Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 20-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, Balog Mónika, Cseri Péter, Farkas Ferenc, Pálinkásné Petik Éva,
Seprős Viktor települési képviselők, később érkezett: Hostyinszki Ákos települési
képviselő
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző
Meghívottként: Mészáros Mónika HSZK intézményvezető, Fehér Katalin
családgondozó
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt az
szeptemberi munkaterv szerinti testületi ülésen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület
határozatképes, 9 tagból 7 jelen van. Hostyinszki Ákos jelezte, hogy késik, Kecser István
pedig a mai ülésen nem tud részt venni. A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek javasolom
Cseri Péter és Seprős Viktor képviselőtársainkat. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Cseri Péter és
Seprős Viktor települési képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek
megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirend tárgyalására
teszek javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a végén még tárgyalnánk a HSZK SZMSZ-ének
módosítását, illetve egyebekben lesz néhány felvetésem. Van-e valakinek módosító
indítványa? Aki egyetért az elhangzottak szerint módosított napirenddel, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztett
napirendi javaslatot elfogadta.
Az ülés napirendje:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta történt
fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
2./ Estikék Idősek Otthona munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Horinka László polgármester

Gólyahír Bölcsőde elmúlt gondozási évéről szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
4./ Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ munkájáról szóló beszámoló
megtárgyalása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
5./ Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata
Előterjesztő: Horinka László polgármester
6./ Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz, a pályázat kiírása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
7./ A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
8./ Kossuth Lajos utca padkázása és buszmegállóinak felújítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
9./ Pályázat benyújtása a Kerékpárutak létesítésének, felújításának és
korszerűsítésének
támogatása
Pest
megye
területén
célú
PM_KEREKPARUT_2018 azonosítószámú pályázati felhívásra
Előterjesztő: Horinka László polgármester
10./ Vételi ajánlat a Sülysáp Fő utca 134. szám (3889 hrsz.) alatti ingatlanra (10ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
11./ Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ SZMSZ-ének módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
12./ Egyebek
3./

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?
Seprős Viktor: A hétfői zöldhulladék gyűjtést sikerült hiánytalanul lebonyolítani?
Horinka László polgármester: Kedden volt egy megbeszélés Nagykátán, ahol a DTKH
vezetői közül nagyon sokan jelen voltak, és megpróbáltak minket arról meggyőzni, hogy ők
mindent megtesznek a pontos hulladék begyűjtés érdekében, és a mi rendeleteink alapján lett
összeállítva a szállítás. Miután én voltam a fő előadó a megbeszélésen, elmondtam, hogy
készül egy levél, amelyet több önkormányzat polgármestere is aláírt, és hogy örömmel
vettem, hogy elszállították mindenhonnan a zöldhulladékot.
Seprős Viktor: Nekem háromból kétszer nem vitték el. A kötegeltet sem, és a zsákot sem.
Horinka László polgármester: Zöld lebomló zsákban volt kitéve, ami az övéké? Két zöldet
visznek el, és korlátlan mennyiségben a megvásárolható zsákból, amit nagyon drágán lehet
megvenni. Más településeken lényegesen kevesebbe kerül a plusz zsák. A közbeszerzésben
áprilistól októberig 14 szállítás volt rögzítve és azt egyeztetés alapján viszik el. Mendén
kéthetente, Nagykátán kéthetente, Tóalmáson havonta. Az volt a válasz a zsák árára, hogy a
mi rendeletünkben a többlethulladékra vonatkozó zsák ennyiért volt benne. Valóban szerepelt
ez az összeg, de a kommunális hulladékra vonatkozólag, nem is volt még akkor zöldhulladékszállítás. A szállítási gyakoriságra viszont nem kaptunk értelmes választ. Cegléden is 4
hetente van szállítás, Kecskeméten viszont minden kedvezőbb. De ne ragadjunk itt le, az Úri
utat jelezni fogom nekik, de már lényegesen jobb lett a helyzet. A héten a csomagolási

hulladékkal volt probléma. Sajnos munkaerő problémákkal küzdenek, gépkocsivezetőt
folyamatosan keresnek, bruttó 300 ezer forintot fizetnek. Hajnaltól késő estig nem fognak
ennyiért dolgozni.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A falumúzeum felújítása hogy áll?
Horinka László polgármester: Még az előző összeget sem használtuk fel, mert keressük a jó
megoldást a szigetelésre. Műszakilag és finanszírozás tekintetében is vannak megfontolandó
dolgok. Viszont sikerült beszélnem az egészségközpont tervezőjével, a héten kész lesznek
végre a tervek. Ezt ígérte. Sajnos személyes sértésnek vette azt az 52 pontból álló
hibalistánkat. Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a
tájékoztatót, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
152/2018. (IX. 20.) 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
Estikék Idősek Otthona munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalt, elfogadásra javasolta. Bori Pál volt itt az
otthon részéről, válaszolt a bizottsági ülésen elhangzott kérdésekre. Elnök asszony, szeretnél
valamit hozzáfűzni?
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Nem, szerintem nagyon részletes a beszámoló.
Horinka László polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki
elfogadja a beszámolót, szavazzon,
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
153/2018. (IX. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat és az Estikék Idősek Otthona Alapítvány között
fennálló feladat-ellátási szerződés alapján az intézmény elmúlt
évi munkájáról szóló beszámolót – megköszönve munkájukat elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3. NAPIRENDI PONT
Gólyahír Bölcsőde elmúlt gondozási évéről szóló beszámoló
megtárgyalása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: Szintén HSZB tárgyalta, bölcsődevezető itt volt az ülésen.
Hasonló, diagramokkal tűzdelt, alapos, látványos beszámolót kaptunk, ugyanolyat, amilyet a
korábbi intézményvezető idején megszoktunk. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem,
hogy aki elfogadja a beszámolót, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
154/2018. (IX. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gólyahír Bölcsőde elmúlt gondozási évről szóló beszámolóját –
megköszönve az intézmény dolgozóinak áldozatos munkáját –
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető
4. NAPIRENDI PONT
Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ munkájáról szóló
beszámoló megtárgyalása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Szintén HSZB-n már téma volt, elfogadásra javasolják.
Intézményvezető asszonyt kérdezem, szeretnéd-e kiegészíteni?
Mészáros Mónika intézményvezető: Csak annyival, amit a bizottsági ülésen is elmondtam:
hamarosan az ÁNTSZ-től kapunk ellenőrzést, és a Kormányhivataltól is ellenőrzik a házi
segítségnyújtást. Felmerült a tanyagondnokság, de az a jövő feladata.
Horinka László polgármester: Az Emberséggel az Emberért Alapítvány már nem látja el ezt
a feladatot, és felmerült, hogy a HSZK elláthatná. Nyilván létszám és eszközbővítéssel.
Feltérképezzük az igényeket és a lehetőségeket, és meglátjuk, mit tehetünk. A beszámoló
nagyon alapos, szépen össze van rakva, nekem nagyon tetszett. Kérdés, hozzászólás van-e?
Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a HSZK beszámolóját, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
155/2018. (IX. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr.
Gáspár István Humánszolgáltató Központ elmúlt évi munkájáról
szóló beszámolót – megköszönve az intézmény dolgozóinak
áldozatos munkáját – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető
/18:40 Mészáros Mónika és Fehér Katalin távozik az ülésről. Hostyinszki Ákos települési
képviselő megérkezett az ülésre, a Képviselő-testület határozatképes, 9 tagból 8 jelen van./
5. NAPIRENDI PONT
Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: Ezt a mai napon kaptátok, nem tudom mennyire sikerült
elolvasni. Biztos, ami biztos, jegyzőasszonyt kérem, hogy két mondatban tájékoztasson a
lényegről.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Arra szolgál, hogy az önkormányzat a szociális törvényben
foglalt feladatait megtervezze. Kétévente kell felülvizsgálni. Az alapadatok frissítése, azaz az
ellátási igények feltérképezése után a dokumentum megvizsgálja, hogy egy-egy szociális
feladatot, milyen módon tudunk ellátni. Eszközök, humánerőforrás stb. A kötelező
feladatainkat ellátjuk, de az infrastrukturális feltételekkel lenne mit kezdeni. A
tanyagondnokság nem kötelező feladat, de a népesség növekszik, és leginkább a külső
területeken. Ezeknek az embereknek az ellátását meg kell oldani, ehhez a lehetőségeket fel
kell tárni, ami akár a tanyagondnokság is lehet. A népkonyha sem kötelező, de abban is
közreműködünk, mert segíti a rászorulókat. Lehet plusz szolgáltatásokat vállalni, de ezek
miatt a kötelező feladatok nem szenvedhetnek hiányt. Sajnos nem sikerült megvalósítani az
intézmény átköltöztetését, nem is lesz lehetőség másként csak pályázattal. Ők vannak a
legmostohább körülmények között. A létszámkérdések eléggé behatároltak, a törvény szerint
minimumokat teljesíteni kell, a tanyagondnokság egy kis pluszt jelenthet a csapatnak.
Intézményeiknek, Roma Önkormányzatnak kell elküldeni véleményezésre és a testület egy
következő körben fogadja el a végleges dokumentumot.
Horinka László polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki
elfogadja a felülvizsgált szolgáltatástervezési koncepció véleményezési anyagát, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
156/2018. (IX. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (7)
bekezdése alapján Sülysáp Város Önkormányzata Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciójának egyeztetési anyagát
jóváhagyja, és felkéri az érintetteket annak véleményezésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6. NAPIRENDI PONT
Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz, a pályázat
kiírása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Évek óta
működtetjük ezt a pályázatot, csatlakozva a központi kiíráshoz. A keretösszeg sem változott
több éve ugyanannyi, most is ezt javasoljuk. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem,
hogy aki elfogadja az előterjesztett határozati javaslatot, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
157/2018. (IX. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy
1./ a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához csatlakozik,

2./ az Ösztöndíjpályázat települési önkormányzati keretét –
beleértve az előző évekről átnyúló támogatási összegeket –
90.000 Ft/hó x 10 hó összegben határozza meg, amit az
Önkormányzat a 2019. évi költségvetésében biztosít,
3./ az előterjesztett pályázati kiírást jóváhagyja, és a pályázatot
kiírja,
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
pályázattal kapcsolatos intézkedéseket tegyék meg.
Határidő: 1./ 2018. október 3.; 2./ 2019. évi költségvetés
elfogadása; 3./ 2018. október 5.; 4./ folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
7. NAPIRENDI PONT
A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta elfogadásra javasolta. Apró módosítások, de
ha van kérdés válaszolunk rá. Tehát kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki
elfogadja az előterjesztett rendeletmódosítást, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2018. (…) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) 8. pontjával, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 1. § (2), 2. §, 10. § (1), 26. §, 32. § (3), 45. §, 62. § (2), 92. § (1) és 132.
§ (4) bekezdésével kapott feladatkörében és felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Hszr.) 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
c) igazoltan igénybe veszi a hulladékszállítási közszolgáltatást, amennyiben az számára
biztosított a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint.
2. §
A Hszr. 5. § (1) bekezdés a következő c) ponttal egészül ki:

c) a család koruk, egészségi állapotuk és egyéb körülményeik alapján munkavállalásra
alkalmas tagjai rendelkeznek munkajogviszonnyal vagy ennek hiányában regisztrált
álláskeresők.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát
veszti.

Sülysáp, 2018. szeptember 20.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

8. NAPIRENDI PONT
Kossuth Lajos utca padkázása és buszmegállóinak felújítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta és elfogadásra javasolta. Van-e kérdés,
hozzászólás?
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Az új buszmegálló kijelölése egyeztetve lett a lakókkal?
Katus Norbert alpolgármester: 34-es szám elfogadta, hogy eléjük telepítsük, sőt nagyon
örülnek neki.
Horinka László polgármester: Más kérdés? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért az
előterjesztett határozati javaslat tartalmával, szavazzon,
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
158/2018. (IX. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
110/2018. (V. 31.) ÖKT határozatát a következők szerint
módosítja:
1./ megbízza a Folyamat Kft.-t (székhelye: 2241 Sülysáp,
Hunyadi utca 32., adószáma: 23921209-2-13, Cg.: 13-09156259)
a. a Sülysáp Kossuth Lajos utca kétoldali
újrapadkázásával (50 cm szélességben 25 cm
mélységben, felületlezárással) 10.000.000 Ft+áfa
összegű vállalkozási díj ellenében,
b. a Sülysáp, Kossuth Lajos utca 60., 104., 204. szám,
valamint a Hevesy park előtt kijelölt buszmegállók
kiépítésével (árok begyűrűzése, kiemelt térkő peron)
3.900.000 Ft+áfa 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. december 31.
Felelős: polgármester
9. 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: Már volt testület előtt, azonban mostanra már kialakult a
nyomvonal is.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Melegében lett kész a költségvetés, sajnos már nem tudtunk
előterjesztést írni.
Horinka László polgármester: A pályázati kiírás úgy szólt, hogy 30 napnál nem régebbi
testületi határozat kell, ezért újra döntést kell hoznunk, ráadásul az összegek is változtak.
Kaptunk árajánlatot, kb. 108 millió forintba fog kerülni, 5 %-os önerőt kell vállalni, ha
sikerrel járunk. A műfüves pályától indul, a Szív utcán, Széchenyi utcán halad a Béke utca 38.
számig kerékpáros nyom felfestéssel. Az az ingatlan önkormányzati tulajdonban van, a telek
szélét felhasználjuk, hogy lemenjünk a patakig. Átmegyünk a túloldalra egészen a Kiskókai
utcáig, ahol szinté felfestéssel jelöljük a kerékpárutat, majd a patakparton tovább a Mályva
közig, át a hídon, majd tovább a patakparton a piacig. Ezzel azt érnénk el, hogy a szőlősi
vasútállomástól egy védett útvonalon be tudnak jönni, és sok olyan intézményt fel tudunk
sorolni, ami párszáz méteren belül elérhető, tehát elég erős az indoklás. 200 milliót lehet
pályázni, de felhívták a figyelmünket, hogy ne merítsük ki teljesen a lehetőséget. Önerőt,
nyomvonalat kell elfogadni. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a
felsorolt feltételek szerint a pályázat benyújtásával, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
159/2018. (IX. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Sülysáp
Város
Önkormányzata
képviseletében
pályázatot
nyújt
be
a
PM_KEREKPARUT_2018 azonosítószámú pályázati felhívásra „Kerékpáros útvonal
kialakítása Sülysápon” címmel;
2./ a fejlesztés helyszínéül a következő nyomvonalat jelöli ki: Sülysáp, Patak sétány (3853,
3859/14, 3882/1 hrsz.), Fő utca (3967/10, 3958, 3956/12, 3955, 3954/2, 3953, 3952,
3951, 3950, 3949, 3948, 3946, 3945, 3944, 3943, 3941/2, 3939, 3938, 3936, 3935/3,
3933, 3932, 3931, 3930, 3929, 3928, 3927, 3926/2, 3924, 3923/2, 3922/2, 3921, 3919,
3918/2, 3917, 3916/2, 3915, 3914, 3913, 3912, 3911, 3910, 3909, 3908, 3907, 3906
hrsz.), Béke utca (3711, 3708/2, 3675 hrsz.), Széchenyi utca (3625 hrsz.), Szív utca (3566
hrsz.);
3./ vállalja, hogy a beruházás bruttó 111.633.100 Ft összköltségének finanszírozásához a
106.051.445 Ft összegű igényelt támogatáson felül szükséges 5.581.655 Ft összeget saját
forrásként biztosítja az önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére,
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: polgármester
10. NAPIRENDI PONT
Vételi ajánlat a Sülysáp Fő utca 134. szám (3889 hrsz.) alatti
ingatlanra
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Van egy ingatlan, ami nem az épület értéke miatt fontos a
számunkra, hanem a Fő utcai tömbfeltárás miatt. Már kb. másfél évvel ezelőtt is tárgyaltam a
tulajdonossal, akkor is 4-5 milliót emlegettem neki. A közelmúltban felhívott, és úgy tűnik,
megegyezésre jutunk. Nem látok arra eladó ingatlanokat, ha ezt nem vesszük meg, nem lesz
több lehetőség. A PVB ülésen felmerült, hogy ne legyenek terhek a tulajdoni lapon. Ma
küldött friss tulajdoni lapot a tulajdonos és úgy tűnik, minden törölve lett róla.
Hostyinszki Ákos: Ez kimegy a Bartucz féle telepig?
Horinka László polgármester: Igen. A baloldali szomszéd kertvégében kell indítani az utat.
Kérdés, hozzászólás van-e még? 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:
160/2018. (IX. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján
1./ bruttó 5.000.000 Ft összegű vételi ajánlatot tesz Balázs
Gergely 1104 Budapest, Mádi utca 163. X/41. szám alatti
lakos részére a tulajdonában álló Sülysáp, Fő utca 134.
szám, 3889 helyrajzi szám alatti ingatlanra,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a vételi ajánlat elfogadása esetén
az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
11. NAPIRENDI PONT
Dr.
Gáspár
István
Humánszolgáltató
Központ
SZMSZ-ének
módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
dr. Tóth Krisztina jegyző: Ismét volt egy ellenőrzés, ismét kell egy SZMSZ módosítás. Egy
két kiegészítés történt a dokumentumban.
Horinka László polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki
egyetért a módosított SZMSZ jóváhagyásával, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
161/2018. (IX. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói
irányító szervi jogkörében eljárva az államháztartásról szóló

