Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 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, Balog Mónika, Cseri Péter, Farkas Ferenc, Hostyinszki Ákos, Seprős
Viktor települési képviselők; később érkezett: Kecser István
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt az
novemberi munkaterv szerinti testületi ülésen. Megállapítom, hogy 9 tagból 7 jelen van, a
Képviselő-testület határozatképes. Pálinkásné Petik Éva jelezte, hogy nem jön, Kecser István
késik. 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, a HSZB beszámolójának kivételével. A bizottság elnöke kérte, hogy
halasszuk a beszámolót a decemberi ülésre, az utólag kiküldött témát, azaz a Duna-Tisza Közi
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló
Társulási Megállapodás módosítását pedig vegyük fel utolsó napirendnek. Van-e még
valakinek módosító indítványa? Ha nincs, kérem, aki egyetért az elhangzottak szerint
módosított napirenddel, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztett
napirendi javaslatot elfogadta.
Az ülés napirendje:
1./ ZÁRT ÜLÉS – Gólyahír Bölcsőde intézményvezetőjének megválasztása,
kinevezése
Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző
2./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta történt
fontosabb eseményekről

3./
4./
5./

6./

7./
8./

9./
10./

11./

12./
13./

14./
15./

Előterjesztő: Horinka László polgármester
Sülysápi Hírforrás szerkesztőségének 2017. évi beszámolója
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Tájékoztató a költségvetés háromnegyedévi helyzetéről, a költségvetési rendelet
módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Mikulás-napi
programok
és
ajándékozás
támogatása
a
helyi
gyermekintézményekben
Előterjesztő: Horinka László polgármester
2017. év végi jutalmazás az önkormányzati intézményeknél
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Támogatási igény benyújtása a 2018. évi járási startmunka közfoglalkoztatási
programra
Előterjesztő: Horinka László polgármester
A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
A helyi menetrend szerinti közforgalmú autóbuszjárat viteldíjainak
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Pályázat kiírása az autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési
közszolgáltatás biztosítására (12ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Helyi vízkár-elhárítási terv 2017. évi felülvizsgálata (13ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
A Sülysáp 4103 és 4225 hrsz. alatti földrészletekre vonatkozó ellenérték nélküli
vagyonfelajánlás (14ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása (15ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester

1./ NAPIRENDI PONT
Gólyahír Bölcsőde intézményvezetőjének megválasztása, kinevezése
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
/18:05-19:15 Zárt ülés melyről külön jegyzőkönyv készült./
/Kecser István települési képviselő a zárt ülés alatt megérkezett az ülésre; a Képviselő-testület
9 tagja közül 8 van jelen, a testület határozatképes./
Horinka László polgármester: Kihirdetem a zárt ülésen hozott határozatunkat:
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

