Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 26-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, Balog Mónika,
Farkas Ferenc, Kecser István, Pálinkásné Petik Éva, Seprős Viktor települési
képviselők, később érkezett: Cseri Péter
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző, Szabó-Debreceni Anikó aljegyző
Meghívottként: Dr. Molnár Tímea és Dr. Fábián Gábor Péter háziorvosok
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt az
áprilisi munkaterv szerinti testületi ülésen. Megállapítom, hogy 9 tagból 6 jelen van, a
Képviselő-testület határozatképes. Cseri Péter jelezte, hogy később csatlakozik hozzánk,
Katus Norbert alpolgármester úr és Hostyinszki Ákos pedig a mai ülésen nem tud részt venni,
mindketten külföldön tartózkodnak. A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek javasolom Kecser
István és Balog Mónika képviselőtársainkat. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Kecser István és
Balog Mónika települési képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek
megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirend tárgyalására
teszek javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy az utólag kiküldött, illetve kiosztott anyagokat is
tárgyalnánk. Van-e még valakinek módosító indítványa? Aki egyetért az elhangzottak szerint
módosított napirenddel, kérem, hogy szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztett
napirendi javaslatot elfogadta.
Horinka László polgármester: Annyi lenne még, hogy a tűzoltóság képviselői valamikor
érkeznek, ezért kérem, hogy ezt kezeljük rugalmasan, ha megérkeznek, akkor vesszük sorra a
hozzájuk kapcsolódó két napirendi pontot.
Az ülés napirendje:
1./ Beszámoló a felnőtt háziorvosi körzetek 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
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Beszámoló a házi gyermekorvosi körzetek 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Beszámoló a fogorvosi körzetek 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta történt
fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Tájékoztató a 2018. év I. negyedévben a Képviselő-testület által átruházott
hatáskörökben hozott döntésekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Csatlakozás a Tápiómenti Natúrparkhoz
Előterjesztő: Horinka László polgármester
ZÁRT ÜLÉS - Sülysápi Szent István Általános Iskola intézményvezetői
pályázatának véleményezése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása a nyári szünidőben
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Tájékoztató a benyújtott pályázatokról és az újabb lehetőségekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Pályázat benyújtása a 2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásra meghirdetett felhívásra
Előterjesztő: Horinka László polgármester
A sápi temető tulajdoni helyzetének részleges rendezése (Sülysáp 0202/6 hrsz.)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Sülysáp, Kókai u. 2. (1973 hrsz.) alatti ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Sülysáp, Kossuth Lajos utca 589, 590, 593 hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozó
vételi ajánlat
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Szociális bérlakás bérlőkijelölés meghosszabbítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Beszámoló a Nagykáta Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének támogatási kérelme
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Döntés a KEHOP-1.2.1. „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázaton való indulásról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2018. évi igénylése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
G és SZ Fuvarozó Kft. vételi ajánlata a Sülysáp 0406/37 hrsz. alatti ingatlanra
Előterjesztő: Horinka László polgármester
FOLY-TON Bau Kft. bérleti ajánlata a 021/11-021/18 hrsz. alatti ingatlanokra
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Sülysápi Gyerekfoci Egyesület önerőtámogatási kérelme
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Egyebek

1./ NAPIRENDI PONT
Beszámoló a felnőtt háziorvosi körzetek 2017. évi munkájáról
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Köszöntöm Tímeát és Gábort. Szeretnétek-e kiegészíteni a
beszámolótokat? A beszámolókat a HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdés,
hozzászólás van-e?
Balog Mónika: Amikor a doktornő jelentkezett a pályázatra, akkor féltünk, hogy jól
döntöttünk-e. Az ön esetében bebizonyosodott, hogy jól döntöttünk, és másoktól is ezt a
véleményt hallom. Emberileg és szakmailag is jól jártunk veled.
dr. Molnár Tímea háziorvos: Köszönöm.
Kecser István PVB elnök: Fordítva is igaz?
dr. Molnár Tímea háziorvos: Igen.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Köszönöm, hogy meglátogathattuk az intézményt, és ott
is megerősítettük, hogy jó döntést hoztunk, a szakvizsgához pedig sok sikert kívánunk.
dr. Molnár Tímea háziorvos: Köszönöm.
Horinka László polgármester: Gábor, így jár az, aki már 12 éve itt van nálunk. További
kérdés? A bizottsági ülésen is el akartam mondani, hogy állunk az egészségház-projekttel.
Kapok hideget-meleget, miért volt szükség a felújításokra, ha most meg építünk egy új
épületet. Ha tudtuk volna, hogy nyerünk a pályázaton, akkor egészen másként állunk mi is az
előző pályázatokhoz. Amikor a Losonczi utcai rendelőre pályáztunk, még nem is tudtuk, hogy
lesz ez a pályázat. Ha minden igaz, jogerős építési engedélyünk lesz végre a mai nappal.
Amikor a Tápió+ magazinban nyilatkoztam, azt gondoltam, hogy nyár lesz mire a kivitelezési
munkák elindulnak, ma már inkább azt mondom, hogy lesz ősz is. Júniusra lesz kiviteli
tervünk, annak alapján tudjuk a közbeszerzéseket elindítani. Ez még nem nagy csúszás, de
nem tudjuk, mit szedünk még össze. Kérdés, hozzászólás van-e a beszámolókhoz? Ha nincs,
külön-külön szavazunk minden körzetről, kérem, hogy aki elfogadja az I. számú háziorvosi
körzet beszámolóját, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
72/2018. (IV. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr.
Molnár Tímea háziorvos beszámolóját az I. sz. háziorvosi körzet
2017. évi munkájáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Aki elfogadja a II. számú háziorvosi körzet beszámolóját,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
73/2018. (IV. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr.
Fábián Gábor Péter háziorvos beszámolóját az II. sz. háziorvosi
körzet 2017. évi munkájáról elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Aki elfogadja a III. számú háziorvosi körzet beszámolóját,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
74/2018. (IV. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Pesti
László háziorvos beszámolóját az III. sz. háziorvosi körzet 2017.
évi munkájáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Köszönjük a beszámolók elkészítését és a munkátokat is.
2./ NAPIRENDI PONT
Beszámoló a házi gyermekorvosi körzetek 2017. évi munkájáról
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Prohászka doktor
jelen volt a bizottsági ülésen, most kérdést az érintettekhez nem tudunk intézni, de ha tudok a
bizottsági ülésen elhangzottak alapján válaszolok.
Balog Mónika: Prohászka doktor elnagyolta a szűréseket, úgy érzem.
Seprős Viktor: Mondta is, hogy megpörgeti a dolgokat.
Balog Mónika: Ne pörgesse meg, mert akkor egy perc se jut egy gyerekre.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A kiszűrtek száma viszont nagyon magas.
Balog Mónika: Eddig mindenfélét kértek tőlünk azért, hogy az iskolában el tudják végezni a
szűréseket, most még pad sem kellett, hogy lefeküdjön a gyerek.
Horinka László polgármester: A gyorsaság ellenére is valóban sok a kiszűrt gyerek, úgy
látszik, a sokéves tapasztalat már sokat segít a doktor úrnak. Kérdés, hozzászólás van-e még?
Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja az I. számú házi gyermekorvosi körzet beszámolóját,
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
75/2018. (IV. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr.
Prohászka-Rád Imre Ferenc házi gyermekorvos beszámolóját az
I. számú házi gyermekorvosi körzet 2017. évi munkájáról
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Aki elfogadja a II. számú gyermekorvosi körzet
beszámolóját, kérem, szavazzon
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
76/2018. (IV. 26.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr.
Balog Erzsébet házi gyermekorvos beszámolóját a II. számú
házi gyermekorvosi körzet 2017. évi munkájáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ NAPIRENDI PONT
Beszámoló a fogorvosi körzetek 2017. évi munkájáról
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Köszöntöm Glonek doktornőt. HSZB tárgyalta és
elfogadásra javasolta a beszámolókat. Kerekes Andrea itt volt a bizottság ülésén. Szeretné-e
kiegészíteni a beszámolóját, doktornő?
Dr. Glonek Ibolya fogorvos: Köszönöm nem.
Horinka László polgármester: Akkor kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki
elfogadja a I. számú fogorvosi körzet beszámolóját, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
77/2018. (IV. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Dentaform Kft. beszámolóját az I. sz. fogorvosi körzet 2017. évi
munkájáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Aki elfogadja a II. számú fogorvosi körzet beszámolóját,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
78/2018. (IV. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr.
Glonek Ibolya fogorvos beszámolóját az II. sz. fogorvosi körzet
2017. évi munkájáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2017. évi munkájáról
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolta a beszámolót. Két
védőnőnk itt volt a bizottság ülésén. Észrevétel, kérdés, megjegyzés van-e?
Balog Mónika: Az új kolléganő fantasztikus munkát végez, soha nem kell hívni, jön,
előadásokat tart, készített reformételeket. A gyerekekkel nagyon barátságos és emberséges,
hihetetlen munkát végez.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Szerencsénk volt vele, mint a doktornővel.

Balog Mónika: Munkatervet adott, ami szerint neki előadást kell tartania a gyerekeknek, és
jön magától.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Nagyon lelkiismeretesen végzik a munkájukat, ezt
elmondhatom Zemenné Katiról is. Kértek eszközöket, amiket megígértünk nekik; nagyon
elavultak az eszközeik.
Horinka László polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki
elfogadja a védőnői szolgálat beszámolóját, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
79/2018. (IV. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Védőnői Szolgálat 2017. évi munkájáról szóló beszámolót –
megköszönve az ellátásban résztvevők áldozatos munkáját –
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Vendégeinknek köszönöm, hogy eljöttek, ha akartok,
maradhattok, de nem muszáj.
/18:30 Az egészségügyi dolgozók távoznak az ülésről./
5./ 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: A tápióbicskei csata évfordulóján koszorúztam, most már
hagyomány, hogy a hagyományőrző huszárok Sülysápon is átvonulnak, és az iskolás
gyerekeket is megörvendeztetik a lovakkal, a díszes egyenruhájukkal. A tagiskolánál
találkozhattak velük a gyerekek. A Hevesy parkban táboroztak le, ott találkoztak velük a
Szent István iskola tanulói, és az ovisok is. Országgyűlési választás is volt, erről
jegyzőasszony tudna többet mondani, de zökkenőmentesen zajlott minden. Voltak nálunk a
honvédelmi minisztériumból, akik hadigondozást sírfeltárást végeztek a sápi temetőben.
Valamilyen világháborús katonai sírokat kerestek, kevés eredménnyel. Volt egy határozatunk,
hogy a Patakpart lakópark végében lévő telket vegyük meg, megtörtént, 9 millió forintért,
ettől olcsóbban nem tudtuk volna. Ezek voltak a fontosabb dolgok.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A fitneszterem bérletével kapcsolatban mindennel
tisztában jöttünk a végére?
Horinka László polgármester: Ma nyitottak, az átalakításokat még csinálják.
Balog Mónika: Nem örülök, hogy a növényeket kiszedték.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Az üvegek leadásával mi lesz? Hova kerülnek a
konténerek?
Horinka László polgármester: Azok maradnak, őket nem zavarja, azt mondták.
Seprős Viktor: Én vittem tegnap, és kijöttek, hogy mi az a csörgés.
Horinka László polgármester: Nem szeretném máshova tenni, már nagyon sok helyen volt,
itt megszokták az emberek.

Kecser István PVB elnök: Sehol nem láttam még jó megoldást, annyi felé szétdobálják a
szemetet.
Horinka László polgármester: A sápi buszfordulónál még a kereszt tövében is szét van
dobálva.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A föld napja alkalmából ismét szemetet szedtünk a
gyerekekkel. A felső parkoló a temető fölött rendszeresen tele van dobálva szeméttel.
