Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 23-án
18.00-kor megtartott munkaterv szerinti, nyilvános üléséről
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak:
A Képviselő-testület tagjai közül: Horinka László polgármester, Katus Norbert
alpolgármester, Cseri Péter, Farkas Ferenc, Hostyinszki Ákos, Kecser István,
Pálinkásné Petik Éva, Seprős Viktor települési képviselők, később érkezett: Balog
Mónika települési képviselő
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt az
augusztusi munkaterv szerinti testületi ülésen. Megállapítom, hogy 9 tagból 8 jelen van, a
Képviselő-testület határozatképes. Balog Mónika jelezte, hogy a mai ülésen nem tud jelen
lenni. 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 8 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, azzal a kiegészítéssel, hogy még két újabb napirendi pontot vegyünk fel,
ezeket tegnap kaptuk. Van-e valakinek módosító indítványa?
Seprős Viktor: A városnapi túráról szeretnék szólni néhány szót egyebekben.
Horinka László polgármester: Rendben. Aki egyetért az elhangzottak szerint módosított
napirenddel, kérem, hogy szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztett
napirendi javaslatot elfogadta.
Az ülés napirendje:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta történt
fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
2./ Tájékoztató a 2018. év II. negyedévben a Képviselő-testület által átruházott
hatáskörökben hozott döntésekről
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10./

11./

12./
13./
14./
15./

16./
17./

Előterjesztő: Horinka László polgármester
Köztemetők fenntartásáról szóló 2018. évi beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Tájékoztatás a helyi adóztatás 2018. I. félévi tapasztalatairól
Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző
Tájékoztatás Sülysáp Város Önkormányzata gazdálkodásának 2018. I. félévi
helyzetéről és a költségvetés módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Egyes intézményi alapító okiratok módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Kis köz egy szakaszának (3966 hrsz.) átnevezése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Helyi menetrend szerinti autóbuszjárat viteldíjának emelése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Döntés a „Napköziotthonos óvoda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményéről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Pályázat benyújtása a Kerékpárutak létesítésének, felújításának és
korszerűsítésének
támogatása
Pest
megye
területén
célú
PM_KEREKPARUT_2018 azonosítószámú pályázati felhívásra
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Sülysápi Őszbeforduló – a Sülysápi Városnap és a Sülysápi Mackó Fesztivál
támogatására benyújtott pályázat önerejének módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Sülysáp Kókai u. 2. szám (1973 hrsz.) alatti ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Szent István tér 17. szám alatti lakosok kérelme bejárás biztosítására
Előterjesztő: Horinka László polgármester
ZÁRT - Állomás u. 13/I. szám alatti szociális bérlakás bérlőkijelölése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elszámolása önkormányzati
támogatással
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Vis maior támogatási igény benyújtása a Dankó utca helyreállítására
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Egyebek

1./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta
történt fontosabb eseményekről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Ezt a napirendi pontot bizottság nem tárgyalta, a leírtakkal
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a tájékoztató
elfogadásával, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

