Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 25-én 18.00kor megtartott munkaterv szerinti, nyilvános üléséről
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak:
A Képviselő-testület tagjai közül: Horinka László polgármester, Katus Norbert
alpolgármester, Balog Mónika, Farkas Ferenc, Hostyinszki Ákos, Kecser István,
Pálinkásné Petik Éva, Seprős Viktor települési képviselők, később érkezett: Cseri
Péter települési képvisleő
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző, Szabó-Debreceni Anikó aljegyző
Meghívottként: Danyi Zsuzsanna bölcsődevezető
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt az idei
első munkaterv szerinti testületi ülésen. Szerintem mindenkivel találkoztam már az idén, de
akivel nem, annak boldog új esztendőt kívánok. Vendégeinket is szeretettel köszöntöm. Egyik
vendégünk aljegyző asszony, Szabó-Debreceni Anikó, aki a héten kezdett nálunk. Kérlek,
mutatkozz be röviden a testületnek.
Szabó-Debreceni Anikó aljegyző: 10 éve vagyok sülysápi lakos, Óbudáról költöztem ide, ott
voltam köztisztviselő, elsősorban szociális ügyekkel foglalkoztam. Nagyon remélem, hogy
mihamarabb beletanulok a Hivatal többi ügyébe is.
Horinka László polgármester: Még akklimatizálódik, csak hétfőn kezdett, jegyzőasszony
esetleges távollétében vele is találkozhattok. Köszönjük szépen, természetesen a továbbiakban
is szívesen látunk, de ha menned kell, csak nyugodtan. Megállapítom, hogy 9 tagból 7 jelen
van, a Képviselő-testület határozatképes. Cseri Péter jelezte, hogy később csatlakozik
hozzánk, Éva pedig más elfoglaltsága miatt nincs itt. A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek
javasolom Balog Mónika és Farkas Ferenc képviselőtársainkat. Aki egyetért a javaslattal,
kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Balog Mónika és
Farkas Ferenc települési képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek
megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirend tárgyalására
teszek javaslatot. Van-e még valakinek módosító indítványa?
Hostyinszki Ákos: Egyebekben szeretnék javaslatot tenni.
Katus Norbert alpolgármester: Nekem kettő témám lenne, egy LEADER és egy
közvilágítás-bővítés.
Horinka László polgármester: Tehát összesen további három téma. 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./ Tájékoztató a 2017. év IV. negyedévben a Képviselő-testület által átruházott
hatáskörökben hozott döntésekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
3./ Beszámoló az Anima Musicae Kamarazenekar Egyesület előző évi munkájáról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
4./ Sülysáp város 2018. évi rendezvénynaptárának jóváhagyása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
5./ Gólyahír Bölcsőde alapdokumentumainak módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
6./ Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
7./ Sülysáp Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
8./ 2018/2019. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatárok
véleményezése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
9./ „Határtalanul” programban részt vevő rászoruló diákok támogatása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
10./ Támogatási igény benyújtása a 2018. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási
programra
Előterjesztő: Horinka László polgármester
11./ Napelempark telepítésével kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
12./ Napelelmpark telepítésével kapcsolatos településrendezési eljárás megindítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
13./ Sülysáp Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének tárgyalása (I. kör)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
14./ Közvilágítás karbantartására szóló új szerződés megkötése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
15./ Közvilágítás bővítése a sápi temető parkolójában
Előterjesztő: Horinka László polgármester
16./ Újonnan megépített és felújított útjaink forgalmi rendjének szabályozása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
17./ Pályázat benyújtása a VP6-19.2.1.-41-7-17 azonosítószámú Települések
arculatának fejlesztése, élhetővé tétele, bel- és külterületének gazdasági és
infrastrukturális fejlesztése című LEADER pályázati felhívásra
Előterjesztő: Horinka László polgármester
18./ Dacia Dokker személygépkocsi ingyenes használatba adása a rendőrség részére
Előterjesztő: Horinka László polgármester

19./ Sülysáp 3581/3 és 3681/4 hrsz. alatti földrészletre vonatkozó eladási ajánlat
Előterjesztő: Horinka László polgármester
20./ Csatlakozás a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhíváshoz
Előterjesztő: Horinka László polgármester
21./ Rendelkezés a 2018. évi igazgatási szünetről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
22./ Összefogás Sülysápért Egyesület LEADER-pályázatának támogatása
Előterjesztő: Katus Norbert alpolgármester
23./ Közvilágítás bővítése a Hevesy parkban
Előterjesztő: Katus Norbert alpolgármester
24./ Sápi zuhogó mederkotrása
Előterjesztő: Hostyinszki Ákos képviselő
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 előterjesztésben látható a testületi döntések
végrehajtásáról készült tájékoztató, és a nyúlfarknyi időről egy rövid tájékoztató. Kérdés,
hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a tájékoztatót, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
1/2018. (I. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt
határidejű képviselő-testületi határozatokról és az előző
képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről
szóló, az SZMSZ 19. § (5) és 25. § (5)-(6) bekezdése szerint
előterjesztett polgármesteri tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a 2017. év IV. negyedévében a Képviselő-testület által
átruházott hatáskörökben hozott döntésekről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Az írásos anyag mindenki előtt ismert. Kérdés, hozzászólás
van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a tájékozatót, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
2/2018. (I. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.
év IV. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntésekről

szóló, az SZMSZ 8. § (4) és 19. § (5) bekezdése szerint
előterjesztett beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
3./ NAPIRENDI PONT
Beszámoló az Anima Musicae Kamarazenekar Egyesület előző évi
munkájáról
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mint ismert előttetek egy közszolgáltatási szerződést
kötöttünk, ennek alapján kell beszámolót készíteniük. Nagyon tartalmas beszámolót kaptunk,
nem is csak az előző évről, hanem még korábbról is.
