványa? 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./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta történt
fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
2./ Helyi értéktár bizottság 2017. év II. félévi beszámolója
Előterjesztő: Horinka László polgármester

3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./
13./

Humán Szolgáltatások Bizottsága éves beszámolója
Előterjesztő: Pálinkásné Petik Éva elnök
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság éves beszámolója
Előterjesztő: Kecser István elnök
Sülysápi Polgármesteri Hivatal beszámolója
Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző
Sülysápi Polgármesteri Hivatal bérfejlesztése
Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző
A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása, belső ellenőr megbízása
Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző
Jogi tanácsadói szerződés megkötése 2018. évre
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Vételi ajánlat a Sülysáp 1581/2 hrsz. alatti ingatlan (központi óvoda) telekrészére
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Tájékoztatás a bizottságok 2018. évi munkatervének elfogadásáról
Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző
Szent István téri parkoló kiépítése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
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: Lejárt határozatunk nem volt. Ami a fontosabb eseményeket
illeti, emlékeim szerint júniusban tárgyaltuk azt a megkeresést, amit Majoros Tibor küldött,
hogy kéri a víziközmű társulás elszámoltatását. Most aláírásgyűjtésbe kezdtek, többek között
a JOBBIK, azzal, hogy hívjanak össze rendkívüli taggyűlést. Hétfőn volt egy rendkívüli ülés,
aminek az volt a lényege, hogy lejárnak a vezetőségi mandátumok, valamint hogy a
házibekötések száma sem elegendő még, ezeket március 31-ig próbálja a vállalkozó
elkészíteni, utána pedig jöhet az elszámolás. Amíg nem látjuk, hogy milyen hatékonyságú a
behajtás, addig nem nagyon lehet megkezdeni az elszámolást.
Zajlanak az útépítések, kész van a Révai, aszfalt van a Gárdonyin és a Táncsicson, de ott még
vannak munkák. A Szent István térre úgy volt, hogy ma kerül aszfalt, de nem jött össze. Az
Erkelben egy szakasz már le van aszfaltozva, négy részletben végzik az aszfaltozást,
folyamatosan dolgoznak. Az árkolás már készen van, néhány szakaszon szikkasztó árkok
készültek. A nyárfa utcában CKT alapja lesz az útnak, azt már két részletben bedolgozták, a
jövő hétre várható ennek az aszfaltozása is. Abban maradtunk, hogy minden utca le lesz
aszfaltozva. Lehet, hogy lesznek még elmaradások, de csinálják, ahogy az idő engedi.
A Losonczi utcai rendelő elkészült, már vissza is költöztek. Az év végére rendesen adtak
feladatot a beruházások.
Hostyinszki Ákos: A váróba visszakerültek a régi székek, azokat nem lehetne lecserélni, mert
elég rossz állapotban vannak. Ha már szépen felújítottuk, akkor az is legyen szép.
Horinka László polgármester: Szerintem a beruházáshoz képest nem tétel.

dr. Tóth Krisztina jegyző: Én azt mondtam nekik, hogy csak akkor menjenek vissza, ha
minden megvan.
Hostyinszki Ákos: Az árnyékolás az ablakokra nem lett megoldva. A mozgássérült WC-t
csak belülről lehet zárni. Volt egy akna, ami le lett burkolva, az át lett kötve? Ez az egy WC
nem volt bekötve, még a felújítás előtt.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Be van kötve a csatorna.
Farkas Ferenc: Az Erkel Ferenc utcából keresett fel valaki, hogy ki van markolva az árok,
ahol az ő vize megy, és el fog fagyni, valamint hogyha megtelik az árok, akkor bemegy a
pincéjébe a víz.
Horinka László polgármester: Ezt az ügyet ismerjük, foglalkozunk vele. Rengeteg ilyen
probléma van.
Katus Norbert alpolgármester: Kell az árok, hogy ne az út szélén álljon meg a víz.
Tavasszal a közmunkaprogramban az Erkellel fogunk kezdeni, és bekötjük a befogadóba.
Holnap a tervező és a műszakos kolléga ki fog menni.
Horinka László polgármester: Még egyéb események: A mikuláscsomagot mindenki
megkapta, mindenki nagyon köszöni. A jövő évi közfoglalkozatás előkészítése már zajlik.
Voltunk egy 95 éves nénit köszönteni a Vasút utcában. A Jusztina napi rajzversen díjkiosztása
megvolt, nagyon lelkesek a gyerekek. Kasza Józseffel kötöttünk egy előszerződést egy 1-1,5
ha-os területre, de kellene még neki további terület. Megnyerte azt a pályázatot, amely a
logisztikai központra szól, további raktárakat kell neki építenie. Némi átrendezéssel kellene
felszabadítani neki területet, és azt is megvenné. Raktárokat és logisztikai központot akar
építeni ide, nem csokoládégyárat. Némi átrendezés kell, mert a szemben lévő területeket már
eladtuk, azzal a vevővel már felvettem a kapcsolatot ezzel kapcsolatban.
Farkas Ferenc: Hogy áll a fizetéssel?
Horinka László polgármester: Még nem fizetett, mert a pályázattól függött, hogy megveszie, ha sikerül megegyezni, akkor az egészet fizeti egyben. Megjelentek a felhívások a
LEADER pályázatokról, jövő év elején pályázatokat adunk be. Kamerarendszer, játszótér,
sportcélú fejlesztés, több dolog van. A zsinórlabda bajnokságról már beszéltem, a bizottságin
is volt róla szó. November 25-én Bárka-nap volt. A natúrparkos konferencián egyikőtökkel
sem találkoztam. Lezajlott a Mikulásfutás, és vasárnap lesz a Városi Advent. Kérdés,
hozzászólás van-e esetleg? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a tájékoztatót, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
188/2017. (XII. 14.) 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
Helyi értéktár bizottság 2017. évi II. félévi beszámolója
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta és elfogadásra javasolta. Itt volt Zemen
Pálné, a bizottság elnöke. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a
beszámolót, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
189/2017. (XII. 14.) 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 II. félévi
munkájáról szóló beszámolót – megköszönve a Bizottság
munkáját – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: a bizottság elnöke
3./ NAPIRENDI PONT
Humán Szolgáltatások Bizottsága éves beszámolója
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Szintén tárgyalta a HSZB és kérik a beszámoló elfogadását.
Kérdés, hozzászólás van-e a bizottság munkájával kapcsolatban? Ha nincs, megköszönöm a
bizottság munkáját, és kérem, hogy aki egyetért a beszámoló elfogadásával, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
190/2017. (XII. 14.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
SZMSZ 43. § (12) bekezdése alapján a Humán Szolgáltatások
Bizottsága előző évi munkájáról szóló beszámolót –
megköszönve a Bizottság munkáját – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: HSZB elnöke
4./ NAPIRENDI PONT
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság éves beszámolója
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Ezt értelemszerűen a PVB tárgyalta és szintén kérik az
elfogadását. A PVB munkáját is megköszönjük. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem,
hogy a ki elfogadja a beszámolót, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
191/2017. (XII. 14.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
SZMSZ 43. § (12) bekezdése alapján a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság előző évi munkájáról szóló
beszámolót – megköszönve a Bizottság munkáját – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: PVB elnöke

5./ NAPIRENDI PONT
Sülysápi Polgármesteri Hivatal beszámolója
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Ezt mindkét bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Köszönjük a részletes beszámolót a Hivatalnak, iszonyatosan sok adat és információ van
benne. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, megköszönjük a hivatal munkáját, és kérem,
hogy a ki elfogadja a beszámolót, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
192/2017. (XII. 14.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
6./ NAPIRENDI PONT
Sülysápi Polgármesteri Hivatal bérfejlesztése
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta és elfogadásra javasolta. Talán emlékeztek rá,
hogy az előző ülésen szó volt arról, hogy ezzel a bérhelyzettel valamit tenni kell és a
jegyzőasszony kapott egy felhatalmazást, hogy tegyen javaslatot. Kérdés, hozzászólás van-e?
Ha nincs rendeletmódosítás következik. Kérem, hogy aki elfogadja az előterjesztett
rendeletmódosítást, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2017. (…) önkormányzati rendelete
az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak
juttatásairól szóló 13/2016. (XI. 17.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdésével, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §
(3)-(4) bekezdésével és 237. §-ával, továbbá a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésével kapott felhatalmazással,
illetve feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzatnál és intézményeinél
foglalkoztatottak juttatásairól szóló 13/2016. (XI. 17.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Ör.) 8. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Sülysápi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők Kttv. 132. §-a
szerinti illetményalapját az 1. melléklet tartalmazza.
2. §
Az Ör. 8. § (2) bekezdésében az „a Képviselő-testület évente a tárgyévi költségvetési
rendeletben állapítja meg” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet tartalmazza” szövegrész
lép.
3. §
Az Ör. kiegészül az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel.
4. §
E rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