134/2018. (VIII. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt
határidejű képviselő-testületi határozatokról és az előző
képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről
szóló, az SZMSZ 19. § (5) és 25. § (5)-(6) bekezdése szerint
előterjesztett polgármesteri tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a 2018. évi II. negyedévében a Képviselő-testület által
átruházott határkörökben hozott döntésekről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Ezt sem tárgyalta bizottság. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha
nincs, kérem, hogy aki egyetért az előterjesztett határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
135/2018. (VIII. 23.) 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
3./ NAPIRENDI PONT
Köztemetők fenntartásáról szóló 2018. évi beszámoló megtárgyalása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Beszámolót olvashattátok, PVB tárgyalta, elfogadásra
javasolja.
Farkas Ferenc: Be kívánom jelenteni az érintettségemet.
Horinka László polgármester: Köszönjük, tudomásul vettük.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Jövőre legyen alaposabb a beszámoló, ezt kérnénk.
Horinka László polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki
elfogadja a beszámolót, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
136/2018. (VIII. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6.
§ (3) bekezdése alapján a temetőfenntartásról és a temetkezésről
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a helyi adóztatás 2018. I. félévi tapasztalatairól
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás
van-e?
Katus Norbert alpolgármester: Azt néztem, hogy arányaiban kicsit rosszabbak a számok,
mint tavaly hasonló időszakban, viszont kb. 10 millióval több a bevétel, ha összeadjuk a
számokat.
Horinka László polgármester: Mások az előirányzatok, de irodavezető asszony azt mondja,
hogy ezeket a teljesüléseket tekintve jól lett megtervezve a bevétel. Más hozzászólás? Ha
nincs, kérem, hogy aki elfogadja a tájékoztatót, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
137/2018. (VIII. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
adóbevételek 2018. I. félévi alakulásáról szóló jegyzői
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
5./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztatás Sülysáp Város Önkormányzata gazdálkodásának 2018.
I. félévi helyzetéről és a költségvetés módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás
van-e? Két részből áll a döntés, egy határozatot és egy rendeletmódosítást fogadunk el. Aki
elfogadja a tájékoztatást az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
138/2018. (VIII. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat gazdálkodásának 2018. I. félévi helyzetéről szóló
tájékoztatást elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: A beszámolónak megfelelően egy rendeletmódosítás is
szükséges. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a
rendeletmódosítással, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2018. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövegét az 1. számú melléklet tartalmazza./
6./ NAPIRENDI PONT
Egyes intézményi alapító okiratok módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Három
intézményünket érinti, technikai módosítások ezek csak. Három határozati javaslatot kell
elfogadni. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a Gólyahír
Bölcsőde alapító okiratának módosításával, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
139/2018. (VIII. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 104. § (1) a) pontjával kapott alapítói és
fenntartói jogkörében eljárva
1./ a Gólyahír Bölcsőde (székhelye: 2241 Sülysáp, Szilvafasor
u. 1., PIR: 776143) alapító okiratát a 2018/BÖLCSŐDE/3.
számú módosító okirattal módosítja, és a módosító okirattal
egységes szerkezetbe foglalt 2018/BÖLCSŐDE/4. számú
alapító okiratot adja ki;