Balog Mónika: Két alkalommal már részt vettünk a hangversenyükön, a gyerekeket nagyon
lekötötte, csendben érdeklődve hallhatták, köszönöm nekik.
/18:15 Cseri Péter települési képviselő megérkezett az ülésre, a Képviselő-testület
határozatképes: 9 tagból 8 jelen van./
Horinka László polgármester: Én is csak megköszönni tudom neki, hogy megszerettették
velem a komolyzenét. Örülünk, hogy itt vannak, és egy kicsit részesülhetünk a
művészetükből. A gyerekek is csendben és érdeklődve figyelték, még a bölcsődés korúak is.
Tartottak előadást a hangszerekről, megtudhatták milyen hangszerekből áll a zenekar, nagyon
klassz volt.
Balog Mónika: A gyerekek szintjén mutatják ezt be. Nagyon nagyszerű, hogy a buszokkal az
önkormányzat idehozza a gyerekeket, ez több százezer forint.
Katus Norbert alpolgármester: A nagy távolságokat nekünk kezelni kell.
Horinka László polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki
elfogadja a beszámolót, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
3/2018. (I. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat és az Anima Musicae Kemarazenekar Egyesület
között fennálló közszolgáltatási szerződés alapján az egyesület
elmúlt évi munkájáról szóló beszámolót – megköszönve
áldozatos munkájukat - elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4./ NAPIRENDI PONT
Sülysáp város 2018. évi rendezvénynaptárának jóváhagyása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Gyakorlatilag a
korábbi években kialakult és bevált programok beépítésre kerültek. A kísérleti programok
szintén bekerültek. Sportprogramok, városnap, kiderült az iskolabörze dátuma is. Ahogy az év

vége felé keresgéltek, kevesebb program van, de azok még változnak. Kérdés, hozzászólás
van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a rendezvénynaptárt, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
4/2018. (I. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2010.
(XII. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) h) pontja alapján
1./ Sülysáp város 2018. évi rendezvénynaptárát elfogadja;
2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a
rendezvénynaptár helyben szokásos módon való
közzétételéről.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2018. január 31.
Felelős: polgármester
5./ NAPIRENDI PONT
Gólyahír Bölcsőde alapdokumentumainak módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Szakmai ellenőrzés
során merült fel néhány pontosítás, amit át kell vezetni a dokumentumokon. Zsuzsanna azért
van itt, hogy ha kérdés merül fel, válaszoljon.
Balog Mónika: Van-e változás a szakmai programban?
Danyi Zsuzsanna intézményvezető: Nagy változások nincsenek, kiegészítések vannak
benne, a dolgozók és a gyerekek irányában is.
Balog Mónika: Hogy érzed magad, kollégák elfogadtak?
Danyi Zsuzsanna intézményvezető: Jól, minden rendben van, úgy érzem elfogadtak.
Horinka László polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, a három
határozati javaslatról külön-külön szavazunk. Aki egyetért a bölcsőde alapító okiratának
módosításával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
5/2018. (I. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 104. § (1) a) pontjával kapott alapítói és
fenntartói jogkörében eljárva
1./ a Gólyahír Bölcsőde (székhelye: 2241 Sülysáp, Szilvafasor
u. 1., PIR: 776143) alapító okiratát a 2018/BÖLCSŐDE/1.
számú módosító okirattal módosítja, és a módosító okirattal
egységes szerkezetbe foglalt 2018/BÖLCSŐDE/2. számú
alapító okiratot adja ki;
2./ felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen változások törzskönyvi
nyilvántartáson történő átvezetése iránt.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, intézményvezető
Horinka László polgármester: Aki elfogadja a bölcsőde módosított SZMSZ-ét, kérem,
szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
6/2018. (I. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 104. § (1) d) pontjában kapott alapítói és
fenntartói jogkörében eljárva a Gólyahír Bölcsőde (székhelye:
2241 Sülysáp, Szilvafasor u. 1., PIR: 776143) előterjesztett
szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető
Horinka László polgármester: Aki elfogadja a bölcsőde módosított szakmai programját,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
7/2018. (I. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 104. § (1) d) pontjában kapott alapítói és
fenntartói jogkörében eljárva a Gólyahír Bölcsőde (székhelye:
2241 Sülysáp, Szilvafasor u. 1., PIR: 776143) előterjesztett
szakmai programját jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető
6./ NAPIRENDI PONT
Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Szintén az ellenőrzéssel kapcsolatban került elő, hogy van
néhány dolog, amit bele kell építeni. PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdés,
hozzászólás van-e?
Balog Mónika: Miben működünk együtt?
Horinka László polgármester: A kötelező dolgokat biztosítjuk, helyiséget, infrastruktúrát,
adminisztrációt. Előterjesztéseket a Hivatal készíti, üléseket bonyolítja.
Balog Mónika: Nem kaphatunk valami értesítést, hogy mikor van ülésük?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Nem megy elég gördülékenyen, mert eléggé ad-hoc módon ülnek
össze. Kifejezetten az infrastrukturális feltételeket kell biztosítani, de az önkormányzatot – a
törvény alapján – a jegyző képviseli az üléseiken. Természetesen ez nem zárja ki, hogy bárki
részt vegyen.
Balog Mónika: És a mi üléseinkre nem kíváncsiak?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Sajnálatos, vagy inkább csak tény, hogy ez oda-vissza nem vált
gyakorlattá.