Sülysáp, 2017. december 14.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

1. melléklet a 26/2017. (…) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 13/2016. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez
A Sülysápi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja és
illetménykiegészítése 2018. évre
1. A Sülysápi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők Kttv. 132. §-a
szerinti illetményalapja: 50.000 Ft
2. A Sülysápi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők Kttv. 234. §-a
szerinti illetménykiegészítése: 20 %
Horinka László polgármester: A hivatal dolgozói és jegyzőasszony nevében is köszönöm
nektek, hogy ezt támogattátok, hiszen neki okoz legnagyobb fejfájást, hogy az értékes
dolgozóinkat ne vigyék el.
7./ NAPIRENDI PONT
A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló rendelet
módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Korábban határozatban
erről már döntöttünk. Őrsparancsnok úrnak mondom, hogy korábban döntöttünk arról, hogy
nem szüntetjük meg az őrszolgálatot, de az érintetteket felmentjük a fizetési kötelezettség
alól. Mi adunk munkát a továbbiakban a mezőőröknek. Kb. fele-fele arányban akarják, és nem
akarják a gazdák. Talán már egy kicsit az ellenzők többen is voltak. Kérdés, hozzászólás vane? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a rendeletmódosítást, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2017. (...) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 16/2013. (XI.
26.) 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 a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a
mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésével kapott
felhatalmazással, illetve feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének a mezei őrszolgálat létesítéséről és
működéséről szóló 16/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 4. § (1)(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) Az önkormányzat a mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a
központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból, valamint
a) a 2014. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozólag a földhasználó –
ha ez ismeretlen, a tulajdonos – által kifizetett mezőőri járulékból,
b) 2018. január 1. napjától saját bevételeiből fedezi.
(2) A mezőőri járulék
a) összege a 2014. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozólag minden
megkezdett hektár után 1000 Ft/év
b) 2018. január 1. napjától megszűnik.
(3) A 2014. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozólag kivetett mezőőri
járulékot a következő határidőkig kell megfizetni:
a) a 2014. évit 2016. december 31-ig,
b) a 2015. évit 2017. április 30-ig,
c) a 2016. évit 2017. szeptember 30-ig,
d) a 2017. évit 2018. április 30-ig.
2. §
(1) E rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszíti az Ör. 3. § (2) bekezdésében az „A mezőőr kiválasztásában és
alkalmazásában a sülysápi földhasználóknak véleményezési joga van.” szövegrész.

Sülysáp, 2017. december 14.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

8./ NAPIRENDI PONT
2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása, belső
megbízása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

