Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 12-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, Cseri Péter, Farkas Ferenc, Hostyinszki Ákos, