Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 31-én 18.00kor megtartott munkaterv szerinti, nyilvános üléséről
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak:
A Képviselő-testület tagjai közül: Horinka László polgármester, Katus Norbert
alpolgármester, Balog Mónika, Hostyinszki Ákos, Kecser István, Pálinkásné Petik
Éva, Seprős Viktor települési képviselők, később érkezett: Cseri Péter és Farkas
Ferenc települési képviselő
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző, Szabó-Debreceni Anikó aljegyző
Meghívottként: Salánki Zoltán r. alezredes, Naszvadi Gábor r. alezredes, Balogh
Levente TÁVÜSZ ügyvezető
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt a
májusi munkaterv szerinti testületi ülésen. Külön tisztelettel köszöntöm Salánki Zoltán és
Naszvadi Gábor alezredes urakat, valamint Balog Leventét, a TÁVÜSZ Kft. ügyvezetőjét.
Megállapítom, hogy 9 tagból 7 jelen van, a Képviselő-testület határozatképes. Cseri Péter
jelezte, hogy később csatlakozik hozzánk, Farkas Ferencről pedig nem tudok semmit.
A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek javasolom Hostyinszki Ákos és Pálinkásné Petik Éva
képviselőtársainkat. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Hostyinszki
Ákos és Pálinkásné Petik Éva települési képviselőket
jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirend tárgyalására
teszek javaslatot. Van-e valakinek módosító indítványa?
Hostyinszki Ákos: Egyebekben lenne néhány kérdésem.
Horinka László polgármester: Aki egyetért az elhangzott napirenddel, kérem, hogy
szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztett
napirendi javaslatot elfogadta.
Az ülés napirendje:
1./ A helyi közrend, közbiztonság 2017. évi helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: Horinka László polgármester
Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
3./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról szóló értékelés
megtárgyalása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
4./ ZÁRT ÜLÉS: TÁVÜSZ Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának
jóváhagyása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
5./ Sülysáp Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
6./ 2017. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás elfogadása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
7./ 73/2017. számú kincstári ellenőrzési jelentés beterjesztése - tájékoztatás
Előterjesztő: Horinka László polgármester
8./ 2017. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása, jóváhagyása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
9./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta történt
fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
10./ Szállítójármű vásárlása a Központi Konyha részére
Előterjesztő: Horinka László polgármester
11./ Pályázat kiírása a köztemetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében
történő üzemeltetésére
Előterjesztő: Horinka László polgármester
12./ Egyebek
2./

/18:05 Farkas Ferenc települési képviselő megérkezett az ülésre, a Képviselő-testület 9 tagja
közül 8 jelen van, a testület határozatképes./
1./ NAPIRENDI PONT
A helyi közrend, közbiztonság 2017. évi helyzetéről szóló beszámoló
megtárgyalása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A még Veres Ferenc parancsnok úr által összeállított
beszámolót megkaptuk, a beszámoló összeállítása és a mai ülés között eltelt időben Salánki
Zoltán rendőr alezredes úr lett a kapitányság vezetője. Kérem, mondjon néhány szót magáról.
Salánki Zoltán r. alezredes: 1970-ben születtem Baján és Békés megyében nőttem fel,
egészen a középiskoláig ott éltem. Van egy polgári tanári diplomám. A rendőrségen először
gazdaság védelmi területen kezdtem dolgozni, a terrorelhárítási csoport megalakulásakor
átmentem oda, majd a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetői székébe kerültem, egészen idén
február 28-ig voltam ott. 21 éves rendőri múltat mondhatok magaménak. Ahol én dolgoztam
az a gazdasági vonal, a bűnügyi részen nem rendelkezem túl sok tapasztalattal, de majd
beletanulok. Itt lakom Magdolnatelepen szeptember óta.
Mivel önök a beszámolót már megismerték és meg is tárgyalták, meg szeretném ragadni az
alkalmat, hogy az idei évről mondjak valamit. A beszámolóhoz annyit, hogy egy nagyon
pozitív tendencia látható. Ez 2012 óta tartó folyamat, azóta több mint felére csökkent a

bűncselekmények száma országos szinten is. Az idei évben is elmondható, hogy tovább
csökkent, a nagykátai járásban 4300-ról 1300 körüli bűncselekményre, ez az amit regisztrált a
rendőrség. A felderítési mutatók is javultak, 57,6 %-os a mutató a tavalyi évben, több mint
minden másodikat sikerül felderíteni. Van még az az adat, hogy milyen bűnügyi fertőzöttsége
van egyes területeknek. A regisztrált bűncselekmények száma 100 ezer lakosra vetítve
országosan 2400, Pest megyében 1406. A megyei átlaghoz képest a nagykátai járás kicsit
fertőzöttebb 1800. A BRFK száma 3570. Ez a tendencia nagyon úgy néz ki, hogy megmaradt
és itt, Sülysápon is ez érzékelhető. 340 volt a bűncselekmények száma 2012-ben, tavaly már
ennek egyharmada. Ez a százas szám, az éves átlag marad. Idén eddig 65 bűncselekményt
regisztráltunk, tavaly hasonló időszakban 60 volt. A befejezett bűncselekmények
vonatkozásában az a szám, ami viszont még ennél is pozitívabb az előző év első 5 hónapjában
17 volt, az idei évben 6. Ez egy nagyon jó tendencia. Közlekedésbiztonsági szempontból
elsődleges persze, hogy egyre több autó jár a 31-es főúton. A szecsői felújítás annyira
összesűríti az autókat, hogy konvojban haladnak, és nem előzgetik egymást. Amennyire jó
Sülysápnak, annyira rossz ez Mendének, mert feltorlódik a forgalom. Ez a település nem
fertőzött, az őrs állománya is tudja kezelni ezt a mennyiségű bűncselekményt. Nagyon jó a
kapcsolat az önkormányzat és az őrs között, amit én szeretnék megtartani és erősítni, ehhez
kérek segítséget. Ha van kérdés, akkor állok rendelkezésre, és nagy tisztelettel kérem, hogy
fogadják el a beszámolót, bár ez nem az én érdemem, hanem az elődeimé. A nagykátai
kapitányság a második lett a beszámolók sorában a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon
belül.
Horinka László polgármester: Két bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja. Cseri Péter
képviselő úr kérte, hogy tolmácsoljam a kérését: Minden reggel a Sülysáp Kóka útvonalon jár
dolgozni, és jár ott gyalog egy férfi, aki a reggeli szürkületben alig látható. A képviselő úr
adott már neki egy láthatósági mellényt, de nem hordja. Kéri, hogy lehetőség szerint a járőrök
is hívják fel a figyelmét a veszélyre. Kérdés, hozzászólás van-e?
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Szeretnék köszönetet mondani Papp Gabriellának a
munkájáért. Mint iskolarendőr nagyon jó kapcsolatot ápol az intézménnyel, mindig
számíthatunk rá, még a családlátogatások kapcsán is. A sportnap szervezésében is aktívan
kiveszi a részét, vagy hoz filmet, vagy szakembert kér Nagykátáról, és előadást tartanak a
gyerekeknek. Köszönjük szépen.
Salánki Zoltán r. alezredes: Most beteg, de átadjuk a köszönetet. Most hétvégén is 90
gyereket vitt versenyre, és elhoztak egy első helyet is. Nagyon örülök, ha ilyeneket hallok.
Balog Mónika: A közlekedésbiztonság javulásához szeretnék hozzászólni. Többször volt
lehetőségem közbiztonsági fórumokon részt venni, sokkal közelebb került a rendőrség a
gyerekekhez, a mindennapi ottlét ezen segít. A közbiztonsági játékok is azt eredményezik,
hogy felnőttként is biztonságosabban közlekednek. Többször voltam kihallgatáson családon
belüli erőszak miatt, és ott is közvetlenebb kapcsolat alakult ki. Szeretnénk köszönetet
mondani, hogy három buszt biztosított a készenléti rendőrség a már említett versenyéhez. Egy
személyes köszönő levelet szeretnék írni az ottani parancsnoknak, ha mód van erre.
Salánki Zoltán r. alezredes: Természetesen nem szükséges a hozzájárulásom, hogy a
készenléti rendőrség főparancsnokának megköszönje. Nagyon megható és jólesik, amit
mondott. Ez az a rendőrség, amit én is el tudok képzelni a jövőben. Ha csak annyit el tudunk
érni, hogy a gyerek nem fél, és felnőttként is úgy érzi, hogy oda lehet menni a rendőrhöz, már
jó. Ezek a foglalkozások is ezt erősítik, mindig mondom én is a gyerekeimnek, hogy mit
szabad és mit nem. Én olyan szintig elmennék ebben a történetben, hogy addig kerékpárra
sem engednék ülni senkit, amíg nincs KRESZ-vizsgája. Én is végigcsináltam a Pindúr pandúr
tesztet, és minden feladaton megbuktam. Még a forgalomban sem sikerült, pedig huszonéve
vezetek. A legjobbak voltak a megyében, akik ezzel foglalkoztak. A tesztek nehezek, de
szükség van arra, hogy minél előbb megtanulják a gyerekek. Ezt fogjuk erősíteni, ennek a

híve vagyok. Ezt a 80 gyereket több, mint 10 pedagógus kísérte a szabadidejéből, és nem kis
feladat.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A TÁVÜSZ-nek is megköszönjük az eszközök
gyártásában való közreműködést.
Horinka László polgármester: A kapitány úr a Tápiómenti Maratonon is teljesített. Ennek is
köszönhető, hogy a kapitány is kerekezett. Köszönjük a munkát, amit egy ilyen rendezvény
biztosításával is végeznek. És természetesen a városnapon végzett munkát is. Kérdés?
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Sülysápon az elmúlt évben 49 esetben volt baleset, ez
csak a 31-es, vagy vannak veszélyeztetett szakaszok?
Salánki Zoltán r. alezredes: A nagykátai járási balesetek 80 %-át teszik ki ezek a balesetek,
amik itt történnek.
Naszvadi Gábor r. alezredes: Pusztaszentistvánon a Deák Ferenc utcánál van a határ, tehát
mindaz a baleset, ami odáig történik, Sülysáphoz tartozik. Nagy terhet jelent ez az ingázás.
Nem jellemző, hogy belterületen sok baleset lenne.
Katus Norbert alpolgármester: Van néhány belterületi utcánk, ahol van súlykorlátozás, és
elég nagy autók járnak rajta. Tudnátok-e az ellenőrzésben partnerek lenni? Én konkrétan
tudnék néhány „ügyfelet” mondani. Nyilván nem a terelésről beszélünk.
Naszvadi Gábor r. alezredes: Jár már a fejemben ezzel kapcsolatosan valami, belevesszük a
Magdolna utcát is az ellenőrzésbe. A polgárőrségnek van egy rendszámfelismerő rendszere,
velük és a gyömrői rendőrséggel szoktunk közös akciót tartani. Két-két órát töltöttek itt és ott,
4000 rendszámot mértek be, abban egy találat volt.
Horinka László polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki
elfogadja a rendőrség beszámolóját, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
100/2018. (V. 31.) ÖKT határozati javaslat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) 17. pontja, valamint a Rendőrségről szóló 1994.
évi XXXIV. törvény 9. § (2) bekezdése alapján a Nagykátai
Rendőrkapitányság és a Sülysápi Rendőrőrs 2017. évi munkájáról
szóló beszámolót – munkájukat megköszönve – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Köszönjük a kapitányság és az őrs munkáját és hasonló jó
számokat kívánunk az idénre is.
2./ NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2017. évi tevékenységéről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Nem lesz hosszú, a PVB elfogadásra javasolja. Ha
érdeklődést mutattok, röviden elmondom, mi van a beszámolóban. A két mezőőr foglalta
össze a tavalyi tevékenységet, visszaköszön, hogy a rendőrséggel együttműködnek. Nagyon
szívesen meghallgatjuk a reflexiót erre a beszámolóra.
Naszvadi Gábor r. alezredes: Én hálás vagyok, hogy az önkormányzat, továbbra is
felvállalta a finanszírozását. Elég sok ellenállás volt először a vadászok részéről, aztán a
gazdák részéről. Ezzel párhuzamosan kiderült, hogy nem volt miért ellenállni, mert nem

voltak terménylopások, amióta ők járják a földeket. Két éve nem volt terménylopásról
bejelentés. Hetente nálam vannak, kapom a szolgálattervezetüket. Valósak ezek az
információk.
Horinka László polgármester: A bizottsági ülésen azt mondtam, hogy szívesen látnék
tettenérést. Vettünk nekik két vadkamerát, szívesen veszek javaslatot, hogy hova tegyük,
remélem ez is segíteni fogja azt a célt, hogy visszaszorítsuk az illegális szemétlerakásokat.
Hostyinszki Ákos: Nem volt semmilyen tettenérés?
Horinka László polgármester: Emlékeim szerint nem.
Naszvadi Gábor r. alezredes: A mezőőrség tipikusan az az őrszolgálat, ami a megelőzést
szolgálja. Ezt a szolgálati fajtát erre találták ki. Ha van esemény, akkor azt külön ki kell
fejteni, konkrét tényállást kell leírni, mintha valakit elfognak a rendőreim.
Horinka László polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki
elfogadja a mezőőri beszámolót, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
101/2018. (V. 31.) ÖKT határozati javaslat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezei
Őrszolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
/19:00 A rendőrség képviselői távoznak az ülésről./
3./ NAPIRENDI PONT
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról
szóló értékelés megtárgyalása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A HSZB tárgyalta és elfogadásra javasolja. A HSZB-n itt
volt a beszámolót összeállító két munkatárs, de a bizottság ülésén is azt állapítottuk meg,
hogy nagyon részletes. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki a beszámolót
elfogadja, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
102/2018. (V. 31.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a Sülysáp Város
Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2017. évi ellátásáról készített átfogó értékelést megtárgyalta és
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4./ NAPIRENDI PONT

TÁVÜSZ Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának
jóváhagyása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
/19:15-19:50 Zárt ülés, melyről külön jegyzőkönyv készül./
Horinka László polgármester: Kihirdetem a zárt ülésen hozott határozatokat:
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
103/2018/Z. (V. 31.) ÖKT határozat
A Sülysáp Város Önkormányzata – mint a Tápiómenti
Városüzemeltető és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2241 Sülysáp,
Szent István tér 1.; cgj.: 13-09-067737) egyszemélyi, 100%
tulajdoni arányú tagja – tulajdonosi jogait gyakoroló Sülysáp
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint
egyszemélyes taggyűlés – a Társaság 2017. évi egyszerűsített
éves beszámolóját a Ptk. 3:109. §-a alapján jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, ügyvezető
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
104/2018/Z. (V. 31.) ÖKT határozat
A Sülysáp Város Önkormányzata – mint a Tápiómenti
Városüzemeltető és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2241 Sülysáp,
Szent István tér 1.; cgj.: 13-09-067737) egyszemélyi, 100%
tulajdoni arányú tagja – tulajdonosi jogait gyakoroló Sülysáp
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint
egyszemélyes taggyűlés –
1./ Balogh Levente ügyvezető havi bérét 2018. június 1.
napjától bruttó 400.000 Ft összegben állapítja meg,
2./ 2018. június 1. napjától 20 %-os plusz bérkeretet biztosít a
Társaság részére a szakmunkások megtartása érdekében,
3./ a béremelés költségének finanszírozását az önkormányzati
költségvetés általános tartalék kerete terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, ügyvezető
/19:50 Balogh Levente ügyvezető távozik az ülésről./
5./ NAPIRENDI PONT
Sülysáp Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás
van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a költségvetés módosítását, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (…) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövegét az 1. számú melléklet tartalmazza./
6./ NAPIRENDI PONT
2017. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás elfogadása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Szintén a PVB tárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdés,
hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a beszámolót és egyetért a
zárszámadási rendelet megalkotásával, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
/A rendelet teljes szövegét a 2. számú melléklet tartalmazza./
7./ NAPIRENDI PONT
73/2017. számú kincstári ellenőrzési jelentés beterjesztése
tájékoztatás
/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 tájékoztatást, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
105/2018. (V. 31.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)
bekezdése alapján a Magyar Államkincstár 68/B. § szerinti
73/2017. számú ellenőrzése keretében az önkormányzat és
intézményei éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan
elkészített jelentését megismerte, az azzal kapcsolatos
tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

8./ NAPIRENDI PONT
2017. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása, jóváhagyása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Szintén PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdés,
hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki jóváhagyja a belső ellenőrzési jelentést,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
106/2018. (V. 31.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a 2017. évi éves belső ellenőrzési jelentést megtárgyalta és
jóváhagyja;
2./ utasítja a polgármestert, a jegyzőt és az érintett
intézményvezetőket az ellenőrzés során megállapított hibák
és hiányosságok kiküszöbölésére, a jelentésben foglalt
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők
9./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok és az előző ülés óta
történt fontosabb eseményekről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Annyival egészíteném
ki, hogy majdnem biztos vagyok benne, hogy felmerül a közvilágítás-bővítés. Meg kell
terveztetni, ez általában hónapokat vesz igénybe. A sápi zuhogó mederkotrására van egy
ígéretem, hogy júniusban elkészül. Az a gép, amivel meg tudja csinálni a vállalkozó, máshol
van, de van másik. A közlekedési táblák már megjöttek, a TÁVÜSZ intézi tovább.
Balog Mónika: Most lesz az, hogy a Mátyásnál változik a forgalmi rend? Kétségeim vannak,
hogy ez jó lesz-e.
Katus Norbert alpolgármester: Jobbkézszabály, egész városrészek élnek így.
Horinka László polgármester: Ez egy ismert fogalom.
Balog Mónika: Nem javult a helyzet a megépült parkolóval a piacnál. A 31-es beláthatósága
piac idején tragikus.
/19:55 Cseri Péter települési képviselő megérkezett az ülésre, a Képviselő-testület 9 tagja
teljes létszámban jelen van, a testület határozatképes./
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A sápi orvosi rendelőnél sem biztos, hogy figyelembe
lesz véve a tábla, hogy a Dankó felől kell majd elsőbbséget adni.
Katus Norbert alpolgármester: Pedig én még a Kiskókai utca egyirányúsítását is akartam
javasolni.
Cseri Péter: Ha forgalmat akarunk lassítani, akkor tessék utcabútorokat telepíteni.
Horinka László polgármester: Nem régen a Deák Ferenc utcánál úgy akartak forgalmat
szabályozni a lakók, hogy önhatalmúlag áthelyezték a táblát.

Balog Mónika: A Kiskókai utcán nem a sülysápi autók okozzák a problémát, hanem a
Kókáról érkezők.
Horinka László polgármester: Egyéb kérdés?
Hostyinszki Ákos: Az orvosi ügylettel kapcsolatos megbeszélés miről szólt?
Horinka László polgármester: Arról volt szó, hogy problémásnak látják az ügyletben
részvevők az ellátást, mert a szolgáltató nagyon ritkán biztosít orvost. Van, hogy nővér sincs.
Az esetek 90 %-ában Tápiószecsőt kell ellátni, ezért a javaslat az volt, hogy lépjünk ki a
társulásból, és szervezzen saját ügyeletet Sülysáp, Kóka és Úri. Volt egy kis félreértés: én azt
mondtam, hogy évente kb. másfél milliót fizetünk érte, ők azt mondták, hogy ezt az összeget
havi szinten gondolták. Tisztességes béreket gondoltak. Így maradunk ezzel a helyzettel. Ha
elkezdjük az ügyleti szolgáltatót felszólítani, akkor sem fogorvost biztosítani, jöhet az új
közbeszerzés, amiből már sokkal rosszabb anyagi feltételekkel jövünk ki. A mentőtiszt
sokszor jobb, mint az orvos, halálesetkor kell orvos.
Balog Mónika: Molnár doktornő szerencsésen leszakvizsgázott?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Igen, június 1-től átveszi a praxist.
Cseri Péter: Nagyon jó híre van.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A egészségházzal mi a helyzet?
Horinka László polgármester: A tervezőkkel tegnap volt egyeztetés, július közepére lesznek
kiviteli tervek, szeptember közepére talán meglesz a közbeszerzés, és indulhat az építkezés.
Balog Mónika: A Losonczi utcai garanciális javítások mikor lesznek meg?
Horinka László polgármester: Voltak már kint, megbeszéltük, hogy mi lenne a feladat, de
hogy mikor jönnek, azt még nem tudjuk.
Balog Mónika: Ott technológiai hiba van.
Horinka László polgármester: Tudták ők is, a hideg miatt, de azt mondták, hogy jönnek
tavasszal.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A Hevesy parkba kerülhet-e pad? Most egy sincs.
Horinka László polgármester: Igen, és még szemetes is. Volt pad, de ellopták, még innen a
központból is.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Van, amelyik szemetes rossz helyre van téve, nem
használják, ezzel szemben, ami forgalmas útvonal mellett van, abból kifolyik a szemét. Sajnos
még két plusz lépést sem hajlandóak tenni az emberek, hogy elvigyék a szemetet az üres
szemetesbe.
Hostyinszki Ákos: Voltak olyan problémák, hogy üvegtörés, kutyaürülék stb. A játszóteret
be kellene keríteni, még akkor is, ha az plusz költség. Ezen kellene gondolkodni.
Horinka László polgármester: Nagyon kerítésellenes vagyok, de kezdtek meggyőzni, főleg
a kutyaürülék miatt. A LEADER-ekből az idén valószínűleg semmi nem lesz, és még lehet,
hogy újra is kell tervezni. A munkaszervezet azt akarja, hogy ezek a pályázatok ne kerüljenek
a kukába, ezért elképzelhető, hogy javíthatók lesznek, vagy újra ki lesz írva, és beadhatjuk.
Nagyon kellene valamit csinálni a játszóterekkel, de nem valószínű, hogy a pályázatból lesz
valami.
Hostyinszki Ákos: A kültéri fitneszparkkal is ez a helyzet?
Horinka László polgármester: Nem az el fog készülni, de azt nem mi intézzük.
Balog Mónika: Elkezdték a nádat vágni, mettől meddig vágják?
Horinka László polgármester: A Tápió-Hajta tavaly egyszer sem tudta feltölteni azt a 7 főt,
amire a támogatást biztosítjuk. Egyébként is azt mondták, hogy azokat a vízfolyásokat
tisztítják csak, ami a Hajta kezelésében van. A Közép-Duna-vögyitől volt egy hölgy, akinek
feltettem a kérdést, hogy a sápi patakot mikor fogják mederkotorni, de azt mondta, hogy nincs
pénzük, és nem tudja.
Farkas Ferenc: Mennyi támogatást fizetünk?