ellenőr

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás
van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja az ellenőrzési tervet és a belső ellenőr megbízását,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
193/2017. (XII. 14.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján
1./ Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi
belső ellenőrzési tervét jóváhagyja,
2./ a belső ellenőrzési feladatok ellátásával – ajánlata alapján –
a K. F. Kontrolling Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t
(székhelye: 2760 Nagykáta, Bajcsy-Zs. u. 26., Cg.: 13-09179712, asz.: 25498073-1-13; képviseli: Kiss Ferenc
ügyvezető) bízza meg 500.000 Ft összegű megbízási díj
ellenében,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
9./ NAPIRENDI PONT
Jogi tanácsadói szerződés megkötése 2018. évre
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Minimális
emelkedéssel, ugyanazzal az ügyvéddel kötnénk szerződést. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha
nincs, kérem, hogy aki egyetért a szerződés megkötésével, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
194/2017. (XII. 14.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ 2018. évre jogi tanácsadói szerződést dr. Acsai Anetta Rita
ügyvéddel (székhelye: 2243 Kóka, Margithegy 18.), bruttó
120.000 Ft/hó díjazás ellenében,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés megkötésére,
3./ felkéri a jegyzőt, hogy a szerződés éves díjának az
önkormányzat
2018.
évi
költségvetésébe
való
betervezéséről gondoskodjon.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2017. 12. 31. 3./ 2018. 02. 15.
Felelős: polgármester, jegyző
10./ NAPIRENDI PONT
Vételi ajánlat a Sülysáp 1581/2 hrsz. alatti ingatlan (központi óvoda)
telekrészére
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás
van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a vételi ajánlatot, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
195/2017. (XII. 14.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet alapján
1./ Ivankó-Hafner Katalin 2241 Sülysáp, Határ út 1/A. szám
alatti lakosnak a Sülysáp 1581/2 hrsz.-ú ingatlan cca. 400
m2 területű telekrészére vonatkozó 3000 Ft/m2 összegű
vételi ajánlatát elfogadja, az alábbi kikötésekkel:
a) az összegszerű eladási ár az elkészült telekalakítási
vázrajz
szerinti
telekterület
alapján
kerül
megállapításra,
b) jelen elfogadó jognyilatkozat hatályba lépésének
feltétele, hogy az óvoda bővítését támogató szervezet
hozzájáruljon a telekalakításhoz és az adásvételhez,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
11./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztatás a bizottságok 2018. évi munkatervének elfogadásáról
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság elfogadta a saját munkatervét, ezt
tudomásul vesszük. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja
tájékoztatás, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
196/2017. (XII. 14.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Bizottságok 2018. évi munkatervének elfogadásáról szóló
tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
12./ NAPIRENDI PONT
Szent István téri parkoló kiépítése
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Kettő ajánlat érkezett, a HEDO Kft. kb. 400 ezer forinttal
magasabb áron vállalná a munkát, ezért megér annyit, hogy helyi vállalkozóval csináltassuk.
Az idei költségvetésünkben van-e erre fedezet nem tudom, a jövő éviben azonban
szerepeltetni fogjuk, és biztosítunk rá keretet. Kérdés, hozzászólás van-e?
Farkas Ferenc: Ha már csináljuk az utat, egészen a bölcsödéig meg kellene csinálni.
Horinka László polgármester: Igen én is úgy gondolom, de ide valami díszburkolat kellene,
ami sokkal nagyobb költség. Ezt majd napirendre is kell venni, nem lesz olcsó, szerintem
most ezt nem tudjuk elindítani. Ha egyéb nincs, kérem, hogy aki egyetért a parkoló
megépítésével, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
197/2017. (XII. 14.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1./ az elkészített tervek szerint szegélyezett, zúzottköves
parkolót építtet ki a Szent István tér keleti oldalán,
2./ a kivitelezéssel – ajánlata alapján - a Folyamat Kft.-t
(székhelye: 2241 Sülysáp, Hunyadi utca 32., adószáma:
23921209-2-13, cgsz.: 13-09-156259, képviseli: Dósa
Rihárd ügyvezető) bízza meg 2.245.606 Ft+ÁFA
vállalkozási díj ellenében,
3./ a kivitelezés bruttó 2.851.920 Ft összegét a költségvetés
felújítási keretének terhére biztosítja,
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a vállalkozási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
13./ NAPIRENDI PONT
Egyebek
Seprős Viktor: Megrendeztük az első tókerülő túrát. A vártnál jóval nagyobb létszámmal, 80
fővel zajlott. Nagyon jó időnk volt. köszönjük a Csanádi Ádámnak és a WAMKK-nak, hogy a
helytörténeti gyűjteményt a rendelkezésünkre bocsájtották. Van igény a hasonló

rendezvényekre, talán tavaszra lesz ennek folytatása, hagyománnyá tesszük. Nagyjából felefele arányban sülysápi és nem sülysápi résztvevők voltak.
Horinka László polgármester: Gratulálunk a szervezéshez, köszönjük a munkátokat!
Seprős Viktor: Volt egy kis fennakadás, mert kevés volt az oklevél, de utólag mindenkinek
postáztuk.
Horinka László polgármester: Ákos szervezi a téli focikupát.
Hostyinszki Ákos: 14 csapat nevezett, ez egy kicsit több, mint szokott. Három csoport lesz,
az első lesz reggel, a továbbjutóinak egy kicsit várni kell.
Horinka László polgármester: Úgy volt, hogy ott leszek a pályán, de a csapatom
„elfogyott”, mert lesz gyerekfocis rendezvény, ezért nem megyünk. Mikorra várható a vége?
Hostyinszki Ákos: 17 óra körül.
Horinka László polgármester: Még nem tudom, hogy el tudok-e menni a díjátadásra, mert
este viszont koncertre megyünk. Amennyiben nincs más mindenkinek köszönöm az egész
éves munkát, áldott békés karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog új évet kívánok! Az ülést
bezárom.

k.m.f.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Farkas Ferenc
települési képviselő

Pálinkásné Petik Éva
települési képviselő