Kecser István PVB elnök: Kamerázzuk már be!
Horinka László polgármester: Már szereztünk be kamerákat, de nem SIM-kártyások,
remélem sikerül lecserélni.
Balog Mónika: Az iskolánkban volt elektronikaihulladék-gyűjtés, rengeteget hoztak.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Mi már évek óta gyűjtjük, talán elérjük előbb-utóbb,
hogy ne dobják ki.
Horinka László polgármester: Hiába szedik rendszeresen a szemetet, mindig
újratermelődik. Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a
tájékoztatót, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
80/2018. (IV. 26.) 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
6./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a 2018. év I. negyedévében a Képviselő-testület által
átruházott hatáskörökben hozott döntésekről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Kérdés van-e? Ha
nincs, kérem, hogy aki elfogadja a tájékoztató, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
81/2018. (IV. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018.
év I. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntésekről
szóló, az SZMSZ 8. § (4) és 19. § (5) bekezdése szerint
előterjesztett beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
7./ NAPIRENDI PONT
Csatlakozás a Tápiómenti Natúrparkhoz
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdés,
hozzászólás van-e?
Kecser István PVB elnök: Jó kis anyagot állítottak össze.
Horinka László polgármester: Ha nincs más, kérem, hogy aki egyetért a csatlakozással,
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
82/2018. (IV. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ kifejezi azon szándékát, hogy Sülysáp város csatlakozni
kíván a Tápió Natúrparkhoz, egyetért annak létesítésével és
céljaival,
2./ megismerte és megtárgyalta a Tápió-vidék Természeti
Értékeiért
Közalapítvány
(székhelye:
2711
Tápiószentmárton, Kossuth L. u. 3.) által a Tápió Natúrpark
létrehozásával
kapcsolatosan
előterjesztett
szándéknyilatkozatot,
valamint
együttműködési
nyilatkozatot, azok tartalmával egyetért,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szándék-, illetve
együttműködési nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
8./ NAPIRENDI PONT
Sülysápi
Szent
István
Általános
Iskola
intézményvezetői
pályázatának véleményezése
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
/18:45-19:00 Zárt ülés, melyről külön jegyzőkönyv készült./
Horinka László polgármester: Kihirdetem a zárt ülésen hozott határozatunkat:
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
83/2018/Z. (IV. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) h)
pontjával keletkeztetett véleményezési jogkörében Győri
Mariann Sülysáp, Magdolna u. 39. szám alatti lakosnak a
Sülysápi Szent István Általános Iskola intézményvezetői
beosztásába való kinevezésével szemben kifogást nem emel.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9./ NAPIRENDI PONT
Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása a nyári szünidőben
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Évek
óta működik, és jól működik. A Móra iskola csinálja.
Balog Mónika: Már tavaly is azt mondtam, hogy egyik évben a Móra, másik évben a Szent
István pedagógusai csinálják.
Horinka László polgármester: Ez pedagógusonként egy nap. Tavaly már támogattuk 200
ezer forinttal, ezt megtennénk most is, és a tankerületet megkeressük, hogy valamelyik
iskolában oldja meg. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért az
előterjesztett határozati javaslattal, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
84/2018. (IV. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyvt.
41. § alapján a gyermekek napközbeni ellátásának a nyári
szünidőben való biztosítása érdekében a KLIK Ceglédi
Tankerületi Központjával és a helyi általános iskolákkal
együttműködve nyári napközit szervez a tanévzárást követő
négy hétben, amihez 200.000 Ft összegű támogatást biztosít a
költségvetés általános tartalék keretének terhére. A nyári
napköziben való részvétel ingyenes, csupán az étkezésért kell
fizetni a szünidei gyermekétkeztetés szabályai szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
10./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a benyújtott pályázatokról és az újabb lehetőségekről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta.
Kecser István PVB elnök: Az aktivitás nagyon értékelendő.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Nagyon szeretném, ha lenne egy olyan pályázat, ami az
épített örökség védelmére vonatkozik. A szentháromság szobor nagyon rossz állapotban van,
és az a miénk.
Horinka László polgármester: A temető is a miénk.
Kecser István PVB elnök: Ki kellene számolni, hogy mennyibe kerül az állagmegóvása, ha
fontosnak tartjuk, akkor ne várjunk pályázatra.
Horinka László polgármester: 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:
85/2018. (IV. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtott
pályázatokról, valamint az újabb lehetőségekről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

11./ NAPIRENDI PONT
Pályázat benyújtása a 2018. évi önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett felhívásra
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Három célterületre
lehet pályázni, mi úgy láttuk, hogy a járda a legfontosabb számunkra. 15 millióból nem lehet
utat építeni, így született ez a javaslat. A Dózsa György utcában a Gombától nagyjából a
Nagy Lajosékig fog elkészülni a járdaszakasz ebből a pénzből, az útépítéssel együtt pedig
egészen az iskoláig.
Balog Mónika: Miből készül?
Horinka László polgármester: Térkő, kiemelt szegéllyel. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha
nincs, kérem, hogy aki egyetért a pályázat benyújtásával, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
86/2018. (IV. 26.) ÖKT határozati javaslat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ pályázatot nyújt be Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban:
költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont c) pontja
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásra,
2./ pályázati célként a belterületi utak, járdák, hidak felújítása
alcél keretében a Sülysáp, Dózsa György utca (850 hrsz.)
0+000 és 0+570 kmsz. közötti 570 m hosszúságú
járdaszakaszának felújítását, újjáépítését jelöli meg,
3./ az igényelt pályázati támogatás 15 millió Ft, melyhez a
szükséges 2.998.872 Ft önerőt az önkormányzat 2018. évi
költségvetésének általános tartalék kerete terhére biztosítja.
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. május 2.
Felelős: polgármester
12./ NAPIRENDI PONT
A sápi temető tulajdoni helyzetének részleges rendezése (Sülysáp
0202/6 hrsz.)
