Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 28-án 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, Cseri Péter, Farkas Ferenc, Hostyinszki Ákos,
Pálinkásné Petik Éva, Seprős Viktor települési képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző, Szabó-Debreceni Anikó aljegyző
Meghívottként: Kisné Kiss Anna élelmezésvezető, Balogh Levente TÁVÜSZ
ügyvezető
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt a
márciusi munkaterv szerinti testületi ülésen. Megállapítom, hogy testületi 9 tagból 8 jelen van,
a Képviselő-testület határozatképes. Kecser István jelezte, hogy később csatlakozik hozzánk.
A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek javasolom Cseri Péter és Seprős Viktor
képviselőtársainkat. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Cseri Péter és
Seprős Viktor települési képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek
megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirend tárgyalására
teszek javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy egyebek előtt még zárt ülésen tárgyalnánk az
utóbb kiküldött előterjesztést, ami egy szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása.
Van-e még valakinek módosító indítványa?
Hostyinszki Ákos: Egyebekben szeretnék egy témát felhozni.
Seprős Viktor: Szintén egyebekben szeretnék szólni.
Horinka László polgármester: Aki egyetért az elhangzottak szerinti napirenddel, kérem,
hogy szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 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./ Beszámoló a Központi konyha 2017. évi munkájáról

3./
4./

5./

6./
7./
8./
9./

10./
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16./

Előterjesztő: Horinka László polgármester
Szennyvízszippantási közszolgáltatás 2017. évi beszámolója
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Beszámolás a helyi egyházi szervezeteknek nyújtott 2017. évi költségvetési
támogatás felhasználásáról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Sülysáp Bogdán Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2017. évi
költségvetési támogatás felhasználásáról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Hirdetmény közzététele óvodai beíratásról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Pályázat kiírása a Sülysápi Csicsergő Óvoda intézményvezetői beosztására
Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző
Intézmények szervezeti és működési szabályzatának technikai módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Gyermekjóléti és szociális ellátások 2018. évi szolgáltatási önköltségének
megállapítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Sülysáp város településrendezési eszközeinek módosítása – partnerségi egyeztetés
lezárása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Sülysáp Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Pályázat benyújtása a PM_ONKORMUT_2018 Önkormányzati tulajdonú
belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és
korszerűsítésének támogatására
Előterjesztő: Horinka László polgármester
IC CENTER Kft. vételi ajánlata a gazdasági terület 0406/40, 0406/41 és 0406/42
hrsz.-ú ingatlanára
Előterjesztő: Horinka László polgármester
ZÁRT ÜLÉS - Települési krízistámogatás ügyében előterjesztett fellebbezés
elbírálása
Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző
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: Van-e kérdés, észrevétel?
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Örömmel olvastam, hogy nyertünk az Egészség
Sportpark Programban, ki van-e már jelölve a helyszín?
Horinka László polgármester: Tekintettel a LEADER pályázatra, aminek keretében egy
gördeszka- és fitneszpark létesülne a Malom utcában, a sápi Hevesy-parkot jelöltük meg első

