Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 21-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, Cseri Péter, Farkas Ferenc, Hostyinszki Ákos,
Pálinkásné Petik Éva, Seprős Viktor települési képviselők,
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző, Szabó-Debreceni Anikó aljegyző
Meghívottként: Kisné Kiss Anna élelmezésvezető,
Jegyzőkönyvvezető: Gedei Renáta testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt a
márciusi munkaterv szerinti testületi ülésen. Megállapítom, hogy 9 testületi tagból 8 jelen van,
a Képviselő-testület határozatképes. Kecser István képviselő úr jelezte távolmaradását. A mai
ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek javasolom Seprős Viktor 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 Seprős Viktor és
Pálinkásné Petik Éva települési képviselőket jegyzőkönyvhitelesítőnek megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirend tárgyalására teszek
javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy döntenénk az iparterület fejlesztésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás megindításáról is. Van-e egyéb módosító indítvány? Ha nincs, kérem,
hogy szavazzunk a napirendről.
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./ Beszámoló a Központi konyha 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
3./ Szennyvízszippantási közszolgáltatás 2018. évi beszámolója
Előterjesztő: Horinka László polgármester

Hirdetmény közzététele óvodai beíratásról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
5./ Szolgáltatási önköltség és intézményi térítési díjak 2019. évi megállapítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
6./ Sülysáp Város településrendezési eszközeinek módosítása – partnerségi egyeztetés
lezárása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
7./ Sülysáp Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
8./ Vételi ajánlat a Sülysáp 724 és 726 hrsz. alatti földrészéletekre
Előterjesztő: Horinka László polgármester
9./ Sülysáp 0406/37 hrsz.-ú ingatlan értékesítése az ST Parcel Fuvarozó BT. részére
Előterjesztő: Horinka László polgármester
10./ Sülysáp, Szent István tér 17/C. szám alatti irodaépület bérbeadása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
11./ „Ipari park létesítése (VEKOP-1.2.2-15-2016-00025)” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
12./ Egyebek
4./

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: Néhány szóban összefoglalom az elmúlt ülés óta történteket.
Megkaptuk a kiegyenlítő támogatást a köztisztviselői bérrendezésre.
A háziorvosaink számára pályázatot nyújtottunk be a Három generációval az egészségért
programra. Ez főként a helyben végzett szűrővizsgálatok számának növelését szolgálná.
A közvilágításunk korszerűsítése tárgyában volt egy megbeszélésem a Hungaro Lux Light Kft.vel. Felmérettem a lámpaállományt, megnézték mennyit kellene még felszerelni, hogy
megfelelő legyen a lámpasűrűség a LED-es rendszerhez. Az a rossz hírem, hogy a külterületi
lámpahiányok nélkül is körülbelül 400 darab hiányzik. Keressük a megoldást, mert így sajnos
többletköltséggel fog járni. Egyébként az energiamegtakarításból tudnánk finanszírozni, ha
nem kellene bővíteni.
Mint mondtam, szó lenne még ma az iparterület fejlesztésére vonatkozó közbeszerzésről.
Vélhetően az elnyert 300 millió forint sajnos nem lesz elég, próbálunk többletforrást
előteremteni, önerőtámogatás címén vagy hasonló.
Az EBM-mel kapcsolatban is lesz egy előterjesztés. Kell nekik a terület, mert nagyjából
duplájára nő a termelői kapacitás, az építkezés elkezdődött. Azt gondolom, hogy ez egy nagy
többlet lesz iparűzési adó szempontjából is.
Hostyinszki Ákos képviselő: Meg lehetne csinálni a Dózsa György utcát ebből a többletből.
Horinka László polgármester: Ebből nagyjából 2021-re lesz csak valami, az iparűzési adó
számítási módja és befizetési ütem miatt. Tehát kb. 2-3 év mire azt fel tudjuk használni. Az
Alunormnak is vannak távlati tervei.
Lezajlott a TTCSVGT taggyűlés is. Nagyon kevesen, talán négyen voltunk Sülysápról. Vannak
olyan küldötteink, akik sajnos évek óta nem vesznek részt a munkában.