2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontja alapján a Dr. Gáspár
István Humánszolgáltató Központ (székhelye: 2241 Sülysáp,
Vasút u. 24/A., PIR: 652401) módosított szervezeti és működési
szabályzatát jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető
12. NAPIRENDI PONT
Egyebek
Horinka László polgármester: Néhány dolog tájékoztatásul a közelgő eseményekről:
Díszpolgárunk Szabó András születésének 100. évfordulója lenne. Az utóbbi időben az ilyen
jeles alkalmakkor ellátogattunk a temetőbe egy rövid megemlékezésre. Kedden kerítenénk
erre sort, majd még e-mailt küldök. Másik díszpolgárunk, Dr. Katona István püspökatya
hamarosan 90 éves lesz, őt is köszönteni fogjuk egy megbeszélt időpontban. Pedagógus
szolgálati emlékéremre felterjesztettük Bálint Sándorné Marikát, volt óvodavezetőnket. Az
érem megérkezett, október 23-án adnánk át neki. Szeptember 29-én Mackó fesztivál. Idősek
világnapja október 5-én 16 órakor, az évszám rosszul jelent meg az újságban. Baptista ünnepi
istentisztelet lesz 30-án 16 órakor, erre már megkaptátok a meghívót. Van-e még kérdés,
hozzászólás, javaslat bármilyen témában? Ha nincs mindenkinek köszönöm a munkát, jó
pihenést, további szép estét kívánok, az ülést bezárom.

k.m.f.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Cseri Péter
települési képviselő

Seprős Viktor
települési képviselő