körben. Lesz Sülyben is később. A leírtakhoz még annyit, hogy a nagykátai tűzoltóparancsnok
is elhunyt, erről még lesz szó. Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki
elfogadja a tájékoztatót, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
50/2018. (III. 28.) 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
Beszámoló a Központi konyha 2017. évi munkájáról
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Köszöntöm Kisné Kiss Annát. Ezt az előterjesztést a HSZB
tárgyalta, elfogadásra javasolják. Anna, szeretnéd-e kiegészíteni a beszámolót? A mai NÉBIH
ellenőrzésről szót kell ejteni.
Kisné Kiss Anna élelmezésvezető: A beszámolóhoz nem fűznék hozzá semmit. A NÉBIH
ellenőrzésen 87 %-ot értünk el, két százalék híján ötös. Kisebb észrevételeket tettek, például,
hogy a göngyöleg tárolót be kell fedni. Szeretnék, ha a badellatárolóban lenne egy polc; ebben
nem vagyok biztos, hogy kivitelezhető. Nem találtak olyan technológiai, ételkészítési vagy
higiéniai problémát, amit kifogásoltak volna. A dokumentációban találtak hiányosságokat.
Például már az elején velük is alá kellett volna íratni, hogy nem betegek, és csak így léphettek
volna be a konyhába. Az intézményekbe csak úgy lehet küldeni tejterméket, hogy a szállítón
kell közölni a számlaszámot. Egy olyan terméket találtak, aminek lejárt a szavatossága, de a
számla szerint még nem is volt lejárva. A polgármester úrnak küldik meg a jegyzőkönyvet, 10
nap múlva jönnek laborvizsgálatra.
Cseri Péter: Gratulálunk az intézménynek!
Horinka László polgármester: Én is gratulálok ezen a fórumon is. A jármű már többször
szóba került, nem is a lefutott kilométerek miatt, hanem a használat jellege– rövid távok,
folytonos megállás, újra indulás - miatt igen erősen leromlott az állapota. Annával leülünk, és
megnézzük, milyen jármű lenne alkalmas. Megnézzük, mennyibe kerül, és konkrét javaslattal
jövünk vissza.
Balog Mónika: A Mórában hagyomány hogy fecskehívogatón népszerűsítjük az ételeket.
Nagyon professzionális volt. Aljegyző asszony tanúsíthatja, ott volt. Sajnos nem hozza a várt
eredményt.
Kisné Kiss Anna élelmezésvezető: Remélem, a szülők megértik, hogy ugyanazokat főzzük,
csak kicsit más technológiával.
Horinka László polgármester: Köszönjük a munkátokat és a beszámolót is. Nagyon jól
jártunk Annával, ez a személyes véleményem. Jó, hogy egymás útjába sodort minket a sors.
Az egész csapatnak köszönjük a munkát. Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem,
hogy aki elfogadja a Központi Konyha munkájáról szóló beszámolót, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

51/2018. (III. 28.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Központi konyha 2017. évi munkájáról szóló beszámolót –
megköszönve az intézmény dolgozóinak egész éves áldozatos
munkáját – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető
/18:25 Kisné Kiss Anna élelmezésvezető távozik az ülésről./
3./ NAPIRENDI PONT
Szennyvízszippantási közszolgáltatás 2017. évi beszámolója
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, a javaslatuk alapján nekem lesz feladatom.
Ha a TRV átvette volna a társulástól az eszközöket, nem lenne akadálya, hogy átadjuk a
tevékenységet. Remélem, ez hamarosan megtörténik! Nagyjából 200 m3 körüli mennyiséget
szippantotok havonta.
Balogh Levente ügyvezető: Kb. egyharmada a korábbinak.
Horinka László polgármester: Nyilván a korábbi években ez még több volt, ez a mennyiség
már elenyésző.
Hostyinszki Ákos: Még kintre is hordunk?
Balogh Levente ügyvezető: Csak oda hordunk, de már jó lenne a tisztítóba hordani.
Horinka László polgármester: A tisztítótelepen, amikor a próbaüzem volt, akkor nagyon
várták a szennyvizet, viszont most már leürítési díjat akarnak kérni, 1000 forintot m3-enként.
Ha nekünk ezt rá kell tenni a szippantási díjra…, vagy ha a rezsicsökkentési szabályok miatt
nem lehet rátenni, akkor olyan veszteséges lesz a szolgáltatás, hogy akkor végképp be kell
fejezni. A PVB javaslatát is bele lehet fogalmazni a határozatba.
Balogh Levente ügyvezető: Addig, amíg átveszik feltételes módban.
Horinka László polgármester: A tevékenységről szóló beszámolót elfogadjuk, és az átadását
polgármester és ügyvezető kezdeményezze, vizsgálják meg, hogyan lehet a tisztítóba üríteni.
Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a beszámolót és egyetért
az elhangzott kiegészítéssel, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
52/2018. (III. 28.) ÖKT határozat
Sülysáp
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/H. § (1)
bekezdése alapján
1./ a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtését végző TÁVÜSZ Kft. (2241 Sülysáp, Szent
István tér 1.) 2017. évi közszolgáltatói tevékenységéről
benyújtott részletes költségelszámolást elfogadja,
2./ felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt, hogy tárgyaljanak
a TRV Zrt.-vel a szennyvíztisztítóba való szállítás
feltételeiről, illetőleg a közszolgáltatás teljeskörű átadásáról.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: polgármester