175/2017/Z. (XI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) f) pontja
alapján
1./ A Gólyahír Bölcsőde (magasabb) vezetőjének – 2017.
december 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig tartó
határozott időre – Danyi Zsuzsanna 2251 Tápiószecső,
Eötvös u. 2. szám alatti lakost nevezi ki, és megbízza az
intézmény vezetésével.
2./ Bérét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, illetve annak a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet
szerint, intézményvezetői pótlékát pedig a közalkalmazotti
pótlékalap 300 %-ában állapítja meg.
3./ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2017. december 1.
Felelős: polgármester
2./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta
történt fontosabb eseményekről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A beszámolót az előző időszak eseményeiről szóban
terjesztem elő. A Magyar Államkincstár átfogó ellenőrzést végez nálunk, ezt október elején,
november végén kezdték, tavasz lesz, mire végeznek. Konkrét tételeket néznek, hogy vannak
könyvelve. Merczel Sándorral volt egy találkozóm, a volt TÜZÉP területét akarja beépíteni,
3000 m2-es épületet, üzleteket és lakásokat tervez. Nagyon gyerekcipőben van még a történet,
ez egy kezdeményezés. Az útépítések elkezdődtek nagy nehezen, ma megjöttek a Révai utcai
átereszek lesüllyesztésének árajánlatai 3,5-4 millió forint, és ott van még a Nyárfa utca is.
Katus Norbert alpolgármester: A mederfenék is magasabban van. A Révai és Magdolna
közötti megbontott szakaszon be kell fedni, nagyon mélyek az árkok.
Balog Mónika: A Gárdonyiban is folyamatosan aggódnak.
Horinka László polgármester: A Gárdonyi szintje nem lesz magasabb, mint eddig, a padkát
is úgy fogják kialakítani, hogy be tudjanak gördülni a kapujukhoz. Nem kiemelt szegély lesz,
hanem süllyesztett.
Hostyinszki Ákos: Ebből van a probléma?
Katus Norbert alpolgármester: Nyilván az összevissza megépített bejárókat hozzá kell majd
igazítani.
Balog Mónika: Én megnéztem a Gárdonyit, simán két autó elfér rajta.
Horinka László polgármester: Olvastam egy esetet más településről, hogy a lakó kiment és
lemérte, hogy hány méter az út szélessége, és feltette egy közösségi oldalra, hogy hogyan fog
ott két autó elférni. Egy az egyben átemelték ezt ide, gerjesztik a feszültséget. 4,8 méter lesz
szegélykövekkel. Belterületen csak akkor van szabványszélesség, ha kiemelt szegély készül.
Ez egy útépítő mérnökkel megterveztetett és hatósággal jóváhagyott útépítés, kétirányú
forgalomra.

Hostyinszki Ákos: A Losonczi utcai rendelő mikor lesz készen?
Horinka László polgármester: A legfrissebb infó, hogy egy-két nap múlva. A
sportcsarnokkal kapcsolatban voltak megbeszéléseim. Most úgy áll a dolog, hogy talán a
General Electric-től kapunk támogatást. Hallgattunk meg aljegyzőjelölteket is, és ki is
választottunk egy pályázót, a Széchenyi utcában lakik az új kolléganő.
Balog Mónika: Milyen végzettsége van?
Horinka László polgármester: Államigazgatási. Hatósági ügyintézőt hirdettünk újra.
dr. Tóth Krisztina jegyző: A bér miatt két pályázó is visszamondta.
Horinka László polgármester: Szombaton megünnepeltük a Barátság Nyugdíjasklub
megalakulásának 40. évfordulóját. Napelemparkkal kapcsolatban volt egy egyeztetés, bekerül
majd a testület elé egy együttműködési megállapodással. Módosítani kell a HÉSZ-t is, ezt
április 30-ig kellen végigfuttatni.
Katus Norbert alpolgármester: A csillagászok személyesen egyeztethettek, és lepecsételt
tervet adhattak vissza.
Horinka László polgármester: Minden olyan módosítást elfogadtak, amelyek azt szolgálták,
hogy az ő megfigyeléseiket ne zavarja semmi. Natúrpark konferenciára kaptatok meghívót,
szombaton fogyatékkal élők délutánja, holnap zsinórlabda bajnokság. Ez a röplabda
megalapozója. 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:
176/2017. (XI. 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
3./ NAPIRENDI PONT
Sülysápi Hírforrás szerkesztőségének 2017. évi beszámolója
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdés,
hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja beszámolót, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
177/2017. (XI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
a Sülysápi Hírforrás Szerkesztő Bizottságának előző egy éves
időszakról szóló beszámolóját, és megköszöni a szerkesztők
áldozatos munkáját.
Határidő: azonnal
Felelős: Sülysáp Hírforrás Szerkesztő Bizottságának elnöke
4./ NAPIRENDI PONT

Rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezése
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Ez a megkeresés nemrégen érkezett. Kérdés, hozzászólás
van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a kinevezéssel, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
178/2017. (XI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás II. fejezet 11. pontjára
tekintettel úgy nyilatkozik, hogy támogatja Harsányi István r.
főtörzsőrmesternek a körzeti megbízotti feladat ellátására 2018.
január 1-jei hatállyal történő kinevezését.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató
a
költségvetés háromnegyedévi helyzetéről,
költségvetési rendelet módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

a

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdés, észrevétel,
hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a tájékoztató elfogadásával,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
179/2017. (XI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat gazdálkodásának 2017. évi háromnegyedéves
helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: A beszámolóhoz kapcsolódóan egy rendeletmódosításról is
dönteni kell. Aki egyetért az előterjesztett rendeletmódosítással, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2017. (...) 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)
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 2017. évi
költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.) 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, 2017. november 23.
Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

6./ NAPIRENDI PONT
Mikulás-napi programok és ajándékozás támogatása a
gyermekintézményekben
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

helyi

Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 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:
180/2017. (XI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ 600
Ft/fő
összegű
keretet
bocsát
a
helyi
gyermekintézmények rendelkezésére a Mikulás-napi
programok és ajándékozás lebonyolításához,
2./ a program összesen 591.000 Ft összegű költségét a
költségvetés általános tartalék kerete terhére biztosítja,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármester a szükséges
intézkedések lebonyolítására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7./ NAPIRENDI PONT
2017. év végi jutalmazás az önkormányzati intézményeknél
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja a 2016-os keretösszegek
megtartásával.

Kecser István PVB elnök: A polgármester úr kapott tavaly egy havi nettót, az is legyen
benne a határozatban.
Balog Mónika: A két iskola dolgozói nem kérnek és nem is kaphatnak jutalmat, de lesz
karácsonyi ünnepségünk, ehhez egy kis hozzájárulást kaphatunk-e?
Katus Norbert alpolgármester: Tarthatnánk egy karácsonyi vacsorát az önkormányzati
dolgozóinknak egy kicsit nagyobb létszámban.
Horinka László polgármester: Ez kapásból 200 fő. Vissza meg azt kapjuk, hogy a taekwondosaink fizessenek komoly bérleti díjat a tornaterem használatért.
Cseri Péter: A vezetői létszám szerintem nem jó kevesen vannak, szerintem tíznek kellene
lennie.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Én szeretnék annyit mondani, hogy az átlagosan 35 ezer forintot
méltatlannak tartom egy éves megfeszített munka honorálásaként.
Kecser István PVB elnök: A bérmaradvány elbírna többet is.
Katus Norbert alpolgármester: Több helyen láthatjuk, hogy visszatér a 13. havi bér, amitől
távol vagyunk.
Cseri Péter: Én is tudnám támogatni az 50 ezer forint/fő összeget.
Kecser István PVB elnök: Azon is elgondolkodnék, hogy tegyetek le egy bérjavaslatot, ami
már közelít a versenyképes bérekhez.
Cseri Péter: Tavaly volt egy javaslat, amit el is fogadtunk.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Az állam lehetővé tette a törvényben foglalttól eltérő
illetményalap megállapítását az önkormányzatok részére, nagyobb önkormányzatok meg is
emelik. Ennyi pénzért, amit mi tudunk adni, már senki nem akar idejönni. Egy milliárdos
beruházást lebonyolítani nem kis feladat, és a versenyszféra töredékéért végzik a kollégák.
Még mindig az él a fejekben, hogy a köztisztviselők nem értenek semmihez, de ez nem így
van. Ugyanazt csináljuk, mint a versenyszférában, csak az állam javára, ráadásul sokkal
kötöttebb feltételek között. A bérek alacsony szintje mellett nincs létbiztonság sem ezen a
területen, hiszen a törvény szerint minden évben újra meg kell állapítani a bérszinteket, azaz
nincs semmi garancia arra, hogy jövőre nem a táblázat szerinti bért kapja valaki, ami pedig
már tényleg csak a vicc kategóriájába sorolható – elnézést a sarkos fogalmazásért.
Horinka László polgármester: Ha 20 %-ot ráteszünk, még mindig nem érjük el a maradvány
8 milliós összegét, és az Erzsébet-utalvány járuléka alacsonyabb. Akár 25 % is lehet, mert az
is belefér a maradványba.
Cseri Péter: A vezetők száma 10; a három csúcsvezetőnek a nettó fizetése, a másik 7-nek a
fizetés 50 %-a legyen a jutalom.
Horinka László polgármester: A pénzügyi vezetőt ne soroljuk ide, ő a hivatal alá tartozik.
Cseri Péter: Én már tavaly is kiemeltettem, és szeretném az idén is. Legalább olyan fontos
feladatot végez, mint a HSZK vezetője.
Horinka László polgármester: Ezt az ő vezetője is látja, és oda fogja adni a megfelelő
jutalmat.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Egyébként is nehéz a dolgokat egyensúlyban tartani, nem kell
ezzel gerjeszteni a feszültséget. Ha a Képviselő-testület ezt szeretné, állítson fel egy önáló egy
gazdasági szervezetet, és annak lesz már egy külön jutalmazható vezetője. Van erre lehetőség,
de jelenleg más a szervezeti struktúra.
Katus Norbert alpolgármester: Tavaly támogattam képviselő úr javaslatát, de most
jegyzőasszony érvelését fogadom el.
Kecser István PVB elnök: A felső vezetés egyhavi, a közbülső vezetés félhavi jutalmat
kapjon.
Cseri Péter: A hivatalt az idén is ki akarjuk emelni? Ez feszültséget fog okozni.

Kecser István PVB elnök: Azért döntöttünk így, mert három emberrel kevesebben vannak, a
munka mégis el van végezve. A hivatalnál ne lépjünk vissza, a többieknél lehet gondolkodni,
hogy mennyit emeljünk.
Horinka László polgármester: A hivatalnál ne lépjünk vissza, a többire 40 ezer marad
átlagosan, és ezzel a 8 milliót osztottam el. Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, akkor
aki az elhangzott javaslattal egyetért, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
181/2017. (XI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ az önkormányzati intézmények dolgozóinak év végi
jutalmazására a következő kereteket biztosítja a 2017. évi
költségvetés várható bérmaradványának terhére:
− intézményvezetők kerete:
1.730.000,- Ft
− Sülysáp Város Önkormányzata:
320.000,- Ft
− Sülysápi Polgármesteri Hivatal:
1.660.000,- Ft
− Gólyahír Bölcsőde:
560.000,- Ft
− Sülysápi Csicsergő Óvoda:
1.680.000,- Ft
− WAMKK:
160.000,- Ft
− Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ: 320.000,- Ft
− Központi Konyha:
520.000,- Ft
− TÁVÜSZ Kft.:
1.040.000,- Ft
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és az
intézményvezetőket a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. december 15.
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők
8./ NAPIRENDI PONT
Támogatási
igény
benyújtása
a
2018.
évi
startmunka
közfoglalkoztatási programban
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás
van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért az előterjesztett határozati javaslat tartalmával,
szavazzonl.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
182/2017. (XI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt
arról, hogy
4./ Sülysáp Város Önkormányzata részt kíván venni a 2018. évi
járási startmunka közfoglalkoztatási programban;
5./ a program keretében a következő két pillérre kíván kérelmet
benyújtani:
a) Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása (15 fő)
b) Belvízelvezetés (15 fő)

6./ a programok lebonyolításához szükséges önerőt vállalja, azt
a 2018. évi költségvetésében biztosítja;
7./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. december 29.
Felelős: polgármester, jegyző
9./ NAPIRENDI PONT
A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság elfogadásra javasolta. 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
határozatot hozta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2017. (…) 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 6. § (4)
bekezdésében a „15.000” szövegrész helyébe a „20.000” szövegrész lép.
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon
hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a 2017. november 15. napját követően benyújtott
kérelmekre kell alkalmazni.

Sülysáp, 2017. november 23.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

10./ NAPIRENDI PONT
A helyi menetrend szerinti közforgalmú autóbuszjárat viteldíjainak
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás
van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a rendelet hatályon kívül helyezésével, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2017. (…) önkormányzati rendelete
a helyi menetrend szerinti közforgalmú buszközlekedés hatósági
árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való
megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 19/2008. (XI.
25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésével és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
42. § 1. pontjával kapott feladatkörében és felhatalmazással, a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4. § (4) d) pontja és 56. §-a, valamint az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 1. § (2) j) pontja alapján a következőket
rendeli el:
1. § Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi menetrend szerinti
közforgalmú buszközlekedés hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb
hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 19/2008.
(XI. 25.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát
veszti.

Sülysáp, 2017. november 23.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

11./ NAPIRENDI PONT
Pályázat kiírása az autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi
tömegközlekedési közszolgáltatás biztosítására
/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 az előterjesztett határozati javaslatot, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
183/2017. (XI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény
23. §-a alapján
1./ pályázatot ír ki az autóbusszal végzett, menetrend szerinti
helyi tömegközlekedési szolgáltatás közszolgáltatási
szerződés keretében történő biztosítására Sülysáp
közigazgatási területén,
2./ felkéri és felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére, a pályázati eljárás megindítására és
lefolytatására.
Határidő: 2018. január 31., majd folyamatos a pályázati döntésig
Felelős: jegyző
12./ NAPIRENDI PONT
Helyi vízkár-elhárítási terv 2017. évi felülvizsgálata
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, apró korrekciókkal, elfogadásra javasolta.
Ezeket javítottuk. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki a dokumentumot
elfogadja, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
184/2017. (XI. 23.) ÖKT határozati javaslat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése alapján
Sülysáp Város hatályos helyi vízkárvédelmi tervének
felülvizsgálatát elvégezte, és azt – a szükséges, nem érdemi
javítások átvezetésével – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
13./ NAPIRENDI PONT
A Sülysáp 4103 és 4225 hrsz. alatti földrészletekre vonatkozó
ellenérték nélküli vagyonfelajánlás
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, nem javasolja a földrészletek önkormányzati
tulajdonba vételét. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a
visszautasítással, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
185/2017. (XI. 23.) ÖKT határozati javaslat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2012.
(II. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése alapján
Gulyás Andrásné és Nagy Mária sülysápi lakosoknak a Sülysáp
4103 hrsz. alatti ingatlan 4/72 és a 4225 hrsz. alatti ingatlan
16/288 tulajdoni hányadának térítésmentes átadására vonatkozó
felajánlását – önkormányzati érdekből – köszönettel
visszautasítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
14./ NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta, néhány kisebb módosítást
javasoltak hozzá. Kérdés, hozzászólás, javaslat van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki a
javasolt módosításokat már tartalmazó 2018. évi munkatervet elfogadja, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
186/2017. (XI. 23.) ÖKT határozati javaslat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször
módosított 14/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelet
(SZMSZ) 11. §-a alapján a 2018. évre szóló munkatervét a
mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
2./ Felkéri a Bizottságokat, hogy munkaterveiket az elfogadott
testületi munkaterv alapján fogadják el.
3./ Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az ülések
technikai feltételeinek biztosításáról gondoskodjanak.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2017. decemberi ülés; 3./ folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző, bizottsági elnökök
15./ NAPIRENDI PONT
Duna-Tisza
Közi
Hulladékgazdálkodási
és
Környezetvédelmi
Önkormányzati
Társulás
létrehozásáról
szóló
Társulási
Megállapodás módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Sokadszorra van előttünk, újabb települések akarnak
csatlakozni, ezeket a változtatásokat kell átvezetni a megállapodáson. Kérdés, hozzászólás
van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a módosítással, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

187/2017. (XI. 23.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv.
88. §-a alapján
1./ a
Duna-Tisza
közi
Hulladékgazdálkodási
és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról
szóló Társulási Megállapodás I. számú módosítását a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja;
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a módosított
Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Holnaptól és a jövő héten, szabadságon leszek. Van-e még
más kérdés, javaslat, hozzászólás? Ha nincs más, mindenkinek köszönöm a munkát, az ülést
bezárom.
k.m.f.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Cseri Péter
települési képviselő

Seprős Viktor
települési képviselő