Horinka László polgármester: 6-7 ezer forintot fejenként. Jóval többe kerülne, ha mi
magunk akarnánk megcsinálni. Nem is sík terület, rézsün kell állni, nem egyszerű feladat.
Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a tájékoztatót,
szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
107/2018. (V. 31.) ÖKT határozati javaslat
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
10./ NAPIRENDI PONT
Szállítójármű vásárlása a Központi Konyha részére
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Az új autó kb. kétszer ennyi lett volna, a francia márkák 5-6
millió körül mozognak. Ez egy Mercedes, biztos forrásból tudom, hogy nem volt terhelve, kb.
15 évet simán kiszolgál. PVB javasolta, hogy vegyük meg.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Szemrevételeztétek?
Horinka László polgármester: Igen, tényleg kifogástalan állapotban van.
Hostyinszki Ákos: Nem ismerem a piaci árakat.
Horinka László polgármester: Teljesen reális az ára. Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha
nincs, kérem, hogy aki egyetért az autó megvásárlásával az előterjesztett áron, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
108/2018. (V. 31.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a költségvetés általános tartalék kerete terhére 3.750.000
Ft+áfa, azaz 4.762.500 Ft összeget biztosít a Központi
Konyha részére, hogy ételszállítás céljára megvásárolja az
MGJ-120 forgalmi rendszámú Mercedes-Benz Sprinter 313
CDI típusú járművet;
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert és az
intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: polgármester, intézményvezető
11./ NAPIRENDI PONT
Pályázat kiírása a köztemetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés
keretében történő üzemeltetésére
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta. Tegnap kapta meg a testület, hétfőn bizottsági
ülésen lett összerakva, kiegészítve.
Farkas Ferenc: A téma tárgyalása előtt szeretném bejelenteni az érintettségemet.
Horinka László polgármester: Javaslatot teszek arra, hogy zárjuk ki képviselő urat a
döntésből. Aki egyetért, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Farkas Ferenc
települési képviselőt kizárta a napirendhez kapcsolódó döntés
meghozatalából.
Horinka László polgármester: A pályázat kiírása tartalmazza, hogy az üzemeltetőnek
kizárólagosságot kívánunk biztosítani bizonyos temetkezési tevékenységek végzésére is, ezért
majd a rendeletünket is módosítani kell, ezzel és az érintett szolgáltatások díjaival. Én azt
javasolom, hogy meghívásos pályázatban gondolkodjunk, hívjunk meg 4-5 céget. Hívjuk meg
Farkas Ferencet, a mostani üzemeltetőnket, a Gold&Black Szilencium Kft.-t, amely szintén
Sülysápi székhelyű, nemrég alakult, az Ex-Huma Kft.-t Kókáról és a Fény-Alkony Kft.-t
Isaszegről, illetve ők vannak Pécelen is.
Katus Norbert alpolgármester: Vannak rossz tapasztalataink a nem megfelelő végzettséggel
rendelkező pályázókról, ezért szerintem ne hívjuk meg a Gold&Black-et, hiszen nem
rendelkezik hatósági engedéllyel.
Cseri Péter: Én a magam részéről nem hívnék meg egy tapasztalatlan csapatot. Valaki azt
mondja, hogy két hét múlva meglesz a papírja, de mi lesz, ha nem tudja csinálni?
Horinka László polgármester: A cég képviselője megkeresett február elején, hogy szeretne
ezen a területen dolgozni, ezért én mindenképpen szeretném meghívni. Ráadásul sülysápi cég.
Cseri Péter: A pályázatban referenciát is kérünk, ugye?
Horinka László polgármester: Igen. Elsődleges döntési szempont az önkormányzattól kért
támogatás, aztán a referencia dönt.
Hostyinszki Ákos: Miért kell kiírni a pályázatot?
dr. Tóth Krisztina jegyző: A temetőkről szóló törvény alapján jelenleg legfeljebb 15 évre
lehet üzemeltetési, úgynevezett kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötni, így időszerű az új
szerződés megkötése.
Katus Norbert alpolgármester: Természetesen nekünk nagyon fontos, hogy a lakosság
továbbra is emberséges temetési költségekkel találkozzon. Ha így vesszük, az erkölcsi
szempont felülírhat időnként jogi dolgokat, de van egy jogszabályi háttér, aminek meg kell
felelnünk, és ha meg tudunk felelni erkölcsbe nem ütköző módon, akkor meg kell tennünk.
Kecser István PVB elnök: Sokszor szembesülünk azzal, hogy meghozunk egy jogszabályt és
utána küzdünk, hogy meg tudjunk felelni neki. Nekem kisebb lelkiismereti problémát okoz
szembemenni egy jogszabállyal, mint rossz döntést hozni, és annak a következményeit
viselni.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Én is értem, hogy a jogszabályi háttér szorításában
vagyunk, de ez egy bizalmi dolog, olyan lelki megrázkódtatás éri ilyen kor a családot, hogy
egy kicsi lelki megnyugvást jelent, ha tudja, hogy kire számíthat. Ezt felrúgni csak azért, mert
van egy jogszabály, ami erre kötelez bennünket… Farkas Ferenc már bizonyított.
Kecser István PVB elnök: A piac szereplői ugyanazok, mindegy hogy üzemeltetésről, vagy
szolgáltatásról beszélünk. Ha valaki ezt csak üzletként kezeli, akkor azt nem fogja érdekelni a
közösség érdeke.
Horinka László polgármester: A pénzügyi résszel kapcsolatosan nem tudok jósolni, de a
referencia kérdést vízválasztónak érzem ahhoz, hogy jó szakembert kapjunk. A kapcsolódó