Horinka László polgármester: Ha nincs más, kérem, hogy aki elfogadja az együttműködési
megállapodás módosítását, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
8/2018. (I. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §
(2) bekezdése alapján
1./ a Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló
2016. január 29. napján kelt együttműködési megállapodás
felülvizsgálata körében az előterjesztésre került, a szükséges
módosításokat
tartalmazó,
újonnan
megkötendő
együttműködési megállapodást – a korábbi megállapodás
hatályon kívül helyezése mellett – jóváhagyja;
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az
együttműködési megállapodás aláírására és végrehajtására.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: polgármester, jegyző
7./ NAPIRENDI PONT
Sülysáp
Város
Önkormányzata
szervezeti
és
működési
szabályzatának módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Az RNÖ-vel
kapcsolatos együttműködés részleteit kell rögzíteni az SZMSZ-ben. Rendelet módosítást
hajtunk végre. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a módosítást,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014. (....) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
14/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
8./ NAPIRENDI PONT
2018/2019.
tanévre
vonatkozó
általános
iskolai
felvételi
körzethatárok véleményezése
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás
van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja az előterjesztett iskolai körzethatárokat,
szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
9/2018. (I. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján
nyilatkozik, hogy a sülysápi általános iskolai feladatellátási
helyeknek a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
által a 2018/2019. tanévre javasolt felvételi körzethatáraival
egyetért, azokkal kapcsolatosan módosítási javaslattal nem kíván
élni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9./ NAPIRENDI PONT
„Határtalanul” programban részt vevő rászoruló diákok támogatása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta. PVB nem hozott döntést, a
HSZB pedig a döntés elnapolását javasolta. A PVB tagoknak elmondom, hogy elég érdekes
helyzet alakult ki. Kedden találkoztam intézményvezető asszonnyal, elmondtam neki, hogy a
rászoruló diákokat tervezzük támogatni, kivéve, ha ez egy 6 napos program, aminek a
költségét a szülőktől elkezdték beszedni. A rászoruló diákoknál a teljes bekerülési költséget
támogatnánk. Kiderült, hogy ezt nem tartják elegendőnek, mert csak a szállásra és az
étkezésre elegendő, a tervezett programokra nem, amit a 6. napra terveztek. Az a
benyomásom, hogy ezzel a kéréssel szeptemberben, vagy már augusztusban kellett volna
foglalkoznunk. Már szeptemberben volt szülő, aki megköszönte a támogatást, amikor még
nem is tudtam róla. Ebből már nehéz jól kijönni, hiszen a szülők felé az lett kommunikálva,
hogy támogatjuk. Vagy adunk 300 ezer forintot, vagy semmit, vagy egyes programokat, vagy
csak a rászorulókat támogatjuk. A HSZB azért napolta el, mert ha a rászorulókat támogatjuk,
akkor három gyerekről van szó, a másik 5 nem tudjuk miért nem jelentkezett a kirándulásra.
Cseri Péter: A pluszköltség, amire nem kaptak támogatást, miből adódik?
Katus Norbert alpolgármester: Egy elkommunikálás történt, ebben sokan szerepeltünk. Van
egy 6 napos program, ennek 17 ezer forint a költsége, ezt mindenki vállalta. Ami plusz
programként felmerült, nincs kihirdetve, pl. a Békás-szoros. Ezt egy utazási iroda szervezi.
Szerettünk volna helyi buszost megbízni, hátha vele jobban lehet egyezkedni, de ehhez az
utazási iroda nem járult hozzá. Van egy-két olyan program, amit lehet, valamit elhagyunk és
megyünk Városfalvára. A program megáll a saját lábán, de ha érkezik hozzá plusz támogatás,
akkor megfontolnánk azt, hogy egy napot kicserélünk a Békás-szorosra, a Gyilkos-tóval
együtt.
Farkas Ferenc: 300 ezer forintot szántunk rá, ez nem egy nagy összeg, adjuk oda!
Horinka László polgármester: Ennyit kért igazgatóasszony, arról volt szó, hogy az RGYK-s
gyerekeket támogatjuk.
Kecser István PVB elnök: Nem vagyunk döntési kényszerben. Ajánljuk fel a szülőknek,
hogy van lehetőség plusz programokra. Meglepett, hogy csak három RGYK-s megy, a többi
valószínűleg nem csak a pénz miatt nem megy. Az volt a bizottság álláspontja, hogy ne
legyen egyforma a támogatás, ez nem akkora összeg, hogy ne tudják vállalni a szülők. Ha a
szülők akarják a programbővítést, akkor vállalják a költségeket, az RGYK-soknak pedig
adjunk támogatást.

Katus Norbert alpolgármester: Városfalva belefér a programba, a Békás-szoros nagy
távolság. A programcsomag 6 napos, a nagyobb távolságra eső programok jelentenek
többletköltséget. Azért szerintem felesleges elmenni, hogy a gyerekek egy kalandparkban
játsszanak.
Horinka László polgármester: Két lehetőség van, vagy elnapoljuk a kérdést, és februárban
elővesszük, vagy most döntünk valamit. A HSZB azt mondta, napoljuk el. Addig megtudjuk,
hogy a nem jelentkező gyerekek a támogatás függvényében mennének-e. Adhatunk vegyes
támogatást, RGYK-s és programtámogtást.
Balog Mónika: Rosszul lett lekommunikálva, valami kompromisszumot kössünk, nem
tudunk jó döntést hozni. Viszont így elindítunk egy lavinát, mert jövőre is lesz ilyen, és akkor
elvárják a támogatást.
Katus Norbert alpolgármester: Ezért mondtam, hogy ne adjunk semmit. A program megáll
a saját lábán, senki nem mondta, hogy biztosan lesz önkormányzati támogatás. Én kvázi
idegenvezetőnek megyek velük, mert az idegenvezető is 120 ezer forintba kerülne, és ezt nem
támogatja a pályázat.