Sporteredményünk is volt: Fülpesi Tibor VII. danos mester lett, ami nem biztos, hogy sokat
mond így, de az országban állítólag csak egy személy van, akinek több danja van. Kapott már
elismerést, de lehet, hogy egy helyi elismerés kijárna neki.
A LEADER pályázatainkról annyit, hogy a tavalyi, városnapra benyújtott pályázat, simán
megy, az a pénz meg fog érkezni. A játszóterekre beadott pályázatunkkal kapcsolatban még
nincs döntés. További forrás igénybevételére is lesz még talán lehetőség, az idei városnapra,
illetve a Kapás Gyűjtemény épületének külső homlokzati felújítására szeretnék igényt
benyújtani.
A Dózsa György utcai ovisok visszaköltöztek, láthattatok képeket a facebookon. A Balassi ovi
tetőújítása is megtörtént. Az egészségközpontnál az első szint fel van falazva, már betonoznak,
szerintem jól haladnak.
Ezen a héten zajlik a TeSzedd akció. Tavaly is voltak, de szerény létszámban, viszont a sok
szemét miatt sokan tudnak háborogni. Most az a hír, hogy szabálysértésből bűncselekménnyé
minősítik a szemetelést. Itt, a Szent István téren és környékén holnap 10 órától 12 óráig lesz
szemétszedés, illetve szombaton a parkolóban lehet csatlakozni. Szintén holnap lesz az
Összefogás Sülysápért Egyesület programja a WAMKK-ban hasonló témában.
Ismét érkezik a tavaszi emlékhadjárat, április 5-én jönnek és Isaszegre mennek tovább tőlünk.
A piactéren fogadjuk őket, kapnak egy ebédet és mennek tovább. Óvodások, iskolások jönnek
hozzájuk. Van-e kérdésetek?
Hostyinszki Ákos képviselő: A külterületi szemétszedés működik? A homokbánya környéke
szeméttelepnek néz ki.
Horinka László polgármester: Közfoglalkoztatottak útján igen, a Startmunka programban
részben szemetet szednek. A kisteleki részen is szerveződik valami. A homokbánya valóban
nagyon szennyezett.
Katus Norbert alpolgármester: Pályáztunk, körülbelül 2,5 millió forintot igényeltünk az
illegális hulladéklerakók felszámolására.
Hostyinszki Ákos képviselő: Nem lehet, valami más megoldás? Ezek szemétlerakási
gócpontok.
Horinka László polgármester: Folyamatban van a vadkamerák beüzemelése, a mezőőrök
fogják figyelni. Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a
tájékoztatót, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
25/2019. (III. 21.) 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
Beszámoló a Központi konyha 2018. évi munkájáról
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Intézményvezető asszony, szeretnél hozzászólni?
Kisné Kiss Anna élelmezésvezető: Nem, megbeszéltünk mindent a HSZB ülésen.

Horinka László polgármester: A HSZB elfogadásra javasolja a beszámolót. Kérdés,
hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a Központi Konyha munkájáról szóló
beszámolót, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
26/2019. (III. 21.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Központi konyha 2018. évi munkájáról szóló beszámolót –
megköszönve az intézmény dolgozóinak egész éves áldozatos
munkáját – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető
/18:25 Kisné Kiss Anna élelmezésvezető távozik az ülésről./
3./ NAPIRENDI PONT
Szennyvízszippantási közszolgáltatás 2018. évi beszámolója
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Ezt a PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van kérdés,
hozzászólás? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a szennyvízszippantási közszolgáltatás 2018.
évi beszámolóját és egyetért, az elhangzottakkal kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
27/2019. (III. 21.) ÖKT határozat
Sülysáp
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/H. § (1)
bekezdése alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtését végző TÁVÜSZ Kft. (2241 Sülysáp, Szent
István tér 1.) 2018. évi közszolgáltatói tevékenységéről benyújtott
részletes költségelszámolást elfogadja.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: polgármester
4./ NAPIRENDI PONT
Hirdetmény közzététele a 2019. évi óvodai beiratkozásról
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Jogszabály írja elő,
hogy hirdetmény közzétételével kell felhívni az óvodás korú gyermekek szüleinek figyelmét a
gyerekek beíratására. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a
hirdetmény közzétételével, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
28/2019. (III. 21.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint
fenntartó – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 20. § (1)-(1c) bekezdése alapján az óvodai
beíratás 2019. évi rendjéről szóló hirdetményt jóváhagyja, és
felkéri a jegyzőt, valamint az óvodavezetőt, hogy intézkedjen
annak közzétételéről.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: jegyző, óvodavezető
5./ NAPIRENDI PONT
Szolgáltatási önköltség és intézményi térítési díjak 2019.
megállapítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