4./ NAPIRENDI PONT
Beszámolás a helyi egyházi szervezeteknek nyújtott 2017. évi
költségvetési támogatás felhasználásáról
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás
van-e?
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A Pünkösdi Egyháztól nem kaptunk beszámolót.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Az utolsó pillanatban derült ki, hogy nem találjuk, és már nem
volt idő bekérni. Úgy hisszük, hogy nálunk kallódott el.
Horinka László polgármester: Ennek ellenére elfogadásra javasoltátok?
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Megelőlegeztük a bizalmat.
Horinka László polgármester: Akkor azzal a feltétellel fogadjuk el a beszámolót, hogy a
Pünkösdi Egyház beszámolóját ismételten bekérjük, és megküldjük a testület és a HSZB
tagjainak.
Horinka László polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki
elfogadja a Sülysáp I. Római Katolikus Egyházközség beszámolóját, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
53/2018. (III. 28.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sülysáp
I. Római Katolikus Egyházközség (2241 Sülysáp, Kápolna u. 3.)
beszámolóját a 2017. évi önkormányzati támogatás
felhasználásáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Aki elfogadja a Sülysáp II. Római Katolikus Egyházközség
beszámolóját, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
54/2018. (III. 28.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sülysáp
II. Római Katolikus Egyházközséggel (2241 Sülysáp, Dózsa
György u. 101.) beszámolóját a 2017. évi önkormányzati
támogatás felhasználásáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Aki az elhangzott kiegészítéssel elfogadja a Pünkösdi
Egyház Sülysápi Gyülekezetének beszámolóját, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
55/2018. (III. 28.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar
Pünkösdi Egyház Sülysápi Gyülekezetével (2241 Sülysáp, Vasút

u. 64.) beszámolóját a 2017. évi önkormányzati támogatás
felhasználásáról elfogadja, azonban kéri annak ismételt
benyújtását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Aki elfogadja a Sülysápi Baptista Gyülekezet beszámolóját,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
56/2018. (III. 28.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Sülysápi Baptista Gyülekezet (2241 Sülysáp, Fő u. 7.)
beszámolóját a 2017. évi önkormányzati támogatás
felhasználásáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: És végük, aki elfogadja a Maglódi (Sülysápi) Református
Egyházközség beszámolóját, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
57/2018. (III. 28.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Maglódi (Sülysápi) Református Egyházközséggel (2234
Maglód, Ady Endre u. 15.) beszámolóját a 2017. évi
önkormányzati támogatás felhasználásáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5./ NAPIRENDI PONT
Sülysáp Bogdán Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a
2017. évi költségvetési támogatás felhasználásáról
/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 Sülysáp Bogdán Flórián Önkéntes Tűzoltó
Egyesület beszámolóját, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
58/2018. (III. 28.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sülysáp
Bogdán Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület (2241 Sülysáp,
Szent István tér 1.) beszámolóját a 2017. évi önkormányzati
támogatás felhasználásáról elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
6./ NAPIRENDI PONT
Hirdetmény közzététele óvodai beíratásról
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Jogszabály írja elő,
hogy hirdetmény közzétételével kell felhívni az óvodás korú gyermekek szüleinek figyelmét a
gyerekek beíratására. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a
hirdetmény közzétételével, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
59/2018. (III. 28.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint
fenntartó – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 20. § (1)-(1c) bekezdése alapján az óvodai
beíratás 2018. évi rendjéről szóló hirdetményt jóváhagyja, és
felkéri a jegyzőt, valamint az óvodavezetőt, hogy intézkedjen
annak közzétételéről.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: jegyző, óvodavezető
7./ NAPIRENDI PONT
Pályázat kiírása a Sülysápi Csicsergő Óvoda intézményvezető
beosztására
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Szintén HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Mint tudjátok
két okból is ki kell írni a pályázatot: egyrészt lejár az intézményvezető kinevezése, másrészről
pedig bejelentette, hogy nyugdíjba szeretne menni.
Balog Mónika: Nem kifejezetten a pályázathoz tartozik, de egy örömteli eseményt szeretnék
megosztani veletek. Az óvodapedagógusok között született egy mesterpedagógus, 99 %-os
minősítéssel, Szabóné Selmeczi Marianna. Azon túl, hogy ezt elfogadjuk, javasolnám
ismételten, hogy valamilyen helyi közszolgálati díjat alapítsunk, és azt elsőként a Bálint
Sándorné Marikának adományozzuk. A következő testületi ülésre, a rendeletünket javasolni
fogom módosításra.
Katus Norbert alpolgármester: Az is lehet, hogy módosítjuk a rendeletet, de nem adunk
neki.
Balog Mónika: Ezt lehet adni annak is, aki máshol töltötte le a 40 évet, de sokat dolgozott a
közösségért. Ezt nem a sülysápi elismerések keretében tenném.
Katus Norbert alpolgármester: A HSZB erről készítsen egy előterjesztést.
Horinka László polgármester: Közszolgálati elismerésként szokták ezt nevezni, nem
bontják le szakterüleekre. Kérdés, hozzászólás van-e a pályázati kiíráshoz? Ha nincs, kérem,
hogy aki elfogadja a pályázati kiírást, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