2./ felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen változások törzskönyvi
nyilvántartáson történő átvezetése iránt.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, intézményvezető
Horinka László polgármester: Aki elfogadja a HSZK alapító okiratának módosítását,
kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
140/2018. (VIII. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 104. § (1) a) pontjával kapott alapítói és
fenntartói jogkörében eljárva
1./ a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ (székhelye:
2241 Sülysáp, Vasút u. 24/A., PIR: 652401) alapító okiratát
a 2018/HSZK/1. számú módosító okirattal módosítja, és a
módosító
okirattal
egységes
szerkezetbe
foglalt
2018/HSZK/2. számú alapító okiratot adja ki;
2./ felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen változások törzskönyvi
nyilvántartáson történő átvezetése iránt.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, intézményvezető
Horinka László polgármester: És végül, de nem utolsó sorban, aki elfogadja a Központi
Konyha alapító okiratának módosítását, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
141/2018. (VIII. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 104. § (1) a) pontjával kapott alapítói és
fenntartói jogkörében eljárva
1./ a Központi Konyha (székhelye: 2241 Sülysáp, Vasút u. 1418., PIR: 652434) alapító okiratát a 2018/KONYHA/1.
számú módosító okirattal módosítja, és a módosító okirattal
egységes szerkezetbe foglalt 2018/KONYHA/2. számú
alapító okiratot adja ki;
2./ felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen változások törzskönyvi
nyilvántartáson történő átvezetése iránt.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, intézményvezető
7./ NAPIRENDI PONT
Kis köz egy szakaszának (3966 hrsz.) átnevezése
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Katus Norbert alpolgármester: A Mályva köz azért lett, mert mályva van ültetve a Malom
utca felőli végén, de a másik oldalra egy személynevet választanék.
dr. Tóth Krisztina jegyző: A Kis köz és a Patak sétány között furcsa lenne egy személynév,
egy-egy területen hasonló stílusú elnevezések szoktak lenni.
Katus Norbert alpolgármester: Lakott szakaszok esetén megkérdezni az embereket, az
kinyitja a szelepet, de ha három nevet javasolunk, és abból választhatnának, úgy érezhetnék,
hogy fontos a véleményük. Egy kis macera, de szívesen bevállalom a lebonyolítását.
Cseri Péter: Nekem tetszik az ötlet.
Katus Norbert alpolgármester: Tegnap olvastam az előterjesztést, ezért nem jutott eszembe
előbb ez a gondolat.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Be van adva egy kérelem egy házszám rendezés ügyében, sajnos
nem ér rá a következő ülésig. Ezen az oldalon csak a mi lakásunk van, a másikon talán öt ház.
Horinka László polgármester: Nekik a macera nem abból adódik, hogy mi lesz a neve,
hanem abból, hogy minden iratukat át kell cserélni. Én maradnék a Mályvánál.
Kecser István PVB elnök: Mi van akkor, ha azt mondják, hogy jól van ez nekünk így?
dr. Tóth Krisztina jegyző: A páratlan oldal bekanyarodik ide, majd visszatér a másik ágra.
Teljes a zűrzavar, ez így nem maradhat.
Katus Norbert alpolgármester: Régen Fecske köz volt a neve. Nyilván el kell mondani,
hogy szükségszerű a változtatás. Azt javasolom, hogy legyen Fecske köz.
Horinka László polgármester: Két bizottsággal szemben alpolgármester úr javaslatát teszem
fel szavazásra. Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy az érintett útszakasza a Fecske köz
elnevezést kapja, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
142/2018. (VIII. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) 3. pontja, valamint a 9/2008. (V.
19.) önkormányzati rendelet alapján
1./ Sülysáp 3966 helyrajzi szám alatti közterület megnevezését
Kis közről Fecske közre változtatja,
2./ felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: jegyző
8./ NAPIRENDI PONT
Helyi menetrend szerinti autóbuszjárat viteldíjának emelése
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta elfogadásra javasolta. Egy évvel ezelőtt 3500
forint volt a bérlet ára, de amikor belépett az új vállalkozó, akkor kedvezményes árral indult.
Most visszatérünk az egy évvel ezelőttire. 2009 környékén a Volánnál már 6 ezer forintba
került egy bérlet, és alig volt járatuk. Hétköznap 26 járat van, és még hétvégén is van 10.
Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a viteldíj emelésével,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
143/2018. (VIII. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény
4. § (4) d) pontja alapján
1./ a Sülysáp város közigazgatási határán belül, helyi díjszabás
alapján
autóbusszal
végzett
menetrend
szerinti
személyszállítási közszolgáltatás keretében biztosított teljes
árú bérletjegy árának 2018. szeptember 1. napjától 2.756
Ft+áfa, azaz bruttó 3.500 Ft összegre történő emeléséhez
hozzájárul,
2./ az M-BUSSAL Kft.-vel (székhelye: 8200 Veszprém,
Házgyári út 1., cégjegyzékszáma: 19-09-516622, adószáma:
23444580-2-19) megkötött közszolgáltatási szerződés ezzel
kapcsolatos módosítását jóváhagyja, egyúttal felkéri és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős: polgármester
9./ NAPIRENDI PONT
Döntés a „Napköziotthonos óvoda felújítása” tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményéről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: Már értesülhettetek róla, hogy egyetlen ajánlat sem érkezett,
ezért eredménytelennek kell nyilvánítani az eljárást. Azt szeretném elérni, hogy a
projekthatáridőt egy évvel kitolják, és a jövő nyáron végeztetnénk el a felújítást. Ha megvan a
szerződésmódosítás, akkor lehet új közbeszerzést kiírni, és egy hosszabb határidővel írnánk
ki.
Hostyinszki Ákos: Gazdasági szempontból is jó hatással lesz az árra, mert sürgősséggel
nyilván magasabb árakat kértek volna, így jobban tervezhető.
Horinka László polgármester: Nagyon bízom abban, hogy nem bukjuk el a támogatást,
hanem sikerül a szerződést módosítani.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Szerintem az elektronikus közbeszerzés is akadályozta az
ajánlatadást. Még új a dolog, és aki eddig nem foglalkozott ilyesmivel, csak gyakorlati
dolgokkal, annak ez nagyon nehéz. Az a cég, amelyik nem szerez ebben rutint és nem áll bele,
le fog maradni.
Horinka László polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki
egyetért az előterjesztett határozati javaslattal, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
144/2018. (VIII. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ megállapítja, hogy a „Napköziotthonos óvoda felújítása”
tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli
közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, mivel az
ajánlattételi határidőig egyetlen ajánlat sem érkezett;
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
10./ NAPIRENDI PONT
Pályázat benyújtása a Kerékpárutak létesítésének, felújításának és
korszerűsítésének
támogatása
Pest
Megye
területén
célú
PM_KEREKPARUT_2018 azonosítószámú pályázati felhívásra
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta és elfogadásra javasolta. Mintegy 10,5 millió
forint önerő szükséges. Vélhetően ettől kevesebben is meg fog állni ez a szakasz. Két-három
évvel ezelőtt már beadtuk ezt a pályázatot, de akkor nem kellettek engedélyes tervek. Nyilván
akkor is meg kellett volna terveztetni, ez most rizikó, hogy be kell vállalni a tervezési
költséget. Nagy igény van arra, hogy kerékpárút legyen a településen. Ennek hátránya, hogy a
Vasút utca a Magyar Közút kezelésében van. Van más ötlet, hogy hol épüljön meg?
Kecser István PVB elnök: 100 ezer forint, vagy több ebből egy méter? Korábban
gondolkodtunk azon, hogy a patakparton legyen. A Fő utcai tulajdonosok kezdeményezték a
tömbfeltárást, nem lenne érdemes átgondolni? Nem tudnak mit kezdeni a patak túl oldalán
lévő területekkel.
Horinka László polgármester: Szerinted egy hónap alatt le tudjuk bonyolítani az eljárást,
rendezni a tulajdoni viszonyokat?

Katus Norbert alpolgármester: Én is a patakpartot erősíteném. Legalább a Kiskókai utcától
erre. A patakparton lehet, hogy nem a magánterületen, hanem a Hajtás területen lehetne
elvinni, szerintem ők belemennének. A két vasútállomást kössük össze! A Magyar Közút a
központi csomópontban nagyon komoly előírásokkal fog bennünket hátráltatni. A Magdolna
utcán még mindig elég jól lehet közlekedni.
Hostyinszki Ákos: Vagy a sápi bekötőt belekötni, a 31-es felőli oldalán.
Katus Norbert alpolgármester: Most lehet, hogy érdemesebb lenne egy kisebb szakaszt
megcsinálni, egy kis lámpásítással, padok telepítésével.
Kecser István PVB elnök: Engedélyes terv kell?
Katus Norbert alpolgármester: Be kell adni engedélyezésre. Ez a településen sokkal
hasznosabb lenne.
Cseri Péter: Milyen állapotba kell hozni a tervet szeptember 23-ra?
Horinka László polgármester: Igazolással kell rendelkezni, hogy engedélyezésre
benyújtottuk.
dr. Tóth Krisztina jegyző: A tulajdonjogot pedig a támogatási szerződés megkötéséig kell
megszerezni.
Cseri Péter: Lenne rá igény?
Katus Norbert alpolgármester: Biztosan, akár mint szabadidő eltöltési helyszín. Közösségi
tereket kell fejleszteni.
/18:35 Balog Mónika települési képviselő megérkezett az ülésre, a Képviselő-testület 9
tagjából 9 jelen van, a Képviselő-testület határozatképes./
Horinka László polgármester: Nem tudom ebből a kiírásból kiolvasni, hogy ezt elfogadják.
Katus Norbert alpolgármester: A Vasút utca olyan keskeny, hogy a csomópontban nem
lehet csak a sávok között elvinni a kerékpárutat.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Leegyeztetjük ezt, és ha nem lehet, akkor nem marad más, mint a
Vasút utca.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Sokkal kellemesebb lenne a patak mellett, és még az
egészségmegőrzés szempontjából is jobb.
Horinka László polgármester: Alsó szakaszon a vízmű mellett menne, majd a másik oldalon
a Patak sétánnyal párhuzamosan, a Kiskókai utcáig. A Béke utcai oldalon nincs hol lemenni,
ezért a Fő utcai oldalon kellene haladni.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Ha beígérnénk nekik valamilyen szintű közművesítést a Fő utcán,
akkor odaadnák, és azzal még ráérünk. A külterületi utas pályázatunk kapcsán nagyon pozitív
hozzáállást tapasztaltunk a lakosok részéről.
Katus Norbert alpolgármester: Az északi oldal, közlekedési szempontból praktikusabb
lenne. A Patak sétány is jól mutat, de ott is legalább 20 parkoló helyet veszítünk.
Horinka László polgármester: A bölcsődéig el lehetne vinni.
Balog Mónika: Egészen a vasútig.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Sok előnnyel járna.
Katus Norbert alpolgármester: Biztosan sokan használnánk.
Horinka László polgármester: Döntsünk arról, hogy a pályázatot beadjuk, az önerőt
biztosítjuk, és a pályázatkezelővel legyeztetjük a nyomvonalat. Ha lehet a patakparton
visszük. Aki egyetért az elhangzott javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
145/2018. (VIII. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ pályázatot nyújt be a PM_KEREKPARUT_2018
azonosítószámú
pályázati
felhívásra
kerékpárút
kialakítására,
2./ a pályázatban 200.000.000 Ft támogatási igényt terjeszt elő,
melyhez a szükséges 10.526.316 Ft önerőt a 2019. évi
költségvetésében biztosítja,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a
pályázatkezelővel folytatott egyeztetést követően rögzítse a
kerékpárút nyomvonalát elsődlegesen az Alsó-Tápió
partján, másodlagosan a Magdolna utca – Vasút utca
útvonalon.
Határidő: 2018. szeptember 24.
Felelős: polgármester
11./ NAPIRENDI PONT
Sülysápi Őszbeforduló – a Sülysápi Városnap és a Sülysápi Mackó
Fesztivál támogatására benyújtott pályázat önerejének módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Minimális önerőemelést jelent. Még nem nyertük meg ezt a
pályázatot, de a Kormányhivataltól már a városnapra küldtek ellenőröket, és felvettek egy
jegyzőkönyvet, hogy a tervezettnek megfelelően valósítottuk meg. Kérdés, hozzászólás vane? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért az önerőemeléssel, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
146/2018. (VIII. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 39/2018. (II.
22.) ÖKT határozatát a következők szerint módosítja:
1./ a
VP6-19.2.1.-41-5-17
azonosítószámú
pályázat
finanszírozására 7.250.000 Ft igényelt támogatás mellett
1.379.112 Ft önerőt biztosít az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséből.
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
12./ NAPIRENDI PONT
Sülysáp Kókai u. 2. szám (1973 hrsz.) alatti ingatlanra vonatkozó
vételi ajánlat
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Volt már egy ajánlat 500 ezerről, most kaptunk egy 2 milliós
ajánlatot. A PVB azt javasolja, hogy maradjunk a 2,5 milliós értékesítésnél. Thehát az
ajánlatot nem fogadjuk el, hanem ragaszkodunk a korábbi határozatunkhoz. Kérdés,
hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért az elhangzott javaslattal, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
147/2018. (VIII. 23.) 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 Szegedi Mihály
György 4066 Tiszacsege, Liszkai u. 24. szám alatti lakos
által tett bruttó 2.000.000 Ft összegű vételi ajánlatot nem
fogadja el;
2./ továbbra is fenntartja a 88/2018. (IV. 26.) ÖKT
határozatban foglalt bruttó 2.500.000 Ft összegű eladási
ajánlatát,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, és az eladási ajánlat elfogadása
esetén a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
13./ NAPIRENDI PONT
Szent István tér 17. szám alatti lakosok kérelme bejárás
biztosítására
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A PVB tárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra
javasolta, ami azt tartalmazza, hogy nem kívánunk újabb bejárási lehetőséget biztosítani,
hanem biztosítjuk a bérleti konstrukció fennmaradását. Most a negyedik oldalról is kérik,
hogy had közelítsék meg az ingatlant, pedig már három oldalról megközelíthető. Kérdés,
hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért az előterjesztett határozati javaslattal,
szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
148/2018. (VIII. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a Sülysáp, Szent István tér 17. szám alatti ingatlan
tulajdonosainak az önkormányzat tulajdonát képező Sülysáp
3857/3 hrsz.-ú földrészletre vonatkozó kérelmét, és azt a döntést
hozza, hogy
1./ nem kíván szolgalmi jogot biztosítani az ingatlan terhére,
illetőleg nem kívánja azt közterületté sem alakítani, mivel
az erre irányuló igényt nem látja indokoltnak és
méltányolhatónak sem, azonban
2./ biztosítja a jelenlegi bérleti konstrukció fennmaradását
mindaddig, amíg önkormányzati érdekből nem válik
szükségessé annak megszüntetése.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