évi

Horinka László polgármester: A PVB tárgyalta elfogadásra javasolta a díjemeléseket is. A
HSZB módosító indítványt tett.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Két területen éreztük úgy, hogy az emelés nagyobb, mint
amennyit megfelelőnek látnánk. A javasolt helyett 100 %-os emelést javasolunk a bölcsődénél
és a házi segítségnyújtásnál.
Horinka László polgármester: Van-e más javaslat? Ha nincs, először a szolgáltatási
önköltségről szavazunk. Kérem, hogy aki egyetért az előterjesztett határozati javaslattal,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
29/2019. (III. 21.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermekjóléti és szociális
ellátások bruttó szolgáltatási önköltségét 2019. évre a következők
szerint állapítja meg:
 gyermekétkeztetés (napi 3x):
1050 Ft/nap,
 bölcsődei gondozás:
4087 Ft/fő/nap,
 szociális étkeztetés (napi 3x):
1050 Ft/fő/nap,
 ételkiszállítás:
130 Ft/fő/nap,
 idősek nappali ellátása:
1470 Ft/fő/nap,
 házi segítségnyújtás:
2363 Ft/óra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: A térítési díjakról rendeletmódosítással döntünk. A HSZB
javaslatával módosítva teszem fel szavazásra az előterjesztett díjemeléseket. Kérem, hogy aki
egyetért a javaslattal, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019. (III.21.) önkormányzati rendelete
egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi./

6./ NAPIRENDI PONT
Sülysáp város településrendezési eszközeinek módosítása
partnerségi egyeztetés lezárása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

–

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta, van-e kérdés,
hozzászólás? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a Sülysáp város településrendezési
eszközeinek módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásával, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
30/2019. (III. 21.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja, a
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a helyi partnerségi
szabályzat alapján
1./ a
Sülysáp
város
településrendezési
eszközeinek
módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetést lezárja,
mivel észrevétel nem érkezett, a tervezetet a partnerek által
elfogadottnak tekinti.
2./ rögzíti, hogy az eljárás során környezeti értékelés nem
indokolt.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
7./ NAPIRENDI PONT
Sülysáp Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének
elfogadása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Az összes jelenleg ismert
beruházásunk szerepel benne, ha lesz más, módosítjuk. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs,
kérem, hogy aki elfogadja a 2019. évre előterjesztett közbeszerzési tervet, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

31/2019. (III. 21.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1)
bekezdése alapján
1./ Sülysáp Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési
tervét elfogadja,
2./ utasítja a polgármestert és a jegyzőt az ezzel kapcsolatos
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
8./ Vételi ajánlat a Sülysáp 724 és 726 hrsz. alatti földrészéletekre
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Az EBM vételi javaslatáról már szót ejtettem. A
vagyonnyilvántartásunkban magasabb összegen szerepel a két terület, mint a becsült piaci
értéke, a cég a magasabb összeggel tette meg az ajánlatát. Valójában csak számukra
hasznosítható. Van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, kérem, aki egyetért a Sülysáp 724 és 726
helyrajzi számú földrészletek eladásával, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
32/2019. (III. 21.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján
1./ az "ebm-papst Hungary" Motorgyártó és Forgalmazó
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger,
Vécseyvölgy út 40.; cégjegyzékszáma: 10-09-021845;
adószáma: 11168694-2-10) által a Sülysáp 724 hrsz. alatti
1.993 m2 területű, kivett beépítetlen földrészletre tett
1.994.000 Ft összegű, valamint a Sülysáp 726 hrsz. alatti 963
m2 területű, kivett beépítetlen földrészletre tett 770.000 Ft
összegű vételi ajánlatot elfogadja;
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a szerződés aláírására.
Határidő: 2019. április 20.
Felelős: polgármester