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Azért részleges, mert az egyik érintettől vennénk meg a
területet, a másik részt később rendezzük. A területe jóval nagyobb, mint amire szükségünk
van, ezért csak egy részét vennénk meg. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy
aki egyetért a terület megvásárlásával, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
87/2018. (IV. 26.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet alapján
1./ 100 Ft/m2 összegű vételi ajánlatot terjeszt elő a Sülysáp
0202/6 hrsz.-ú ingatlan cca. 3200 m2 nagyságú
területrészére,
2./ a terület vételárát a költségvetés általános tartalék kerete
terhére biztosítja,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a vételi ajánlat elfogadása esetén
az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: polgármester
13./ NAPIRENDI PONT
Sülysáp, Kókai u. 2. (1973 hrsz.) alatti ingatlanra vonatkozó vételi
ajánlat
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A PVB az ajánlat elutasítását javasolta, irreálisan alacsony ez
a vételár.
Balog Mónika: Beépítetlen?
Horinka László polgármester: Igen.
Kecser István PVB elnök: Könyv szerinti érték alatt nem tudjuk eladni. Meg tudná fizetni a
magasabb összeget is?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Szóban azt mondta, hogy 1 milliót ad érte, ezért is mondtuk, hogy
próbálja meg. Ezután beérkezett egy 500 ezres ajánlat. Ezt ő nyilván bruttóban érti ráadásul.
Kecser István PVB elnök: Próbáljuk meg a nyilvántartási értéket.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Azt mondjuk bruttóban.
Horinka László polgármester: Még nálunk is 2,6 millió forint az értéke. Ettől azért még ott
is többet ér egy telek. Azt mondom, legyen 2,5 millió. Van-e még kérdés? Ha nincs, kérem,
hogy aki egyetért azzal, hogy az ajánlatot utasítsuk el, és tegyünk 2,5 millió forintos eladási
ajánlatot, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
88/2018. (IV. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján
1./ az önkormányzat tulajdonában álló Sülysáp, Kókai u. 2.
szám, 1973 helyrajzi szám alatti ingatlanra Nagy Gyula és
Szegedi Márta 2241 Sülysáp, Kókai u. 3/A. szám alatti
lakosok által tett bruttó 500.000 Ft összegű vételi ajánlatot
nem fogadja el, ellenében
2./ bruttó 2.500.000 Ft összegű eladási ajánlatot tesz a vevő
felé,

3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, és az eladási ajánlat elfogadása
esetén a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
14./ NAPIRENDI PONT
Sülysáp, Kossuth Lajos utca 589, 590, 593 hrsz. alatti ingatlanokra
vonatkozó vételi ajánlat
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Ez is irreálisan alacsony ár. Be van szorulva néhány parcella
a patak és a lakótelkek közé. Nem tudom, hogy alakult ez ki, tényleg nem tudjuk hasznosítani,
de ez annyira irreálisan alacsony ár. Még ez is ér legalább 500 forintot négyzetméterenként.
1.150.000 forint lenne az ő ajánlatával szemben. Nem fogják megfizetni az ötszörös árat.
Balog Mónika: Legalább 1 millió legyen.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Erre nem tud építeni, úgyhogy áfa itt nincs.
Balog Mónika: Akkor minek neki?
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Állatoknak, nagyon sok állatot tart.
Horinka László polgármester: Javaslatom 1 millió. Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy az
ajánlatot utasítsuk el, és tegyünk 1 millió forintos eladási ajánlatot, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
89/2018. (IV. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján
1./ az önkormányzat tulajdonában álló Sülysáp 589, 590 és 593
helyrajzi szám alatti ingatlanokra Aranyos Csaba 2241
Sülysáp, Kossuth L. 5. szám alatti lakos által tett bruttó
230.000 Ft összegű vételi ajánlatot nem fogadja el,
ellenében
2./ bruttó 1.000.000 Ft összegű eladási ajánlatot tesz a vevő
felé,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, és az eladási ajánlat elfogadása
esetén a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
15./ NAPIRENDI PONT
Szociális bérlakás bérlőkijelölés meghosszabbítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A HSZB tárgyalta, elmondtam, hogy tudomásom szerint,
nem a bérlő lakik ott, akinek szociális alapon kiutaltuk a lakást. Nem találtuk meg, amikor az
előterjesztést össze kellett állítani, ezt többen is megerősítették. Felszólítanánk, hogy
nyilatkozza le, valóban ott lakik-e. Ha lenyilatkozza, akkor ezt ellenőrizzük, de most

semmiféleképpen ne jelöljük ki bérlőnek. Nem kellene a Marika néninek lakást adni, amikor
nem is lakik ott.
Balog Mónika: Fizetnek rendesen, mert volt ilyen probléma máshol.
Horinka László polgármester: A Vasút utcai házzal volt, de ők fizetnek rendesen.
Egyébként jó lenne felszabadítani egy lakást vészhelyzet esetére, mert most egyszerűen nem
tudjuk hova költöztetni, aki bajba kerül, pedig meg kell oldanunk.
Balog Mónika: Hogy lehet, hogy a mellette lévő soha nem ad be ilyen kérelmet?
Horinka László polgármester: Szabadoséknak volt egy önkormányzati bérlakása, amit
szerettünk volna kiüríteni, és ezért cserébe biztosítani kellett másikat ugyanolyan
feltételekkel. A javaslat tehát, hogy most ne jelöljük ki bérlőnek, és kérjük, hogy
nyilatkozzon, hogy életvitelszerűen ott lakik-e. Aki egyetért az elhangzott javaslattal, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
90/2018. (IV. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv.
80. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat tulajdonában álló
Sülysáp, Állomás u. 13/I. szám alatti szociális bérlakás
vonatkozásában felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy
vizsgálja meg, hogy Kiss Sándorné bérlő életvitelszerűen a
lakásban él-e, és a vizsgálat eredményétől függően döntsön a
bérlőkijelölés meghosszabbításáról.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: polgármester
/19:30 Urbán László tűzoltó százados, parancsnokhelyettes megérkezik az ülésre./
16./ NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Nagykáta Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi
tevékenységéről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Szeretettel köszöntöm a Nagykáta Hivatásos Tűzoltóparancsnokság képviselőjét, kérem, mutatkozzon be.