Kecser István PVB elnök: Ez nem pénzügyi kérdés, de az ember igazságérzetét borzolja, és
akik érintettek, azok is azt mondják, hogy nem jogos egységesen támogatni.
Katus Norbert alpolgármester: Az emberek azt tudják, hogy van egy 6 napos program, be
kell fizetni 17 ezer forintot és kész.
Cseri Péter: Halasszuk el.
Horinka László polgármester: Én azt szeretném, hogy azok a gyerekek is eljussanak, akik
valószínűleg anyagi okok miatt nem akarnak utazni. Ez egy 6 napos program, de a szülők is
tudták, hogy ezek a programok lesznek benne.
Katus Norbert alpolgármester: A szülőknek csak szóban lett elmondva, hogy Városfalva is
bekerül, de volt egy hivatalos programterv.
Horinka László polgármester: Állítom nektek, hogy a gyerekek ettől sokkal több zsebpénzt
fognak elkölteni, de én attól nem akarok elszakadni, hogy mi van az 5 gyerekkel. A tervet
pedig valamilyen szinten biztosan módosítani kell. Támogassuk meg az RGYK-sokat, és
akkor még legyen valamilyen programtámogatás is. Napoljuk el és több információval
gazdagodva februárban döntünk. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
10/2018. (I. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskola kérelméről való
döntéshozatalt a „Határtalanul” program keretében
szervezett erdélyi körutazás támogatására a soron következő
munkaterv szerinti ülésére elnapolja,
2./ felkéri a polgármestert a döntéshozatalhoz szükséges
további információk beszerzésére.
Határidő: 2018. februári ülés
Felelős: polgármester
10./ NAPIRENDI PONT
Támogatási igény benyújtása a 2018. évi hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatási programra
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: PVB támogatja. Annyi mozgásteret adjatok, hogy plusz két
fővel növeljük a létszámot, mert az előterjesztés kiküldése után jelezték, hogy kaptunk még
lehetőséget két főre. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a
támogatási igény benyújtásával, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
11/2018. (I. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ támogatási kérelmet kíván benyújtani a 2018. évi hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatási programra 15 fő segédmunkás
és 1 fő munkavezető bérköltségének finanszírozására,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. február 2.
Felelős: polgármester, jegyző
11./ NAPIRENDI PONT
Napelempark
telepítésével
kapcsolatos
együttműködési
megállapodás megkötése
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Kérdés,
hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért az együttműködési megállapodás
megkötésével, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
12/2018. (I. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.
(székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.;
cégjegyzékszám: 01-09-702673) által a Sülysápon
létesítendő 0,5 MW alatti névleges teljesítőképességű
napelemes kiserőmű megvalósítása érdekében előterjesztett
együttműködési megállapodás tervezetét jóváhagyja, felkéri
és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására;
2./ az együttműködési megállapodás értelmében kezdeményezi
a napelempark helyszínének kialakítása céljából az
önkormányzat tulajdonában álló Sülysáp 0431/8 hrsz.-ú
földrészlet
vonatkozó
változási
vázrajz
szerinti
felosztásával a Sülysáp 0431/9 hrsz. alatti 1 ha 5048 m2
területű földrészlet kialakítását, és kéri a változás ingatlannyilvántartáson történő átvezetését.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: polgármester
12./ NAPIRENDI PONT

Napelempark telepítésével kapcsolatos településrendezési eljárás
megindítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta és elfogadásra javasolta.
Hostyinszki Ákos: Ezt utólag fogják megtéríteni?
Horinka László polgármester: Igen. Itt két határozatot kell hozni, az egyik a Pestterv
megbízása, a másik a HÉSZ módosítása. Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem,
hogy aki egyetért az eljárás megindításával, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
13/2018. (I. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Sülysáp város településrendezési eszközeinek a Sülysáp
0431/9 hrsz.-ú területet érintő módosításához szükséges
tervek elkészítésével és a jóváhagyásukhoz szükséges
egyszerűsített településrendezési eljárás bonyolításával
ajánlata alapján a Pestterv Kft.-t (székhelye: 1085
Budapest, Kőfaragó u. 9.) bízza meg 920.000 Ft+áfa díj
ellenében,
2./ felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, a tervezési szerződés aláírására.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Aki egyetért a HÉSZ módosítással, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
14/2018. (I. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 16. §
(1) b) pontja alapján
1./ a 0431/8 hrsz-ú, telekhatárrendezés után 0431/9 hrsz-ú
területen
kezdeményezett
Napelempark
beruházást
nemzetgazdasági
szempontból
kiemelt
jelentőségű
beruházás megvalósításának érdekében a településrendezési
eszközök módosítását kezdeményezi, hivatkozással élve a
napelemes
erőművek
megvalósítására
irányuló
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 347/2017. (XI. 22.) Korm. rendeletre,
továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (6) bekezdés a)
pontjára tekintettel;
2./ a Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján a
Sülysáp, 033/221 hrsz. Gksz-2 övezetbe sorolt területét
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, gazdaságfejlesztő
beruházás megvalósítása érdekében;
3./ a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 43. § (5) bekezdése, valamint az egyes
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (2)-(3) bekezdései
alapján, a tárgyalásos eljárás keretében készülő Sülysáp
város településrendezési eszközök részleges módosítása
során a kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat
készítésétől eltekint; erről a Kr. 5.§ (2)-(3) bekezdéseinek
megfelelően, az elfogadástól számított 15 napon belül
tájékoztatja az államigazgatási szerveket és a
nyilvánosságot;
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, majd folyamatos
Felelős: polgármester
13./ NAPIRENDI PONT
Sülysáp Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
tárgyalása (I. kör)
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolták.