9. NAPIRENDI PONT
Sülysáp 0406/37 hrsz.-ú ingatlan értékesítése az ST Parcel Fuvarozó
BT. részére
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Régi ügy, egy technikai módosításról van szó, más cég lenne
a vevő. PVB elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, kérem, aki egyetért a
vevő személyének változásával, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
33/2019. (III. 21.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján a
189/2018. (XI. 21.) ÖKT határozatát a következők szerint
módosítja:
1./ az ST Parcel Fuvarozó BT. (székhelye: 2241 Sülysáp,
Kossuth Lajos utca 123., cégjegyzékszáma: 13-06-053980,
adószáma: 22146760-2-13) 2500 Ft+áfa/m2 összegű vételi
ajánlatát a Sülysáp 0406/37 helyrajzi számú, 4.022 m2
alapterületű kivett ipartelep megnevezésű ingatlan 1/1
tulajdoni hányadára elfogadja, azzal, hogy a vevő az áfa teljes
összegét szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárat pedig 12
havi részletben fizeti meg;
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására, és a szükséges egyéb intézkedések
megtételére.
Határidő: 2019. április 20.
Felelős: polgármester
10. NAPIRENDI PONT
Sülysáp, Szent István tér 17/C. szám alatti irodaépület bérbeadása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A PVB tárgyalta, és nem javasolja elfogadni a bérleti ajánlatot,
viszont bérleti ajánlatot tenne a kérelmező felé havi 100.000 Ft + rezsi bérleti díjjal.
Balog Mónika képviselő: 160.000 Ft-ért akartuk kiadni.
Horinka László polgármester: 150.000 Ft is elhangzott, a könyvelőiroda 60.000 Ft + rezsiért
bérelte volna, de magas volt a rezsi, ezért felmondták. Akár olcsóbban is lehetne adni, ahelyett,
hogy üresen áll.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Az biztosan nem vállalható, hogy a rezsi benne legyen a bérleti
díjban, bármekkora is az ebben a nagyságrendben
Horinka László polgármester: Tehát havi 100.000 Ft + rezsi. Van-e más hozzászólás,
javaslat? Ha nincs, kérem, aki egyetért a bérleti ajánlat visszautasításával és a javasolt új
ajánlattal, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
34/2019. (III. 21.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv.
107. §-a, a Lakástv., valamint a 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati
rendelet alapján
1./ Chmelik Orsolya Sülysáp, Szabadság utca 7. szám alatti
lakosnak a Sülysáp, Szent István tér 17/C. szám, 3857/4 hrsz.
alatti ingatlanon álló irodaépületre vonatkozó 100.000 Ft/hó
átalány összegű bérleti ajánlatát nem fogadja el,

2./ egyidejűleg ajánlatot tesz az igénylő felé az ingatlan havi
100.000 Ft + rezsi bérleti díj ellenében történő bérbeadására,
legfeljebb öt éves időtartamra.
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a bérleti ajánlat elfogadása esetén
a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
11. NAPIRENDI PONT
„Ipari park létesítése (VEKOP-1.2.2-15-2016-00025)” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Utólag kaptátok meg az anyagot, a felhívást és a
szerződéstervezetet. Nyílt eljárás lenne 12 cég meghívásával. Két részajánlatból áll a beszerzés:
egyik a közművekre, másik a csarnokra vonatkozik. Természetesen egy cég akár mindkettőre
is javaslatot tehet. Mind mondtam, félő, hogy nem lesz elég a pályázati pénz, így további
forrásokat keresünk. Van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, kérem, aki egyetért a közbeszerzési
eljárás megindításával és elfogadja a kapcsolódó dokumentumokat, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
35/2019. (III. 21.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ építési beruházást és infrastruktúrafejlesztést kíván
megvalósítani a sülysápi gazdasági területen (Ipar utca), ezért
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
112. § (1) b) pontjára tekintettel a Kbt. 115. § (1) bekezdés
szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást indít „Ipari
park létesítése (VEKOP-1.2.2-15-2016-00025)” tárggyal,
2./ az ehhez kapcsolódó ajánlattételi felhívást és ajánlati
dokumentációt, valamint a vállalkozási szerződés tervezetét
jóváhagyja, és rögzíti, hogy az eljárás során a nyílt eljárás
szabályait alkalmazza,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, valamint a projektekhez
kapcsolódó, nem közbeszerzési eljárásra kötelezett
beszerzések saját hatáskörben való lebonyolítására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
12. NAPIRENDI PONT
Egyebek
Horinka László polgármester: Bizottsági elnök asszony javasolta a felújított Dózsa György
utcai óvoda meglátogatását.

Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Kezdeményeztem a HSZB ülésén, hogy látogassuk meg
az óvodát. Keddet beszéltük meg, délután öt órakor találkoznánk ott.
Horinka László polgármester: Rendben, köszönjük. Ha nincs más, köszönöm a munkát, az
ülést bezárom.

k.m.f.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Pálinkásné Petik Éva
települési képviselő

Seprős Viktor
települési képviselő