Urbán László tű. százados: 38 éves vagyok, 2 fiúgyermekem van, Jászapátiban élek, 2006ban kezdtem hivatásos állományomat Heves városban, gépészmérnöki diplomám van. 2016-ig
Jászberényben voltam állományban, majd mezőgazdasági vállalkozásba kezdtem. 2018.
január 1-től lettem parancsnokhelyettes. A parancsnok úr feladata lett volna a beszámoló, de
erre már sajnos nem kerülhetett sor. Nem tudok még a folytatásról nyilatkozni, hiszen most
van a kormányváltás, lesznek változások egészen biztos. Addig a kapcsolatot én fogom
önökkel tartani. A korábbi parancsnokhelyettes tavaly márciusban máshova került. A
parancsnok úr jó kapcsolatot ápolt a tűzoltó egyesületekkel, mindenki ismerte és szerette.
Bízom benne, hogy legalább ilyen szintű kapcsolatot sikerül a továbbiakban is ápolni.
Aláírásra és felterjesztésre kerülnek a pályázatok, meg kell tenni a javaslatot, hogy melyik
egyesületet soroljuk előbbre vagy hátrébb. Sülysáp és Kóka a két legaktívabb egyesületünk.
Remélem, hogy minden egyesületnek sikerül a kért támogatást kiharcolni. Tavaly 40 órás
tanfolyamot szerveztünk, ahol több önkéntes tűzoltó sikeres vizsgát tett. A kapcsolat ennek
alapján erősödött. Nagyon nagy számban vonult a sülysápi egyesület, Nagykáta

vonatkozásában 511 káreset van regisztrálva. Próbálom arra helyezni a hangsúlyt, hogy
életszerű káreseményt tudjunk szimulálni, hogy még felkészültebben tudjanak reagálni. Ilyet
csináltunk már máskor is, három diákot kaptunk a gimnáziumból, és három helyre elrejtettük
őket, az egyik csoport háromból kettőt megtalált, a másik csoport viszont mindet megtalálta.
Ilyen felkészültségi szintet szeretnénk elérni, saját magukban se tegyenek kárt. Szeretném
megköszönni a tavalyi támogatásukat, irodabútorokat, hűtőt vettünk, sörpad lett még
vásárolva, és egy klímafelújítás valósult meg. Gépjárműállományunkat tekintve, van egy
Rába fecskendőnk, a kezdeti hibákat, reméljük, sikerült kiküszöbölni. Létszámhelyzetünk
stabil, áthelyezését két fő kérte családi okokra hivatkozva, de három fővel sikerült az
állományt bővíteni. Az idén 4 újoncot sikerült hadrendbe állítani, de ők még sokat kell, hogy
tanuljanak. Ezért is szeretnénk az egyesületeket is minél jobban bevonni. A hatósági
tevékenység Cegléden zajlik, Nagy Péter alezredes úr nem tudott most jönni, neki is más
elfoglaltsága akadt, de üdvözletét küldi. A kirendeltség a felügyelet égisze alatt működik,
katasztrófavédelmi felügyelőjük én, illetve Madarász Zsuzsa lesz, majd beszélek vele.
Horinka László polgármester: Ma beszéltem vele, a löszfalakkal van gond. Ahol
önkormányzati utat, beruházást érint, ott megépül egy támfal, de a saját területén mindenki
saját maga kell, gondoskodjon erről, és mint hallhatta még a házzal sem törődik a tulajdonos.
Urbán László tű. százados: A száraz tüzek a jellemzőek a nyári időszakban, ezért fel kell
venni a kapcsolatot az önkormányzatokkal, mezőőrökkel, hogy hatékonyabban tudjunk
védekezni. A lakosság tájékoztatását tekintve a parancsnok úr van felhatalmazva a megfelelő
médiumokban történő megjelenésre. A száraz tűzesetekre, vonatkozóan lesznek plakátok, ha
ide még nem jutott el, akkor erről gondoskodunk, hogy minél nagyobb biztonságban legyen a
lakosság.
Horinka László polgármester: Kaptunk egy nagyon részletes és mindenre kiterjedő
beszámolót. Nagyon sok szó esett az önkéntes egyesületi kapcsolódásról. Örülünk annak,
hogy az sülysápi egyesület egyes fokozatú partner, ez egy nagyon lelkes, de nagyon kis
csapat. Az egyesület száma az 50 főt is meghaladja, de a ténylegesen vonulók talán még a 10
főt sem. Régebben az iskolákba is elmentek, versenyeket rendeztek, megismertették a munkát
a gyerekekkel, és belőlük lettek a tűzoltók. Van az a néhány lelkes tag, akik vonulnak, de
semmilyen beépülés a fiatalok részéről nincsen. A nagykátai tűzoltóságon dolgozott a
vezetőjük, és az ő családja, aki a magot alkotja. Szükség volna az önkéntesek nevelésére. Az
iskolába hiába megyünk, nem nagyon van ennek foganatja. Van-e ismerete, hogy hol
működik jól az utánpótlás nevelése?
Urbán László tű. százados: Én magam is önkéntes tag vagyok, Jásziványról származom. Ott
is talán 4 fő a vonulós létszám, nem tudunk hatni a fiatalokra. Talán a katasztrófavédelem
készíthetne a „Z” generációnak nevezett fiatalok számára ösztönző anyagokat. Ha valaki
olyan helyen tanul, az ottani érintettektől kapnak információt. Az írott információ nem jut el a
fiatalokhoz. Azt mondják, aki nincs fenn a facebookon, az nem is létezik. A fiatalok rengeteg
időt töltenek a gépek előtt, az internet előtt, ami ott megtalálja őket, azt megjegyzik. A
rendőrségnek is vannak ilyen jellegű problémái.