Katus Norbert alpolgármester: A tavalyi évhez képest, hogyan alakulnak a
finanszírozásaink?
Kecser István PVB elnök: Az egyensúlyi helyzet olyan, mint a tavalyi.
Katus Norbert alpolgármester: Jó hír, hogy a bölcsődét elég jól finanszírozzák.
Horinka László polgármester: A korábbi években a szociális támogatásaink egy részét a
bölcsőde finanszírozásába forgattuk bele. Most már jóval kevesebb, amit be tudunk forgatni.
Év közben kaptunk plusz támogatást, ezért lehet, hogy visszafizetésünk keletkezik.
Balog Mónika: Ma durva kép volt fenn a Laky dűlőből.
Katus Norbert alpolgármester: Ennél összességében jobb az állapot.
Horinka László polgármester: Az volt a terv, hogy ami kikerül az útépítés során az utakból,
azzal megpróbálunk javítani a helyzeten, de a közbeszerzésben sem szerepelt, és a
vállalkozónak sem mondtuk, hogy amit kiszed, azt próbálja meg külön szedni. Van egy
pályázat, 31-éig lehet beadni zártkerti utak fejlesztésére. A nyerhető 10 millióból 1 milliót
másra kell fordítani, ezért arra gondoltunk, hogy egy dióültetvény alakítunk ki. Viszont egy
kátyúzást tudnánk ebből csinálni, az is javít a helyzeten. Ez egy örök probléma, folyamatosan
kapom az ott élőktől, hogy ott is emberek élnek. Nem kellene ott élniük, az nem lakóterület.
Az út után majd jön a közművesítés, de semmi nem teszi lakóterületté. A Kormány abszolút
mezőgazdasági szempontból közelíti meg a problémát. A Besnyői és a Laky dűlő kb. 2,5 km

hosszú. Kérdés van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki első körben elfogadhatónak találja a
költségvetést, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
15/2018. (I. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a saját bevételeinek
és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a tárgyi
költségvetési évet követő három évre várható összegét a következők szerint állapítja meg:
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
2018.
2019.
2020.
2021.
szerinti saját bevételek (e Ft-ban)
1. a helyi adóból származó bevétel
170 000
170 000
160 000
160 000
2. az Önkormányzati vagyon és az
10 000
10 000
0
0
önkormányzatot megillető vagyoni
értékű
jog
értékesítéséből
és
hasznosításából származó bevétel
3. 3. az osztalék, a koncessziós díj és a
0
0
0
0
hozambevétel
4. 4. a tárgyi eszköz és az immateriális
0
0
0
0
jószág, részvény, részesedés, vállalat
értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel
2 000
2 000
2 000
2 000
6. a
kezességvállalással
kapcsolatos
megtérülés
Saját bevételek összesen:
182 000
182 000
162 000
162 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből és
2018.
2019.
2020.
2021.
kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségek (eFt-ban)
1. Fejlesztési hitel törlesztése (utak,
0
0
0
0
közműfejlesztés)
2. Fejlesztési hitel törlesztése
0
0
(városközpont)
3. Fejlesztési hitel törlesztése (óvoda
0
0
0
0
energiakorszerűsítés)
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés
41 000
30 000
30 000
30 000
államháztartáson kívülre)
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
0
0
0
0
kamata
Kötelezettségvállalások összesen:
30 000
30 000
30 000
30 000
2./ Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a költségvetési előirányzatok további pontosítására.
Határidő: 2018. februári ülés
Felelős: polgármester, jegyző
14./ NAPIRENDI PONT
Közvilágítás karbantartására szóló új szerződés megkötése

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, és javasolta, hogy a cég megbízhatóságát is
vizsgáljam. Most kivételesen úgy néz ki, hogy a kedvező ár és a megbízhatóság együtt jár. A
cég, amely a legjobb ajánlatot adta, nagyjából 30 ezer lámpát üzemeltet. Az ÉMÁSZ
ajánlatából az látszott adott, mintha nem is akarná megnyerni. A harmadik is megbízhatónak
tűnt, de valahogy a teljesítési határidőket nem sikerült értelmezni. Kértük, hogy 3 és 7 napos
határidőre is adjanak ajánlatot. Napokban találkoztam még valakivel, aki ilyennel foglalkozik,
ő tudott volna olcsóbbat adni, de ő is az isaszegi céget javasolná. Az ő megbízása nagyon
bonyolult lett volna. Neki nincs rendszerkarbantartási engedélye a közműszabályozási
hivataltól, ezért nekünk kellene a feladat-ellátást vállalni.
Balog Mónika: Nagyon sokan panaszkodtak mostanában az emberek.
Horinka László polgármester: Ez átmeneti volt, zűrök voltak az előző szolgáltatóval, de
most már rendben lesz.
Balog Mónika: Ők azt ígérték, hogy 3 és 7 napon belül kijavítják a hibákat?