14./ NAPIRENDI PONT
Állomás u. 13/I. szám alatti szociális bérlakás bérlőkijelölése
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Ezt a napirendi pontot zárt ülésen tárgyaljuk.
/19.00-19.15 Zárt ülés, melyről külön jegyzőkönyv készült./
Horinka László polgármester: Kihirdetem a zárt ülésen hozott határozatunkat:
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
149/2018/Z. (VIII. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv.
80. § (1) bekezdése alapján
1./ az önkormányzat tulajdonában álló Sülysáp, Állomás u.
13/I. szám alatti szociális bérlakás vonatkozásában Kiss
Krisztián Sülysáp, Állomás u. 13/I. szám alatti lakost egy
éves időtartamra, 2019. február 28-ig bérlőként kijelöli;
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. szeptember 1.
Felelős: polgármester
15./ NAPIRENDI PONT
Pest
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
elszámolása
önkormányzati támogatással
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Tavalyi évre 100 ezer forintos támogatást adtunk, a PVB
elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja az
elszámolást, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
150/2018. (VIII. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a 2017. július
20-án létrejött Adományozási Megállapodás alapján juttatott
100.000 Ft összegű önkormányzati támogatás felhasználásáról
szóló elszámolását – megköszönve a szervezet településünkön
végzett elmúlt évi munkáját – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
16./ NAPIRENDI PONT
Vis maior támogatási igény benyújtása a Dankó utca helyreállítására
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: Az előterjesztést olvastátok, PVB tárgyalta elfogadásra
javasolta. Annyi változott, hogy megkaptam a részletes költségbecslést, ezt a bruttó 25 millió
forintot kalkulálta ki, abban nincs benne az a két elem, amit az önkormányzat
megvalósításában kérnek megépíteni, egy szegély, átfolyó és árok. Ezt nem támogatják. A
pályázati önerőn felül fog megtörténni. A testületi határozat fog kelleni a pályázat
benyújtásához. Miután benyújtottuk megy a belügyminiszter elé, 6-8 hónap lesz, mire döntés
születik. A Kormányhivatal kint volt, indokoltnak látta, a szakértő megvizsgálta, és
elkészítette a költségbecslést. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért
a pályázat benyújtásával, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
151/2018. (VIII. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ Vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
2./ A káresemény megnevezése: SÜLYSÁP, Dankó utca (hrsz.: 339; 328; 0218)
közterületen heves esőzések hatására bekövetkezett VIS MAIOR jellegű útkárosodás
helyreállítása, EBR42 azonosító: 414 258, Helyszín: Sülysáp, Dankó u. 339; 328; 0218
hrsz.
3./ A káresemény forrásösszetétele:
A károk helyreállításának előzetesen becsült költségigénye 25.000.000 Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)