60/2018. (III. 29.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ pályázatot ír ki a Sülysápi Csicsergő Óvoda (2241 Sülysáp,
Vasút utca 88.) intézményvezető beosztásának betöltésére,
2./ kijelöli és felkéri a Humán Szolgáltatások Bizottságát, hogy
a pályázók előzetes meghallgatásával kapcsolatos bizottsági
feladatokat lássa el,
3./ felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ pályázati határidőt követő 21 nap; 3./
2018. július 31-ig folyamatos
Felelős: jegyző, HSZB
8./ NAPIRENDI PONT
Intézmények szervezeti és működési szabályzatának technikai
módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A kincstári ellenőrzés kapcsán merültek fel ezek a
módosítások, amelyek valóban technikai módosítások, nem vesztegetnék sok időt ezzel.
Kérdés, hozzászólás van-e? Egyenként szavazunk minden intézményről. Aki elfogadja a
Polgármesteri Hivatal módosított SZMSZ-ét, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
61/2018. (III. 28.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói
irányító szervi jogkörében eljárva az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontja alapján a Sülysápi
Polgármesteri Hivatal (székhelye: 2241 Sülysáp, Szent István tér
1., PIR: 392125) módosított szervezeti és működési szabályzatát
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Horinka László polgármester: Aki elfogadja a Sülysápi Csicsergő Óvoda módosított
SZMSZ-ét, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
62/2018. (III. 28.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói
irányító szervi jogkörében eljárva az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontja alapján a Sülysápi
Csicsergő Óvoda (székhelye: 2241 Sülysáp, Vasút u. 88., PIR:
652391) módosított szervezeti és működési szabályzatát
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető

Horinka László polgármester: Aki egyetért a WAMKK módosított szervezeti és működési
szabályzatának elfogadásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
63/2018. (III. 28.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói
irányító szervi jogkörében eljárva az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontja alapján a Wass Albert
Művelődési Központ és Könyvtár (székhelye: 2241 Sülysáp,
Szent István tér 7., PIR: 652412) módosított szervezeti és
működési szabályzatát jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető
Horinka László polgármester: Aki elfogadja a HSZK módosított szervezeti és működési
szabályzatát, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
64/2018. (III. 28.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói
irányító szervi jogkörében eljárva az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontja alapján a Dr. Gáspár
István Humánszolgáltató Központ (székhelye: 2241 Sülysáp,
Vasút u. 24/A., PIR: 652401) módosított szervezeti és működési
szabályzatát jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető
Horinka László polgármester: Aki elfogadja a Központi Konyha módosított SZMSZ-ét,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
65/2018. (III. 28.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói
irányító szervi jogkörében eljárva az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontja alapján a Központi
Konyha (székhelye: 2241 Sülysáp, Malom u. 14-18., PIR:
652434) módosított szervezeti és működési szabályzatát
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető
9./ NAPIRENDI PONT
Gyermekjóléti és szociális ellátások 2018. évi szolgáltatási
önköltségének megállapítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta elfogadásra javasolja. Kérdés,
észrevétel van-e? Ha nincs, ezt a rendkívül sok munkával elkészített önköltségszámítást egy
kézmozdulattal fogadjuk el.
Cseri Péter: A bizottságok tárgyalták, nincs mit rágódni rajta.
Horinka László polgármester: Aki elfogadja az előterjesztett díjakat, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
66/2018. (III. 28.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján
1/ a gyermekjóléti és szociális ellátások bruttó szolgáltatási
önköltségét 2018. évre a következők szerint állapítja meg:
a) gyermekétkeztetés (napi 3x):
885 Ft/nap,
b) bölcsődei gondozás:
3 650 Ft/fő/nap,
c) szociális étkeztetés:
885 Ft/fő/nap,
d) ételkiszállítás:
138 Ft/fő/nap,
e) idősek nappali ellátása:
1 484 Ft/fő/nap,
f) házi segítségnyújtás:
1 407 Ft/óra.
2/ az érvényes intézményi térítési díjakat nem kívánja
módosítani.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
10./ NAPIRENDI PONT
Gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló önkormányzati
rendelet módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás
van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a rendeletmódosítást, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (...) önkormányzati rendelete
a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló
12/2010. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a)
pontjával és (2) bekezdésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8. pontjával, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (2), 151. § (9) és 162. § (5) bekezdésével
kapott felhatalmazással és feladatkörében a következőket rendeli el:
1. §
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelmének helyi
rendszeréről szóló 12/2010. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Gyvr.) 1.
mellékletének 1.2.-1.3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
1.2. Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható.
1.3. Bölcsődei ellátásban a gyermek legfeljebb a következő időpontig, életkorig vehet részt:
a) Ha a harmadik életévét január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év
augusztus 31-éig, ha szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év
augusztus 31-éig, amennyiben a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a
gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja
megoldani.
b) Ha a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még
nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, a
negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.
c) Sajátos nevelési igényű gyermek esetén annak az évnek az augusztus 31. napjáig,
amelyben a hatodik életévét betölti.
2. §
A Gyvr. 1. mellékletének 1.5. b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
b) akinek családjában az egy főre eső nettó jövedelem alacsonyabb,
3. §
A Gyvr. 1. mellékletének 3.1. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
c) a házirend ismételt súlyos megszegése esetén.
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Gyvr. 12. § (3) bekezdése.

Sülysáp, 2018. március 28.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

11./ NAPIRENDI PONT
Sülysáp város településrendezési eszközeinek módosítása
partnerségi egyeztetés lezárása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

–

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás,
észrevétel van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja az előterjesztett határozati javaslatot,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
67/2018. (III. 28.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Sülysáp város a hatályos településrendezési eszközeinek a Sülysáp a 0431/9 hrsz.-ú
földrészleten a MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft. beruházásában
tervezett napelemes kiserőmű (napelempark) megvalósítása érdekében tervezett –
övezetmódosítást célzó –, valamint a Sülysáp 033/221 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő
STOBAG Alunorm Kft. fejlesztése érdekében szükséges – a beépítésnél alkalmazható
legnagyobb épületmagasság 12 méterre történő növelését célzó – tárgyalásos
eljárással történő eseti módosításával kapcsolatos, a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (X1. 8.)
Korm. rendelet 29/A. §-a, és a településfejlesztéssel és a településrendezéssel
összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 6/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelet
szerinti partnerségi egyeztetést lezárja.
2./ rögzíti, hogy a partnerségi egyeztetés eredménye a módosított településrendezési
eszközökben megfelelő módon figyelembe vételre került, a településrendezési
eszközök (helyi építési szabályzat és mellékletét képező szabályozási terv, valamint
településszerkezeti terv) 1./ pont szerinti módosítása támogatható, az ellen kifogás
nem érkezett;
3./ az 1995. évi LIII. törvény 43. § (5), valamint az egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 1. § (2)-(3) bekezdése
alapján Sülysáp város településrendezési eszközeinek egyszerűsített eljárás keretében
történő (a 0431/9 hrsz.-ú területre vonatkozó) módosítása során a 2/2005. (I. 11.)
Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat készítését nem tartja szükségesnek,
amiről 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, hogy a végső szakmai véleményezési szakasz
lefolytatását kezdeményezze az állami főépítésznél.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
12./ NAPIRENDI PONT
Sülysáp Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének
elfogadása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Az összes jelenleg
ismert beruházásunk szerepel benne, ha lesz más, módosítjuk. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha
nincs, kérem, hogy aki elfogadja a 2018. évi közbeszerzési tervet, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