Kecser István PVB elnök: Azok, akik műszaki pályára mennek, lehet, hogy érdeklődnek
iránta, városnapokon esetleg meg lehetne mutatni a munkájukat. Nem lehet a Rábát kihozni?
Urbán László tű. százados: Nem mert szervizben van, folyamatosan műszaki
hiányosságokkal küzdünk, nem tudjuk, mikor kapjuk vissza. Ha lenne járművünk én is rajta
lennénk, hogy az ilyen rendezvényeken megmutassuk, mert a helyi jármű már unott. Ha
felvonultatott is az egyesület akármilyen szebbnél szebb járműveket, a hivatásos akkor is
felkeltette az érdeklődést.
Horinka László polgármester: Süli Richárd kezdeményezte, hogy legyen egy úgynevezett
„kéklámpás” nap. Megkereste az illetékes szervezeteket, talán május közepén lesz egy ilyen
rendezvény. Ez még alakul, de magas szinten kell döntést hozni, ezért nehezen gördülnek a

dolgok előre. Simán lehet, hogy nem tudjuk májusban megrendezni, de ezen a napon minden
iskolás gyerek találkozhatna ezekkel az eszközökkel és hivatásokkal. Aki hivatásos lesz, az
talán önkéntes is lesz.
Urbán László tű. százados: Ha nem áll rendelkezésünkre két szer, akkor nem jöhetünk el
Nagykátáról.
Kecser István PVB elnök: A katasztrófavédelem stratégiai dolog, hogy lesz valaki a
munkatársa?
Urbán László tű. százados: Toborzások vannak, de már nem annyira vonzó ez a pálya, mint
régen. Most van, hogy 4 toborzót is el kell indítani, hogy 4 főt alkalmasnak találjunk.
Kecser István PVB elnök: Nem tudom, hogy oldják meg máshol, hogy bemutatják a
fecskendőt.
Urbán László tű. százados: Az országban vannak különböző anyagi helyzettel bíró városok,
ahol jobban tudják támogatni a tűzoltóságot, az oltás veszélyeztetése nélkül lehetett
bemutatókat tartani. Gondot okoz, hogy a C kategóriás jogosítványokkal sincs tapasztalat,
több a baleset, sokáig tart a javítás. Megígérem, hogy ha lesz második szerünk, akkor
beszélünk róla.
Horinka László polgármester: Köszönjük szépen parancsnokhelyettes úrnak, hogy eljött és
tájékoztatott bennünket, további sok sikert kívánok a munkájukhoz. Most pedig szavazzunk.
Aki elfogadja a tűzoltóság beszámolóját, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
91/2018. (IV. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Nagykáta Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi
önkormányzati beszámolóját – megköszönve egész évi
áldozatos munkájukat - elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
17./ NAPIRENDI PONT
Pest
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének támogatási kérelme
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Cegléd

Horinka László polgármester: A PVB tárgyalta, 100 ezer forint támogatást javasolt, mint
tavaly. Annak ellenére, hogy ez a támogatás nem kiemelkedő, szeretnénk valamelyest javítani
a körülményeiken. A javaslat az, hogy az idén is biztosítsuk ezt az összeget. Kérdés,
hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a támogatás megítélésével, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
92/2018. (IV. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (2700 Cegléd, Széchenyi
út 24-26.) részére 2018. évre 100.000,- Ft összegű
önkormányzati támogatást biztosít a Nagykáta Hivatásos

Tűzoltóparancsnokság munkafeltételeik javítása, műszaki
eszközeinek fejlesztése, új eszközeik beszerzése céljából;
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására és az egyéb szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Urbán László tű. százados: Nagyon szépen köszönöm mindenegyes beosztottam nevében a
támogatást.
/20:05 Urbán László tűzoltó százados távozik az ülésről./
18./ NAPIRENDI PONT
Döntés a KEHOP-1.2.1. „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint
a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázaton
való indulásról
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mondjak-e erről többet, vagy bele tudtatok nézni?
Kecser István PVB elnök: Ki fogja kidolgozni?
Horinka László polgármester: A Responsum Kft.-vel együttműködve fogjuk beadni, és
lehet ennek a kifutása, hogy ők nyerik meg a munkát. 100 %-os a támogatottság, 5-20 milliót
lehet nyerni. Kevés önkormányzat rendelkezik ilyennel, próbáljuk meg az életünket,
döntéseinket ennek az irányvonalában élni.
Balog Mónika: A belefektetett energia azt mutatja, hogy ennek lesz eredménye? Hogyan fog
ez megvalósulni?
Horinka László polgármester: Rendezvények szervezése, lakosság felé tájékoztató anyagok
eljuttatása, ne használj hajtógázos dezodort stb. Egyetértek abban, hogy olyan embereknek
beszélni erről, akik simán leborítják a szemetet, kidobott pénz, de meg kell próbálni mindent
környezetünk védelmében.
Kecser István PVB elnök: Az unió támogatja az ilyesmit, és ha már 100 %-os
támogatottságú, vágjunk bele. De abban is biztos vagyok, hogy ha érdemi döntéseket kellene
hozni, akkor simán felülírják. Ez az én véleményem szerint kidobott pénz, de azt nem
mondom, hogy ne foglalkozzunk vele.
Horinka László polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki
egyetért a pályázat benyújtásával, szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
93/2018. (IV. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ pályázatot nyújt be a KEHOP-1.2.1. „Helyi klímastratégiák
kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás” című pályázati felhívásra,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásával kapcsolatos nyilatkozatok és intézkedések
megtételére.
Határidő: 2018. december 31.