2019. év
2.500.000,- Ft

%
10 %

Biztosító kártérítése

----Ft

---

Egyéb forrás

----Ft

---

Vis maior támogatási
igény

22.500.000,- Ft

90 %

Források összesen

25.000.000,- Ft

100 %

4./ Nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem az Önkormányzat
tulajdonát képezi.
5./ A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik
/ nem rendelkezik – NEM RELEVÁNS. Az adott káreseményre biztosítási összeget nem
igényelt.
6./ Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
7./ Nyilatkozik, hogy más – az Önkormányzat tulajdonában lévő - vagyontárggyal a
feladatát nem tudja ellátni.
8./ A saját forrás összegét a 2018. évi költségvetés általános tartalék keretének terhére
biztosítja.
9./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására, és az egyéb
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős: polgármester

17./ NAPIRENDI PONT
Egyebek
Horinka László polgármester: Viktor?
Seprős Viktor: A városnap kísérő rendezvényeként lebonyolítottuk a teljesítménytúrát. 23
km volt. Az egyik szemem sír, a másik nevet, mert bár 102 fő vett részt a túrán, ebből csak 30
körüli volt a sülysápiak részvétele. Talán nem hirdettük kellőképpen. Az ország nagyon sok
helyéről jöttek. Ez a 100 fő a várakozásomat felülmúlta. A nagy meleg megnehezítette a
teljesítést. A célban meleg ételt kaptak. Semmilyen probléma nem volt. Szeretném
megköszönni a WAMKK-nak, hogy biztosította részünkre az előcsarnokot az induláshoz.
Legközelebb decemberben szervezünk ilyen túrát, tavasszal pedig újabb tájakat hódítunk
meg.
Hostyinszki Ákos: A korábbi 70 fős csapatból mennyi volt a sülysápi?
Seprős Viktor: Kb. 50 fő.
Katus Norbert alpolgármester: Volt korábban helyismereti túra is, első alkalommal 50 fő
vett részt, a másodikra pedig már talán nyolcan jöttek el. Sokan nyaraltak, a hosszú hétvége is
befolyásolta a létszámot.
Horinka László polgármester: Július utolsó hétvégéjén volt Városfalván falunap, elég
szerény létszámmal vettünk részt rajta. A júniusi ülésen elfelejtettelek benneteket hívni. Most
ők jöttek többen, 29-en. Minden szállásadónak köszönöm a segítséget. Péntek hajnalban
érkeztek, két turnusban, kedden és szerdán mentek haza. Az itt tartózkodásuk alatt
programokról is kellett gondoskodni részükre. Erre 426 ezer forintot használtunk fel az
önkormányzati költségvetésből. Ezen felül volt még egy 300 ezer forintos költség, amit
magántámogatásokból oldottunk meg. Hétfő este a csapat egy része elment a tűzijátékra, az
itthon maradóknak pedig a csillagdát akartuk megmutatni. Dobos Attila vette fel a kapcsolatot
egy ismerősével, a hétfő estét választottuk, amit aznap lemondtak, arra hivatkozva, hogy nincs
előadójuk. Az hogy ingyen fogadják a vendégeket szóba sem került, végül belépődíj
ellenében sem fogadtak bennünket. Kínos volt. Mindenhonnan fogadnak gyerekeket, de a
mieinket nem akarják fogadni, pedig tőlünk kérnek támogatást, várják a segítséget. Tavaly be
akartak adni egy pályázatot, de nem tudták, mert nem tagjai a Hajt-A Csapat Egyesületnek.
Seprős Viktor: Nem tudom, ki az az ismerős, de mesélik, hogy nincsenek helyén a dolgok a
csillagvizsgálóban. Csak kísérletképpen pályáztak, hogy kapnak-e támogatást, és annak is
örültek, amit kaptak.
Horinka László polgármester: Nem velünk szúrtak ki, hanem azokkal a kisgyerekekkel,
akik csillogó szemmel várták, hogy távcsővel nézhetik a csillagokat.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Az együttálláskor is rengeteg programot meg tudtak
volna szervezni.
Horinka László polgármester: Arra készültek, de borult volt az ég. A Fő utcai tömbfeltárás,
Kiskókai utca és Sancho közötti szakasz. Vagy egy nagyon hosszú zsákutcát kell kialakítani,
vagy meg kellene venni egy ingatlan. Van ott egy régi sárga ház, amire én már alkudtam, de
nem tudtunk megegyezni. Most felhívott a tulajdonos, mondtam, hogy 5-5,2 milliót tudunk
adni, ha mindent letakarít. Az ülés kezdetéig nem hívott fel, pedig elmondtam neki, hogy
most van az ülés. Sajnos az épület bontása kb. 1 millió forint, annál olcsóbban nemigen megy.
Kecser István PVB elnök: A telek hosszával nincs gond, csak a szélességével, de útnak jó
lesz. A TÁVÜSZ nem tudná megcsinálni egy nyugalmasabb időszakban?
Katus Norbert alpolgármester: Erre a TÁVÜSZ kevés.
Horinka László polgármester: Kellene neki a pénz. Ha ez fontos nekünk, akkor meddig
menjek el árban, ajánljak-e neki valamit? Mondjak 4,5 milliót, és majd lebontjuk?