Horinka László polgármester: Igen, de lehet, hogy valami köztes megoldást fogunk
választani. Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért az
előterjesztett határozati javaslattal, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
16/2018. (I. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri és
felhatalmazza a polgármestert, hogy a települési közvilágítás
karbantartására kötendő szerződéssel kapcsolatos beszerzési
eljárást lefolytassa, döntsön annak eredményéről, majd
szerződést kössön a nyertes ajánlattevővel.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: polgármester
15./ NAPIRENDI PONT
Közvilágítás bővítése a sápi temető parkolójában
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Elkészült a parkoló, hiányzik a lámpa, erre kértünk ajánlatot,
ugyanaz a cég, amely a karbantartásra is adott ajánlatot. LED-es lámpák lesznek, két új oszlop
állításával. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a közvilágítás
bővítésével, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
17/2018. (I. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ dönt a sápi köztemetőnél kialakított új parkoló
közvilágításának kiépítéséről, melynek megtervezésével és
kivitelezésével ajánlata alapján a Polytechnic-Light Kft.-t
(2117 Isaszeg Hunyadi utca 2/a.) bízza meg,
2./ a kivitelezés 400.000 Ft+áfa költségét a 2018. évi
költségvetés beruházási keretében biztosítja,

3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: polgármester
16./ NAPIRENDI PONT
Újonnan megépített és felújított útjaink forgalmi rendjének
szabályozása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A PVB azt javasolta, hogy Cseri Péter képviselő úr tegyen
javaslatot a forgalmi rendre. A mostani előterjesztés az én instrukcióim szerint készült. Az
Erkel és a Hunyadi nagyon hosszú utcák, ha ezeket levédjük, akkor nagyon gyorsan fognak
menni, ezért gondoltam, hogy egyenrangú útkereszteződések legyenek, akkor lassítani kell
minden kereszteződésben. Péter, akkor gondold át, és várjuk a javaslatot. Javasolom, hogy
napoljuk el a döntést a februári ülésre. Aki egyetért a javaslattal, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
18/2018. (I. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ az újonnan felújított utcák forgalomszabályozására
vonatkozó döntéshozatalt a soron következő munkaterv
szerinti ülésére elnapolja,
2./ felkéri Cseri Péter képviselőt a döntéshez szükséges
szakmai javaslat elkészítésére.
Határidő: 2018. februári ülés
Felelős: polgármester, Cseri Péter képviselő
17./ NAPIRENDI PONT
Pályázat
benyújtása
a
VP6-19.2.1.-41-7-17
azonosítószámú
Települések arculatának fejlesztése, élhetővé tétele, bel- és
külterületének gazdasági és infrastrukturális fejlesztése című
LEADER pályázati felhívásra
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Játszótér programról döntöttünk tavaly, a LEADER-program
keretében két játszóteret újítanánk fel. PVB elfogadásra javasolja.
Cseri Péter: Nem lehet ezeket bekamerázni?
Katus Norbert alpolgármester: Arra lesz egy külön célterület, kifejezetten településvédelmi
kamerarendszer kiépítésére. Ennek a két játszótérnek az alap eszközigénye kimeríti a 15
milliót. Nem erőszakoltunk bele kamerát és világítást sem.
Cseri Péter: Fontosnak tartom mindkettőt, látva a rongálásokat.
Katus Norbert alpolgármester: Vagy megfinanszírozzuk, mint itt a Szent István téren, de
már nem fog annyiba kerülni, mert az egységet megvettük.
Balog Mónika: És azt ki látja?

Horinka László polgármester: Itt a Hivatalban lehet visszanézni, ha valami történik. Kérdés,
hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a pályázat benyújtásával,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
19/2018. (I. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ pályázatot nyújt be a VP6-19.2.1.-41-7-17 azonosítószámú
Települések arculatának fejlesztése, élhetővé tétele, bel- és
külterületének gazdasági és infrastrukturális fejlesztése
című LEADER pályázati felhívásra,
2./ a pályázat céljaként a Hevesy parkban és az Almáskertben
található játszóterek újjáépítését, felújítását jelöli meg,
3./ az igényelt pályázati támogatás 15.000.000 Ft, melyhez a
minimálisan szükséges 2.647.057 Ft összegű önerőt az
önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosítja,
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. február 5.
Felelős: polgármester
18./ NAPIRENDI PONT
Dacia Dokker személygépkocsi ingyenes használatba adása a
rendőrség részére
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Ismeritek a történetet, szó volt róla, de az értéket is rögzíteni
kell a határozatban. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért az
előterjesztett határozati javaslattal, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
20/2018. (I. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Sülysápi Rendőrőrs feladatellátásának támogatása
céljából felajánlja használatra a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság részére az MMF-361 forgalmi rendszámú,
Dacia Dokker típusú használt személygépjárművet,
2./ a gépjármű aktuális forgalmi értékét 1.990.000 Ft-ban
rögzíti,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a kapcsolódó szerződések
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
19./ NAPIRENDI PONT

Sülysáp 3581/3 és 3681/4 hrsz. alatti földrészletre vonatkozó eladási
ajánlat
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Ez egy hosszú történet. Van egy döntésünk, hogy 6 millióért
megvásárolunk egy 1400 m2-es területet, ami végül 1800 m2-es lett egy időközbeni
elbirtoklással. Erre a különbségre plusz 2 milliót szeretne az eladó. A javaslatunk az, hogy
csak az utat vegyük meg, ha nem sikerül megállapodni, akkor kisajátítjuk. Kérdés,
hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért az előterjesztett határozati javaslattal,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
21/2018. (I. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Csáki Lászlóné 1102 Budapest Liget utca 26. I/8. szám
alatti lakosnak a Sülysáp 3681/3 hrsz.-ú földrészletre és a
Sülysáp 3681/4 hrsz.-ú földrészlet 793 m2-es területrészére
2018. január 2. napján előterjesztett 6.000.000 Ft összegű
eladási ajánlatát nem fogadja el,
2./ egyúttal vételi ajánlatot terjeszt elő a Sülysáp 3681/3 hrsz.-ú
470 m2 területű forgalom elől el nem zárt magánút
1.500.000 Ft áron történő megvásárlására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
20./ NAPIRENDI PONT
Csatlakozás a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat”
felhíváshoz
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Olvashattátok az előterjesztést, ezt bizottság nem tárgyalta.
Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a határozati javaslattal,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
22/2018. (I. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
csatlakozva a „Védjük meg településeinket, védjük meg
hazánkat” felhívásban foglalt kezdeményezéshez, és ezzel
meggyőződése szerint a Sülysápon élők érdekeit képviselve
1./ elutasítja a Soros-tervet (a felső korlát nélküli, kötelező
betelepítési kvóta alkalmazását), és azt, hogy a
településünkön
bevándorlás-szervező
irodát
vagy
migránstábort működtessenek,
2./ a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges
betelepítés veszélye miatt felkéri Magyarország Kormányát,

hogy szükség esetén jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv
és a bevándorlás-szervező Soros-szervezetek ellen.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
21./ NAPIRENDI PONT
Rendelkezés a 2018. évi igazgatási szünetről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés,
hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért az igazgatási szünetekkel, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2018. (I. 25.) ÖKT határozata
a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről
1./ Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
2018. július 9-13. közötti, valamint a 2018. december 20. - 2019. január 2. közötti,
továbbá a 2018. március 10., 2018. április 21., 2018. október 13., 2018. november 10.,
2018. december 1. és 2018. december 15. napokra eső munkanapokra igazgatási szünetet
rendel el a Sülysápi Polgármesteri Hivatalban.
2./ Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Az igazgatási szünet idejére
a munkavállalók részére rendes szabadságot kell kiadni oly módon, hogy halaszthatatlan
ügyekben biztosított legyen a feladatellátás.
3./ Az igazgatási szünetről az érintett társszerveket és a lakosságot széleskörű
tájékoztatásáról gondoskodni kell.
Határidő: 2018. évben folyamatos
Felelős: Jegyző
22./ NAPIRENDI PONT
Összefogás Sülysápért Egyesület LEADER-pályázatának támogatása
Katus Norbert alpolgármester: Az Egyesület elnökeként Rögtön az elején szeretném
bejelenteni az érintettségemet. Az ÖSE, mint már korábban, ismét szeretne pályázni. Elnézést,
hogy nem hoztam írásban az előterjesztést, következő ülésre pontosabb anyag lesz. Az előző
LEADER ciklusban is szerettünk volna egy „Sülysápi séta” elnevezésű tematikus útvonalat.
Különböző interaktív táblákat szeretnénk kihelyezni, ezt szeretnénk újra beadni. Ennek a
legnagyobb része, hogy táblákat helyezünk el, önkormányzati területen, közterületeken
lennének, ehhez kellene a hozzájárulásotok. Ennek 15 % az önereje és még nem tudom, hogy
ki tudjuk-e gazdálkodni. Összességében 10 millió forint lesz. Lesz egy kiadvány, a mai
kornak megfelelő online felületeket kell biztosítani. Ennek a támogatását szeretném kérni. Az

önerő kérdéséről még nem tudok nyilatkozni, a tagság még nem döntött, hogy hogyan
gazdálkodik.
Horinka László polgármester: Miért nem az önkormányzat pályázik?
Katus Norbert alpolgármester: Az önkormányzat is pályázhat, de mivel az önkormányzat
fog kamerára pályázni, azt gondolom, hogy jobb, ha külön van a kettő. Eredetileg azt
gondoltam, hogy a turisztikai keretben tudunk erre pályázni, de belekerült a fejlesztési
stratégiába. Ha az önkormányzat vállalja az önerőt, akkor is ugyanott van, mintha maga
pályázik.
Horinka László polgármester: Valóban így talán nagyobb az esély mindkét pályázattal
nyerni. Aki támogatja az ÖSE kezdeményezését és hozzájárul ahhoz, hogy sikeres pályázat
esetén az önkormányzat területeit használja, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
24/2018. (I. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ támogatja, hogy az Összefogás Sülysápért Egyesület
Sülysápi séta címmel pályázatot nyújtson be a LEADERprogram keretében,
2./ egyúttal tulajdonosi hozzájárulását adja a projektben érintett
önkormányzati tulajdonú, Sülysáp 103, 114/14, 0195, 491,
939, 943, 3237, 3564, 4259 és 4265 hrsz. alatti
ingatlanoknak a pályázati cél szerinti igénybevételéhez.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
23./ NAPIRENDI PONT
Közvilágítás bővítése a Hevesy parkban
Katus Norbert alpolgármester: Érkezett november végén egy lakossági beadvány, amit több
család is aláírt, többek között Ákos családja is. Három dolgot kérnek. A Hevesy parkban a
gyalogos híd megvilágítása nem megfelelő, a hídhoz kellene egy új lámpa. Mivel nagyon sok
a fa, felmerült, hogy földkábel legyen letéve. Azt gondoltuk, hogy belefér a LEADER-be, de
nem. A gyalogos híd állapotának javítása is szükséges. A Dózsa György utca 110. szám körüli
járdák felújítása, az út rendbetétele a harmadik kérés. Ez is folyamatban van. Arra gondoltam,
hogy a sápi óvoda felújítása kapcsán ezt is meg lehetne csinálni, akár úgy is, hogy teszünk
hozzá valamennyi pénzt. Felmértük a közvilágítást kb. 300-350 ezer forint. A híd TÁVÜSZ
munkában megoldható, a járda ügyében pedig kérem a testület véleményét.
Balog Mónika: Ott valami nagyobban kellene gondolkodni, ott az óvoda, múzeum, iskola,
igényesen kellene megcsinálni.
Horinka László polgármester: Az egész Dózsán járdát kellene építeni.
Hostyinszki Ákos: Igen, úgy kellene kialakítani, hogy hozzá lehessen kapcsolni.