68/2018. (III. 28.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1)
bekezdése alapján
1./ Sülysáp Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési
tervét elfogadja,
2./ utasítja a polgármestert és a jegyzőt az ezzel kapcsolatos
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
13./ NAPIRENDI PONT
Pályázat
benyújtása
a
PM_ONKORMUT_2018
Önkormányzati
tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének,
felújításának és korszerűsítésének támogatására
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Szomorúan láttuk,
hogy az első és második körben kapható támogatás összesen nem haladhatja meg a 200
milliót. Már kaptunk 75 millió közvetlen támogatást is. Ennek ellenére megpróbálnám beadni
a pályázatot, hátha mégis tudunk forrást találni valamennyi útépítéshez. A bizottság ülésén
volt-e szó arról, hogy melyik út legyen?
Cseri Péter: Igen, a bizottság a Dózsa György utcát javasolja, még akkor is, ha csak egy
szakaszát tudjuk felújítani.
Horinka László polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor azzal a
kiegészítéssel teszem fel szavazásra, hogy a Dózsa György utca felújítását tűzzük ki pályázati
célul. Aki egyetért, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
69/2018. (III. 28.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ pályázatot
nyújt
be
a
PM_ONKORMUT_2018
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal
történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének
támogatására gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén
tárgyú pályázati felhívásra,
2./ pályázati célként a Sülysáp, Dózsa György utca (850 hrsz.)
fejlesztését jelöli meg, melyhez bruttó 75.816.109 Ft
összegű támogatást igényel,
3./ vállalja, hogy a fejlesztés megvalósításához szükséges
12.302.464 Ft összegű önerőt az önkormányzat általános
tartalék kerete terhére biztosítja és elkülönítetten kezeli.
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. április 23.
Felelős: polgármester
14./ NAPIRENDI PONT