rendeletmódosítással megteremthetjük a többszereplős piac feltételeit, így bármelyik pályázó
nyeri el az üzemeltetést, a többiek attól még fognak tudni temetni.
Cseri Péter: Megerősítem a véleményemet, hogy egy ilyen vállalkozást, a
temetőüzemeltetést egy kezdő kezébe nem lehet odaadni.
Hostyinszki Ákos: Meghívásos pályázatra olyanokat hívok meg, akiket ismerek, akit nem
ismerek, attól nem lehet előzetesen érdeklődni.
dr. Tóth Krisztina jegyző: A pályázatban foglalt díjak – amennyiben így megfelelnek - a
következő ülésen rendelet formájában is előterjesztésre kerülnek.
Horinka László polgármester: Júniusi ülésen döntenénk a pályázatról, ezért a határidőket
ahhoz igazítjuk. Tehát meghívásos pályázat a felsorolt négy szereplővel, a kiküldött kiírás
szerint, június 20-ai pályázati határidővel. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
109/2018. (V. 31.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) 2. pontja, valamint a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 6. § (3) bekezdése alapján, a mellékelt pályázati
kiírás szerinti tartalommal meghívásos pályázati eljárást
folytat le az önkormányzati tulajdonú köztemetők kegyeleti
közszolgáltatási szerződés keretében történő fenntartására
és üzemeltetésére,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. júniusi ülés
Felelős: polgármester
12./ NAPIRENDI PONT
Egyebek
Horinka László polgármester: Ákos?
Hostyinszki Ákos: Voltak sorozatos csőtörések a sülyi szakaszon, legjellemzőbb
szakaszokon nem lehet csőcserét csinálni? Valahol el kellene kezdeni. Egy településszintű
hálózatcsere teljesíthetetlen, de a legproblémásabb szakaszokat ki kellene váltani. Biztos
komoly energiát és pénzt igényel.
Horinka László polgármester: Az ominózus négy napos ünnep alatt a Vasút utcában a Határ
út közelében két csőtörés is volt, 24-25 órás vízhiányt jelentett. Ezt követően természetesen a
különböző fórumokon nekem estek, hogy miért nem volt tájékoztatás, miért nem
biztosítottunk lajtos kocsit. Még mindig nem értik az emberek, hogy az üzemeltetést nem mi
végezzük, és az üzemeltetőnek kell kommunikálnia és vizet biztosítania. Annyit tudok tenni,
hogy a TRV-vel próbálok kapcsolatot teremteni, ami nem mindig sikerül. El tudtam érni
Kocza Imrét, de semmit nem tudott az egészről. Tájékozódott, és visszahívott, hogy pár órán
belül helyreáll a rend. Ezt követően kértem alpolgármester urat, hogy fogalmazzon meg egy
levelet a TRV felé a problémakörrel kapcsolatban. Az útbontások utáni helyreállítások sem
megfelelőek. Bakondi Patrik vezérigazgatónak ment a levél, ami után megkeresett a
középvezetői kar, hogy ők úgy érzik, mindent megtettek. Nem értették, hogy az nem
normális, hogy 10-12 órán át az emberek semmit nem tudnak. Azt nem tudják vállalni, hogy
ilyen gyorsan tájékoztatást adnak. A szerelők nem tudnak e-mailezni, SMS-ben egyeztünk