Kecser István PVB elnök: 1-2 százezer forinton nem múlik semmi, illetve sokkal több
múlhat.
Katus Norbert alpolgármester: Kaptunk a testülettől 500 ezer forintnyi jutalom keretet,
hogy legalább az év végéig maradjanak a közfoglalkoztatottak. Ígértem, hogy az osztás előtt
tájékoztatlak benneteket az elképzelésünkről. 200 ezer forintnyi Erzsébet utalványt rendeltem
és kértem a munkavezetőt, hogy 0-3-ig osztályozza be a dolgozókat, kivéve az
intézményekben dolgozókat. A nulla nyilván nem kap semmit, a többiek 5, 10 és 15 ezer
forintnyi utalványt kapnak. A létszámból már hárman el is mentek. Ha ezt elfogadom, akkor
az 155 ezer forintnyi felhasználástjelent, viszont a városnapra is be voltak osztva ügyeletbe,
ezért a maradék 45 ezer forintot a városnapon dolgozó közfoglalkoztatottak között
szétosztanám.
Balog Mónika: Két napja a telephelyen dolgoznak, le a kalappal előttük.
Kecser István PVB elnök: Sülysápon nincs olyan munkanélküli ember, aki
közfoglalkoztatottként alkalmazható lenne?
Katus Norbert alpolgármester: Jövőre ezek a programok már nem fognak menni,
felelőtlenség lenne bevállalni, a 15 főből talán 8 fő van a betonelem gyártásban.
Horinka László polgármester: Van-e még kérdés, hozzászólás, javaslat bármilyen témában?
Ha nincs mindenkinek köszönöm a munkát, jó pihenést kívánok, az ülést bezárom.

k.m.f.
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1. számú melléklet
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1-9. melléklete helyébe e
rendelet 1-9. melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az az követő napon hatályát
veszti.

Sülysáp, 2018. augusztus 23.
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