Felelős: polgármester
19./ NAPIRENDI PONT
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2018. évi igénylése
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Minden évben visszatérő téma, nem szoktak sok pénzt adni,
de azt a keveset se szalasszuk el! Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki
egyetért az igénylés benyújtásával, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
94/2017. (IV. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. a) pontja, valamint
az emberi erőforrások minisztere pályázati felhívása alapján
42.287.316 Ft összegű támogatási igényt nyújt be a
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen a
Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár tervezett
eszközbeszerzésének
és
karbantartási
munkáinak
finanszírozására;
2./ nyilatkozik, hogy a bruttó 46.978.316 Ft összköltségű
pályázathoz összesen 4.700.000 Ft összegű önerőt
biztosított Sülysáp Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetésének felújítási (K71) kerete terhére;
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. május 2.
Felelős: polgármester
20./ NAPIRENDI PONT
G és SZ Fuvarozó Kft. vételi ajánlata a Sülysáp 0406/37 hrsz. alatti
ingatlanra
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Ez a téma a mai napon került kiküldésre, de a PVB-n már
ismertetésre került, és javasolta a cserét a leírt feltételekkel. Gálfi Tibor cége, amiről szó van.
Megkerestem pár héttel ezelőtt, hogy még nem csinált semmit, ezért cseréljük el egy másik
területre. Ő nemcsak, hogy ráállt erre, hanem még egy másik ugyanakkora területet szeretne,
és mindezt egy másik cég venné meg. A bő 2 ezer helyett közel 6 ezer négyzetméter lenne, a
0406/37 helyrajzi számú területről van szó. 2800 forintért adtuk el neki, mert részletre fizette,
most 2500 forintért adnánk el neki, de csak 20 hónapos részletre. Részletre fizet, de nem
három évig, mint mások, hanem csak másfél évig. Tehát lenne egy szerződést felbontó, és egy
új szerződésre vonatkozó döntés. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki a
korábbi szerződés felbontásához hozzájárul, szavazzon.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
95/2018. (IV. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ az ST Parcel Fuvarozó BT. (székhelye: 2241 Sülysáp,
Kossuth Lajos utca 123., cégjegyzékszáma: 13-06-053980,
adószáma: 22146760-2-13) mint vevő kérelmére a
130/2016. (VII. 6.) ÖKT határozat alapján a Sülysáp
0406/43 helyrajzi számú ingatlanra kötött adásvételi
szerződést felbontásához hozzájárul,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a felbontó szerződés aláírására.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: És akkor most szavaznánk az új területről az ismertetett
feltételekkel. Kérem, hogy aki az értékesítéssel egyetért, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
96/2018. (IV. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a G és SZ Fuvarozó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2360
Gyál, Gárdonyi Géza u. 21., cégjegyzékszáma: 13-09111919, adószáma: 13906810-2-13) 2500 Ft+áfa/m2
összegű vételi ajánlatát a Sülysáp 0406/37 helyrajzi számú,
5962 m2 alapterületű kivett ipartelep megnevezésű ingatlan
1/1 tulajdoni hányadára elfogadja, azzal, hogy a vevő az áfa
teljes összegét szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárat
pedig 20 havi részletben fizeti meg;
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására, és a szükséges egyéb intézkedések
megtételére.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: polgármester
21./ NAPIRENDI PONT
FOLY-TON Bau Kft. bérleti ajánlata a 021/11-021/18 hrsz. alatti
területekre
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Dósa Richárd keresett meg, hogy betontörmelék-feldolgozást
szeretne végezni. Két területet néztünk meg, ami alkalmas lenne: Az egyik a rekultivált
szemétlerakó volt, de közel van a lakóterület, ezért azt a várható zajhatás miatt nem találtuk
alkalmasnak. Illetve megnéztük a szennyvízleürítő melletti területet, ami alkalmasnak
bizonyult, erről szól a kérelem. Most tele van szeméttel, több teherautónyi szemét van ott. A
javaslat arról szól, hogy szeretné kibérelni, a hétfői bizottsági ülésen elhangzottak alapján
40.000 Ft/hó összegű bérleti díj ellenében. Olyan megközelítést akartunk találni, ami nem
teszi tönkre a Petőfi utcát, nem sok lehetőség van, de azért a Szél utca – Határ út útvonal

volna szerencsésebb. Felmerült még a bizottsági ülésen, hogy a temetőben is van rengeteg
feldolgozható beton, erre is van ajánlat, hogy a bevitt beton egyharmadát visszakapjuk. A
szemét elszállítását is vállalta, csak a kézi munkához kér segítséget, és ezért a munkáért
cserébe az idén nem fizetne bérleti díjat. A bizottság igent mondott ezekre a feltételekre.
Május 1-től már szeretné bérelni. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki
egyetért az ismertetett feltételek szerinti bérbe adással, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
97/2018. (IV. 26.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a FOLY-TON Bau Kft. (székhelye: 2241 Sülysáp, Hunyadi
utca 32.; cégjegyzékszáma: 13-09-117363; adószáma:
14171145-2-13) részére betonfeldolgozó tevékenység
végzése céljából 5 éves határozott időtartamra bérbe adja a
Sülysáp 021/11-021/18 hrsz. alatti földrészleteket 40.000
Ft/hó bérleti díj ellenében, azzal, hogy bérlő vállalja a
terület teljes megtisztítását az ott felhalmozódott
hulladéktól, aminek ellentételezéseként az első éves bérleti
díj megfizetése alól mentesül,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a bérleti szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. május 1.
Felelős: polgármester
22./ NAPIRENDI PONT
Sülysápi Gyerekfoci Egyesület önerőtámogatási kérelme
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A Malom utcai sportpálya mindenki előtt úgy ismert, hogy
nagyon jó a nedvszívó képessége, de ez kb. már két éve nem így van. Most el kellene végezni
azt a munkát, amit sápon már elvégeztünk, és bevált a vízelvezetés megoldására. Azt TAO
forrásból tudtuk megvalósítani. Az Egyesület ennek a támogatására kérte, hogy az önrészt
vállaljuk. Erről csak nyáron lesz döntés, tehát még nem biztos, hogy szükség lesz az önerőre.
Seprős Viktor: Nekem nagyon tetszik, amit csinálnak, de amikor a lelátóra pályáztak, akkor
is szóba került, hogy nem kérdeztek meg minket előre. Ez már a második ilyen.