meg. A pótlólagos elzárókra tesznek javaslatot. Hogy mit lehetne a kritikus szakaszokon
tenni? Ez nagyon komoly engedélyezést és magas költséget jelent. Évek óta nem kapunk egy
fillér bérleti díjat sem, amiből nekünk ezt finanszírozni kellene. A 200-as gerinc felesleges,
beleteszik a 150-es nagy teherbírású csöveket, szakaszos felbontással. A bekötéseknél
ugyanúgy fel kell ásni és bekötni. Ezt csak akkor fog menni, ha lesz rá pénz, és azt mondták,
lesz erre valamilyen kormányzati alap, és majd az ő javaslatukra lehet erre lekérni összegeket.
Az átlaghoz képest kissé magasabb a csőtörések száma, de van nálunk rosszabb település is.
Nagyjából ez a válasz, írásban még nem küldték meg. Az útjavításokra azt mondták, hogy
össze kell gyűjteni a helyszíneket, mert aszfaltot hozatni nagyobb mennyiségben olcsóbb. Ez
van kb. a TRV-vel.
Útépítés: Én nagyon szeretnék még 200-300 milliót kapni útépítésre ebben a ciklusban. Még
nem látom esélyét. Vannak utcák, ahol valamit tenni kellene, pl. a Zrínyi utca, azzal jó lenne
valamit kezdeni. Segíts, melyek vannak még?
Katus Norbert alpolgármester: Nap utca, Szőlősön a kisebb utcák, Forrói út.
Kecser István PVB elnök: Ez a cég, aki kátyúzott, este 11:20-kor megjelent az autó a
Melegvölgy torkolatában, bele volt kötve az autóba az aszfalt, csákányoztak. Mérsékelt
sikerrel ugyan, de sikerült megtölteni a kátyúkat, viszont szakaszok kimaradtak, amiket
elfelejtettek.
Hostyinszki Ákos: Nem normális az, hogy a gödröket ott hagyják hetekig nyitva.
Horinka László polgármester: Ezek még a jobbak közé tartoznak. 4,5 milliót spóroltunk
azzal, hogy velük csináltattuk, sokan még árajánlatot sem akartak adni. A közhangulatnak
nem tett jót ez a kátyúzás, de meg kellett csinálni.
12.1. Kossuth Lajos utca újrapadkázása
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A Kossuth padkázással mi lesz?
Horinka László polgármester: 25 cm-t kell kiszedni, fél méter szélességben. A kátyúzós
csapat 9,5 milliós ajánlatot adott, a Folyamat 10,2-ért vállalná, de az legalább meg lenne
csinálva. Ennyi tartalékunk nem volt a költségvetésben, de nagy szükség lenne rá.
Augusztusban meg lehet csinálni. Júniusban dönthetünk róla, vagy akár most is. A mart
aszfalt, amiből tudnak dolgozni, csak augusztusban lesz.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Mennyi ideig tartana?
Hostyinszki Ákos: Egy hónap biztos.
Katus Norbert alpolgármester: A sok bejáró miatt nem tudnak haladni.
Hostyinszki Ákos: Azért is jobb lenne dönteni, hogy ők is tudják ütemezni.
Kecser István PVB elnök: Döntsük el! Már most is vannak olyan helyek, ahol be van
szakadva, azt is emelni kell.
Horinka László polgármester: Javasolom, hogy bruttó 10.260.000 Ft áron bízzuk meg a
Folyamat Kft.-t, azzal kiegészítve, hogy ahol be van szakadva az aszfalt, azt is javítsák meg.
Ennek biztosan lesz plusz költsélge. Aki egyetért az elhangzott javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
110/2018. (V. 31.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ megbízza a Folyamat Kft.-t (székhelye: 2241 Sülysáp,
Hunyadi utca 32., adószáma: 23921209-2-13, Cg.: 13-09156259) a Sülysáp Kossuth Lajos utca kétoldali
újrapadkázásával (50 cm szélességben 25 cm mélységben)
bruttó 10.260.000 Ft összegű vállalkozási díj ellenében,

2./ a munkálatok finanszírozását a költségvetés általános
tartalék kerete terhére biztosítja,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős: polgármester
12.2. Útfelújítási program folytatása
Horinka László polgármester: Csináltunk most, nagyon jó műszaki tartalommal, remélem,
tartós utakat. Valószínűleg ilyen műszaki tartalmat nem mindenhol tudunk produkálni. Ha
levesszük a műszaki tartalmat olcsóbb is lehet a beruházás. Mendén csináltak már ilyeneket.
Az Akácfa utcába például már annyi zúzott követ behordtunk, hogy ott már biztosan van vagy
20 cm alap, ha kap egy kiegyenlítő aszfalt réteget, akkor egy viszonylag jó minőségű utat
tudunk elérni. A szívem szakadt meg, amikor a Gárdonyiban szedték ki a vastag zúzottkövet.
Nyilván ezt a kisforgalmú utcákban lehet megcsinálni.
Hostyinszki Ákos: Utcánként kell ezt mérlegelni.
Horinka László polgármester: A Forrói ilyen, az Akácfa és a Zrínyi is ilyen. A szélességen
nem spórolnék, 4,5 méter legalább kell. Gondolkodtunk az Adyban is, de az ott lakókon kívül
senki nem jár arra.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Ha a Sándorszállásra, Jakabszállásra vezető utat
megcsináljuk, akkor megnő a fogalom.
Horinka László polgármester: Nem kell most dönteni, de ha egyetértés van, akkor ebben is
el kell kezdeni mozgolódni. Erre kb. 62 milliót számoltunk. Likviditási problémánk nincs, de
akár aranyat is tudunk eladni, ha szükséges. Most a legfontosabb feladatunk, hogy járható
utakat biztosítsunk a lakosságnak. Utakat, járdákat kell építenünk, akár önerő
felhasználásával, és minden eszközt meg kell ragadni pályázati források megszerzésére.
Dönthetünk akár most is, vagy a júniusi ülésen hozunk döntést. Amikor augusztusban
kezdünk közbeszerzést kiírni, akkor mire elkezdik a munkát, december van. Nagyon sokszor
volt már rossz idő olyankor.
Katus Norbert alpolgármester: Van egy prioritási lista, az I. kategóriából kettő nincs
leaszfaltozva: a Forrói és a Zrínyi.
Hostyinszki Ákos: Igazából a feljáró van nagyon rossz állapotban, azt lenne fontos
megcsinálni.
Horinka László polgármester: A Zrínyiben is az a gond, hogy lehordja a víz. Döntsünk,
legyen egy határozatunk, és a júniusi ülésen véglegesítünk. Tehát: Forrói, Zrínyi, Nap, Akácfa
és Váczi Mihály utcák, csökkentett műszaki tartalommal kerülnek felújításra. Aki egyetért a
javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
111/2018. (V. 31.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt
arról, hogy
1./ a meglevő útalapokat megtartva felújíttatja a Forrói, a
Zrínyi, a Nap, az Akácfa és a Váczi Mihály utca úttestjét,
2./ a beruházás várhatóan bruttó 62 millió forintos költségének
finanszírozását a költségvetés felújítási keretének terhére
biztosítja,