IC CENTER Kft. vételi ajánlata a gazdasági terület 0406/40, 0406/41
és 0406/42 hrsz.-ú ingatlanára
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, és az a javaslatot tette, hogy ezen az áron ne
adjuk el a területet. Legyen az ára 2.500,- Ft/m2, melyet fizessen meg a vevő egyösszegben, és
tájékoztasson bennünket, hogy milyen tevékenységet szeretne végezni a területen. Ezeket az
információkat még nem sikerült beszereznem, azonban, ha hozunk egy olyan határozatot,
hogy 2.500,- forintért megveheti, azzal egészíteném ki, hogy kell egy kis átrendezést csinálni,
mert ezek közül már eladtunk területeket. Gárgyán Zsolt megkapná a 0406/43 hrsz.-út, amit
Gálfi Tibornak adtunk el, ő pedig hajlandó elmenni a végére, de azt gondolom, hogy ezért
valamilyen kedvezményt kell adni neki, módosítani kell az adásvételi szerződést. Még nem
történt tulajdonba adás, mert részletre vette meg. Adhatnánk neki 2.500,- Ft/m2 áron, a
gesztusért.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Milyen tevékenységet szeretne az IC Kft.?
Horinka László polgármester: Azt még nem tudom, alacsonyabb árat kínál, ha ennyiért is
hajlandó megvenni, akkor kell a terület felszabadítására lépéseket tennünk.
Cseri Péter: Először azt kell tudni, hogy mit akar csinálni, utána döntünk arról, hogy eladjuke.
Horinka László polgármester: Ez arról szól, hogy pályázati finanszírozásból szeretné
kifizetni, de lehet, hogy megint egy évet várunk mire kifizeti.
Katus Norbert alpolgármester: Nem akarunk évekig várni, ha tényleg kell neki a terület,
akkor keressen megoldást arra, hogy ki tudja fizetni!
Horinka László polgármester: Abban az esetben biztosítjuk neki a három telket, ha két
hónapon belül kifizeti.
Katus Norbert alpolgármester: Szerintem ő az első megállapodás alapján számolta az
ajánlatát.
Horinka László polgármester: Ne utasítsuk el, adjunk neki két hónapot, és 2.500,- forintos
ajánlatot. A másik három telekre is hajlandó fizetni 2 millió előleget. A vételi ajánlatot
köszönjük, nem tartjuk megfelelőnek. 2.500,- Ft, ha hatvan napon belül kifizeti, vagy eladjuk
másnak. Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja az elhangzott
javaslatot, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
70/2018. (III. 28.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján
1./ az IC CENTER Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Ipar utca
5., képviselője: Szurmai Sándor) Sülysáp 0406/40, 0406/41,
0406/42 hrsz. alatti ingatlanra előterjesztett 2142 Ft/m2+áfa
összegű vételi ajánlatát nem fogadja el, ellenében
2./ 2500 Ft/m2+áfa összegű eladási ajánlatot tesz a vevő
részére azzal, hogy a teljes vételárat a szerződés
megkötésétől számított 60 napon belül meg kell fizetnie,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, az eladási ajánlat elfogadása
esetén a szerződés aláírására.
Határidő: 2018. június 30.

Felelős: polgármester
15./ NAPIRENDI PONT
Települési krízistámogatás ügyében előterjesztett fellebbezés
elbírálása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
/19:30-19:40 zárt ülés, melyről külön jegyzőkönyv készült./
Horinka László polgármester: Kihirdetem a zárt ülésen hozott határozatunkat:
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
71/2018/Z. (III. 28.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – másodfokú hatósági hatáskörében
eljárva – Borbá szám alatti lakosnak Sülysáp Város Polgármestere 2018. március 20-án kelt
S/2515-2/2018 számú határozata ellen 2018. március 23. napján előterjesztett fellebbezését
elutasítja, az elsőfokú határozatot helybenhagyja.
A határozat a közléssel jogerős, ellene fellebbezésnek helye nincs, de jogszabálysértésre
hivatkozással kezdeményezhető annak bírósági felülvizsgálata. Az erre irányuló keresetlevelet
a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (1443 Budapest, Pf.: 176)
címezve a Sülysápi Város Polgármesteréhez (2241 Sülysáp, Szent István tér 1.) kell
benyújtani a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül. A bírósági felülvizsgálat iránti
eljárás illetéke 30.000 Ft, a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül
illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
Borbás szám alatti lakos 2018. március 14. napján települési krízistámogatási iránti kérelmet
terjesztett elő hatóságomnál, amelyet a 2018. március 20-án kelt S/2515-2/2018 számú
határozatommal elutasítottam, mivel a kérelem, illetőleg a hatóságom rendelkezésére álló
adatok alapján a krízishelyzet nem volt megállapítható és a kérelmező egyébiránt folyamatos
támogatásban részesül.
A kérelmező a határozat ellen 2018. március 23. napján – törvényes határidőn belül –
fellebbezést terjesztett elő, melyben ismételten előadta, hogy születendő gyermeke egészsége
érdekében történő ultrahangos szűrővizsgálatra, vérvételre utazáshoz, valamint a gyermek
fogadásának előkészületeihez szükséges festék és tisztítószerek beszerzése végett lenne
szüksége a krízistámogatásra.
A rendelkezésre álló iratokból a következők voltak megállapíthatók:
A helyi szociális ellátások szabályairól szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Ör.) 6. § (1) bekezdése alapján települési krízistámogatásra jogosult az a személy,
aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy
alkalmanként jelentkező többletkiadások, illetve a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi
segítségre szorul. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése szerint a létfenntartást veszélyeztető
többletkiadás kapcsolódhat különösen

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

betegséghez,
halálesethez,
elemi kár elhárításához,
a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
iskoláztatáshoz,
a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,
a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez.