Horinka László polgármester: A lelátóra volt már egy döntésünk korábban, hogy vállaljuk
az önrészt, ezért került ismét elő az idén. De igazad van, hogy volt olyan eset, amikor emiatt
már morgolódtunk.
Kecser István PVB elnök: Ez tényleg ennyi pénzbe kerül? Ki képes ezt megcsinálni?
Horinka László polgármester: A sápi pályát Lilik Juditék cége csinálta, felülvetés,
műtrágyázás stb. is volt benne.
Seprős Viktor: A sülyi pálya van jobban terhelve, sápról is idejárnak edzeni.
Horinka László polgármester: Már nem járnak ide edzeni márciustól.
Balog Mónika: Én nem érzem annyira rossznak a helyzetet. Ha nyernek, és mi nem
támogatjuk, akkor mit csinálnak? Én is bírom a gyerekfocit, de ez már nagyon sok.
Horinka László polgármester: Elbukják a támogatást. Alapvetően nem rossz a pálya, de ha
van egy nagy esőzés, akkor használhatatlan. Viszont meccset nem nagyon lehet elhalasztani,
nincs hova áthelyezni. A 2014. április 30-ai ajánlat szerint 6,1 millió forint bruttóért csinálták
meg a sápit.

Kecser István PVB elnök: Más ezt a munkát lényegesen olcsóbban is el tudná végezni, más
módszerrel.
Balog Mónika: Ezt a pénzt inkább utakra, járdára költeném. Ott gyönyörű gyepünk lesz, a
közterületeink viszont rendezetlenek, csúnyák. Erről most kell dönteni?
Horinka László polgármester: Nem, akár jövő évi költségvetési kiadás is lehet.
Kecser István PVB elnök: Ha nem kényszerít semmi a döntésre, akkor megkérdeznék más
lehetőséget is.
Horinka László polgármester: Javasolom, hogy ne vessük el, de halasszuk későbbre a
döntést. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Sülysápi
Gyerekfoci Egyesület önerőtámogatási kérelméről való döntést a
TAO-pályázat eredményének közzétételéig elnapolja.
23./ NAPIRENDI PONT
Egyebek
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Szeretnélek tájékoztatni benneteket, a PVB ülésén is
elmondtam, hogy néhány héttel ezelőtt megkeresett egy magánszemély azzal, hogy
temetkezési vállalkozást indítana, és meg szeretné tudni, hogy milyen feltételekkel
használhatja a ravatalozót, hűtőt és a többi kelléket. Illetve temetőt is szeretne üzemeltetni.
Elmondtam, hogy jelenleg Farkas Ferenc üzemelteti, és meg vagyunk vele elégedve. A
bizottság azt javasolta, hogy írjunk ki pályázatot, és hívjuk meg a szóban forgó céget, egyúttal
a rendeletünket is igazítsuk a többszereplős piachoz, hiszen ha elindul ez a vállalkozás, akkor
meg kell tudnom mondani, hogy mennyiért használhatja például a ravatalozót. A bizottság
vállalta, hogy a májusi ülésre előkészíti a pályázati kiírást.
Kecser István PVB elnök: Nincsenek illúzióim, próbálkoztunk ezzel évekkel ezelőtt is.
Horinka László polgármester: Illetve még egy téma van még: a konyha ételszállító autója.
Nagyon rossz állapotban van, szükség lenne egy másikra. A napokban a TÁVÜSZ platós
teherautójával vitték ki az ételt, mert Anna autója is szervizben volt. Alul a lemezek lyukasak,
nem megbízható, ennek ellenére még érdemes megcsináltatni, de a konyha számára ez a
helyzet már nem tartható. Kértem ajánlatot egy 1,9 m belmagasságú járműre, amit be lehet
polcozni. A konyha nevére kellene megvenni, vissza lehet igényelni az áfát. Egy Volkswagen
Crafter járműre kértem ajánlatot, ami 6.650.000 Ft-ban állt meg, ettől már nem lehetett lejjebb
menni.
Balog Mónika: Használtat nem lehet venni?
Horinka László polgármester: Egy-két éveseket adnak ennyiért, meglepődtem. Más
típusban lehet gondolkodni, de ott nincs törzsvásárlói kedvezmény.
Kecser István PVB elnök: A Volkswagen nem olcsó, más típus is lehet jó, és talán még
olcsóbban.
Balog Mónika: Hány éves a mostani?
Horinka László polgármester: 15-20 között. Foglalkozunk a témával, és hozunk
javaslatokat.
Balog Mónika: A tornacsarnok nyitva tartásával foglalkozni kell, mert a gondnok így már
nem bírja tovább. A csapatok nem tudnak viselkedni, kocsmának tekintik az öltözőt. Akinek
zárni kell, annak ott kell maradnia plusz egy órát, mert nem akarnak elmenni, iszogatnak,
dorbézolnak. Már egyszer megcsinálta, hogy bezárta őket. Ezt rendezni kell, mert így teljesen

bizonytalan a munkaideje. Gyakran nem jönnek, akik be vannak jelentkezve, illetve nem
tartják be az időket.
Seprős Viktor: Sportcsarnokról van valami hír?
Horinka László polgármester: Nem tudok semmi biztatót mondani, azt az ígéretet kaptam,
hogy megnézik van-e ideirányítható támogatás.
Seprős Viktor: Úriban már megvolt az alapkőletétel.
Horinka László polgármester: Most dolgoznak rajta, hogy ne csak egy bádogdoboz legyen
letéve. TAO támogatásra szeretnének pályázni úgy, hogy az elnyert 300 millió önerőnek
számítson. Most felépíthetnek egy csarnokot, ami jottányit sem lesz jobb, mint a mi
tornacsarnokunk. Van-e még bármilyen témában kérdés, hozzászólás, javaslat? Amennyiben
nincs más, mindenkinek köszönöm a munkát, az ülést bezárom.
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