3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: polgármester
Balog Mónika: Beszéljünk még a tornacsarnokról. Kell egy fix nyitva tartási idő. Vannak
napok, amikor annyira nincs csapat, hogy egyáltalán nem jön be a gondnok, még a hét nappal
sincs meg a szükséges munkaideje. A bejelentkező csapatok viselkedése is minősíthetetlen,
telefonálnak, hogy jönnek, majd lemondják. Az ottani sportolók viselkedése is
minősíthetetlen, kocsmának tekintik az öltözőt. 10-ig szól a takarítók munkaideje, de ők nem
hajlandók kimenni. Tűnnek el iskolai dolgaink, tűnt el a röplabdásoknak labda. Az ott
sportoló edzők viselkedését már ne is említsem. Ha nincs nyitva a csarnok, akkor becsenget
az iskolába, és jön be. Én kettő órakor le fogom zárni az átjárót, hogy ott ne járkálhasson
senki át. Tudom, hogy ennek anyagi vonzata is van, de ne tekintsék már a saját vagyonuknak,
hanem tekintsék közös vagyonnak. Én kitiltanám az alkoholt még akkor is, ha veszítünk el
ügyfeleket. Egy kicsit kicsúszott a kezünkből a házirend.
Hostyinszki Ákos: Be vannak zárva az iskola dolgai?
Horinka László polgármester: A kézilabdások már belakták a szertárt, bezárják a dolgaikat,
a gyerekfocisok is kérik, hogy legyen egy kis saját helyük. A röplabdások most újak, és eltűnt
egy labdájuk. Valamit ki kell találni, még ha kicsi is a hely, minden sportszervezetnek és az
iskolának is zárt helyen kell tartani a dolgait. Kell erre egy szabályzat, ehhez nem kell testületi
döntés. A műfüves pályára csináltunk is egy ilyet, azt át lehet írni a csarnokra is, ezeket ki kell
helyezni. Ezt az öltözőben is kitesszük.
Van-e még kérdés, hozzászólás, javaslat bármilyen témában? Ha nincs mindenkinek
köszönöm a munkát, jó pihenést kívánok, az ülést bezárom.

k.m.f.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Hostyinszki Ákos
települési képviselő

Pálinkásné Petik Éva
települési képviselő

1. számú melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
111. § (2)-(3) bekezdésével, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.
§ (1) bekezdésével kapott feladatkörében és felhatalmazással a következőket rendeli el:
1. §
A Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 2-3.
§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi
módosított költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1 848 158 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési kiemelt bevételi módosított
előirányzatai:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről
649 438 eFt
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
675 689 eFt
c) Közhatalmi bevételek
202 102 eFt
d) Működési bevételek
114 460 eFt
e) Felhalmozási bevételek
52 199 eFt
f) Működési célú átvett pénzeszközök
16 000 eFt
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
377 eFt
h) Finanszírozási bevételek
137 893 eFt
(2) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési kiemelt kiadási módosított
előirányzatai:
a) Személyi juttatások
416 511 eFt
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás
91 007 eFt
c) Dologi kiadások
329 873 eFt
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai
22 398 eFt
e) Egyéb működési célú kiadások
142 311 eFt
f) Beruházások
214 905 eFt
g) Felújítások
599 032 eFt
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások
15 000 eFt
i) Finanszírozási kiadások
17 121 eFt
(3) Az önkormányzatnak és intézményeinek módosított költségvetését az 1-9. mellékletek
tartalmazzák.
2. §
A Kvr. 1-9. melléklete helyébe az 1-9. mellékletek lépnek.

3. §
(1) Ez a rendelet – visszamenőlegesen - 2017. december 31-ével lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Kvr. 3-8. alcíme.

Sülysáp, 2018. május 31.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

2. számú melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkével, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111-116. §-ával
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ával kapott feladatkörében,
illetve felhatalmazással a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sülysáp Város Önkormányzatára és annak költségvetésében
szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sülysápi Polgármesteri Hivatal
b) önállóan működő költségvetési szervek:
1. Sülysáp Város Önkormányzata
2. Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ
3. Sülysápi Csicsergő Óvoda
4. Gólyahír Bölcsőde
5. Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár
6. Központi Konyha
(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési szervek a költségvetésben és zárszámadásban
külön címet alkotnak.
3. § A Képviselő-testület a Sülysáp Város Önkormányzata 2017. évi összesített
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
a) 1 898 134 eFt teljesített bevételi főösszeggel,
b) 1 441 455 eFt teljesített kiadási főösszeggel
jóváhagyja.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összesített bevételeit és
kiadásait az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület
a) Sülysáp Város Önkormányzata bevételeit előirányzat-csoportonként a 2. mellékletben,
kiadásait előirányzat-csoportonként a 3. mellékletben,
b) Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ bevételi és kiadási előirányzatának
teljesítését a 4. mellékletben,
c) Sülysápi Csicsergő Óvoda bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését az 5.
mellékletben,
d) Gólyahír Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 6. mellékletben,
e) a Sülysápi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 7.
mellékletben,
f) Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatának
teljesítését az 8. mellékletben,
g) Központi Konyha bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 9. mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a költségvetési támogatások elszámolását a 10. mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület Sülysáp Város Önkormányzatának 2017. évi
a) könyvviteli mérlegét és konszolidált mérlegét a 12-13. mellékletben,
b) eszközállományának változását a 14. mellékletben,
c) vagyonkimutatását a 15. mellékletben,
d) összesített eredménykimutatását és konszolidált eredménykimutatását a 16-17.
mellékletben,
e) maradványlevezetését a 18. mellékletben,
f) hitel, kölcsön állományát és adósságállományát a 19. és a 20. mellékletben,
g) pénzeszközök változását a 21. mellékletben,
h) működési mérlegét és felhalmozási mérlegét 22. és a 23. mellékletben,
i) beruházások és felújítások állományát a 24. mellékletben,
j) közvetett támogatások kimutatását 25. mellékletben,
foglaltak szerint hagyja jóvá.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sülysáp, 2018. május 31.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