Horinka László polgármester: Jó esélyünk van rá, hogy támogatást nyerjünk, szerintem ne
kezdjünk el barkácsolni, hanem a tervek szerint, a járdával és az útburkolat javításával
készüljön el.
Kecser István PVB elnök: A másik két kérést lehet támogatni.
Katus Norbert alpolgármester: Akkor ezeket tudjátok támogatni?
Horinka László polgármester: Most úgyis csináljuk a közvilágítás bővítést a Templom
utcában, azzal együtt ezt is meg lehet csinálni. Aki egyetért a Hevesy parkban a közvilágítás
bővítésével, valamint a gyalogos híd felújításával, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
25/2018. (I. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ dönt a Hevesy parkban levő híd felújításáról és a
közvilágítás bővítéséről a híd megvilágítása érdekében,
2./ a munkálatokra 400.000 Ft-ot biztosít a költségvetés
felújítási keretében,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: polgármester
24./ NAPIRENDI PONT
Sápi zuhogó mederkotrása
Hostyinszki Ákos: Továbbra is a sápi zuhogó kérdésére keresem a megoldást. Be van nőve,
már nem lehet pecázni és ronda. Már megkérdeztem a Folyamat Kft.-t, hogy mennyiért
takarítanák ki, 300 ezer forint. Ez ki is van szélesítve az egész mederhez képest. Tudnátok-e
ezt támogatni, hogy egy külsős céggel megcsináltassuk. Csak géppel lehet megcsinálni, egy
speciális feladat. Nagyon sok bokorral van benőve.
Horinka László polgármester: Mit várunk tőle, mert szerintem nem lesz újra közösségi
hely.
Hostyinszki Ákos: Hosszú évekig mindig ki volt takarítva. Ott volt egy beömlő rész, ami már
legalább 60 cm-rel feljebb van.
Kecser István PVB elnök: Ha megcsinálják ennyiért, csináltassuk meg.
Katus Norbert alpolgármester: De akkor a többit is meg kell csinálni, a Kiskókában is van
egy.
Horinka László polgármester: Az Alkotmány utcában is van egy hasonló. Ha azt
mondjátok, hogy megér annyit, megrendeljük. Még decemberben kikátyúztattam jó néhány
utat, jöttek is köszönő levelek. Sajnos nem sokáig fog tartani, nincs vízelvezető a legtöbb
utcában. Ezek még nincsenek kifizetve, a művelődési ház felújításával kapcsolatos költségek
sincsenek még teljes mértékben kifizetve.
Balog Mónika: Az iskolánál is kaptunk ígéretet.
Horinka László polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a zuhogónál a Tápió medrét
kitakaríttassuk a Folyamat Kft.-vel, és erre biztosítunk 300 ezer forintot, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
26/2018. (I. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ megbízza a Folyamat Kft.-t (székhelye: 2241 Sülysáp,
Hunyadi utca 32., adószáma: 23921209-2-13; cgj.: 13-09156259, képviseli: Dósa Rihárd ügyvezető) a Tápió patak
mederkotrásával az ún. sápi zuhogónál;
2./ a munkálatokhoz szükséges 300.000 Ft-ot a költségvetés
felújítási keretében biztosítja,

3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: polgármester
25./ NAPIRENDI PONT
Egyebek
Katus Norbert alpolgármester: Évek óta szeretnénk zebrát a Vasút utcában. Voltak lakosok,
akik közvetlenül megkeresték a Közutat, azt a választ kapták, hogy az önkormányzat feladata
a zebra kiépítése. Nekem kb. két és fél hónap alatt sikerült válaszolniuk. A levelükből az derül
ki, hogy ha akarjuk, megcsinálhatjuk, de amikor itt voltak, azt mondták, hogy majdhogynem a
posta elé tudják csak engedélyezni. Mondjátok, hogy milyen irányba menjünk el?
Horinka László polgármester: A posta és a Szent Imre közé semmi értelme nincs zebrát
tenni.
Cseri Péter: A vasúti átjáró közelsége nagy probléma. A másik irányban hova engedik?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Legközelebb a Határ útnál, de inkább még feljebb. Az iskolába
járó gyerekeknek ott kellene átmenni, és végig az úttesten haladni.
Hostyinszki Ákos: A Szent Imre torkolatában nem engedik?
Katus Norbert alpolgármester: Mindenképpen kettőt kell tenni.
Cseri Péter: A vasúti átjárónál fel lehet vezetni őket az óvoda felé korláttal.
Kecser István PVB elnök: A Szent Imrénél elfogy a járda alóla és átmegy, a másik oldalon
pedig csak a vasút területén tudjuk vinni a járdát.
Katus Norbert alpolgármester: Mivel nagyobb megvilágítás is kell neki, lehetőleg oszlop
mellé kerüljön. Peti vállalnád, hogy készítesz egy koncepciótervet?
Horinka László polgármester: Kiss Balázzsal is beszéltünk erről, de nem vállalta.
Útkereszteződésben nem lehet, ott a buszmegálló, ezeket a helyeket túllépve lehet csak, mert
kell valamennyi hely, hogy ne torlódjanak fel az autók a vasúti átjáró után.
Kecser István PVB elnök: Ezen már 20 éve törik a fejüket az utasok.
Balog Mónika: Erre áldozni kell.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Szerintem már egy járdának is örülne mindenki, mert a korlát
után egy pocsolyába érkeznek a gyalogosok.
Horinka László polgármester: Erre vissza fogunk térni, jobban meg kell vizsgálni a
lehetőségeket. Van-e még bármilyen témában kérdés, hozzászólás, javaslat? Amennyiben
nincs más, mindenkinek köszönöm a munkát, az ülést bezárom.
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