Az elsőfokú határozat rögzíti, hogy a kérelmező rendszeres pénzellátásként 2017.09.01.
napjától kezdődően havi 5.000.-Ft összegű települési lakásfenntartási támogatásban, illetve
2018. március 1. napjától havi 6.000.-Ft. összegű települési létfenntartási támogatásban
részesül.
Vele egy háztartásban élő élettársa, gyermekei apja rendszeres pénzellátásként 2017.09.18.
napjától foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, valamint a 2018.01.03-án kelt
S/7-2/2018. számú, a 2018.01.31-én kelt S/814-2/2018. számú és a 2018.02.19-én kelt
S/2081-2/2018. számú határozattal, tehát hozzávetőlegesen kéthetente, alkalmanként 7.000,Ft összegű települési krízistámogatásban részesült.
Emellett a család a 2018.01.08-án kelt S/168-2/2018. számú határozattal természetbeni
juttatásként 17.500,- Ft értékű tüzelőtámogatásban részesült.

Mindezek alapján az volt megállapítható, hogy az elsőfokú hatóság a kérelmet a
jogszabályoknak megfelelően bírálta el, az eljárás során jogszabálysértés nem történt, ezért a
Képviselő-testület a fellebbezést elutasította és az elsőfokú határozatot helybenhagyta.
Döntését a Képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 45. § (1) bekezdésén, az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 119. § (4) bekezdésén, az Ör.
1. § (6) bekezdésén és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 142/A. (2) bekezdésén alapuló hatáskörében, a Szoctv. 32/A. § (1) bekezdése szerinti
illetékességgel hozta meg.
A jogorvoslat feltételeiről szóló tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén, a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 169. § (1) bekezdésén, valamint az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdésén alapul.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
16./ NAPIRENDI PONT
Egyebek
Hostyinszki Ákos: Volt nálam az őrnagy, aki a katonai főiskolán volt a tanárom. Az akkori
hallgatók kimentek nyári gyakorlatra hidat építeni, és egyéb terepfeladatokat elvégezni. Ha
valamiben tudnánk velük együttműködni, akár új építésben, akár felújításban, az jó lenne. A
munka ingyen volt, csak az anyagot kell adni. Ez csak felvetés. Ha gondolkodnánk ilyenben,
három hidat néztünk meg, amit fel lehetne újítani.
Horinka László polgármester: Van annyi felújítandó?

Hostyinszki Ákos: Azért lehetne benne kihívás, ha a Hevesy parkban lévő lenne, akkor azt
szét kellene bontani és újraépíteni javított anyagokból.
Horinka László polgármester: Nagyon el van korhadva, a festést el lehet felejteni.
Hostyinszki Ákos: A fő tartók rendben vannak.
Horinka László polgármester: Szerintem érdekes lehet, adunk nekik terepet a
kibontakozásra a nyári időszakban. Kell együttműködési megállapodás, hozzunk össze valami
találkozót, vagy add meg az elérhetőségemet.
Seprős Viktor: Az égetési szabályok megváltozásakor, azt mondtuk, hogy biztosítunk
komposztáló ládát. Mi a helyzet ezzel?
Horinka László polgármester: Komposztáló keretről volt szó. Tovább húzni nem lehet, de
nem volt tömeges érdeklődés. Hirdetni kell, és beszerzünk néhányat, add le az igényedet a
titkárságon.
Balog Mónika: A víztározóhoz vezető út kinek a tulajdona? Az ottani gazdák folyamatosan
beszántják az utat, már alig lehet kijutni a víztározóhoz.
Horinka László polgármester: Emlékeim szerint csak egy nagyon keskeny út megy ott,
utánanézünk. Van-e még bármilyen témában kérdés, hozzászólás, javaslat? Amennyiben
nincs más, mindenkinek köszönöm a munkát, az ülést bezárom.

k.m.f.
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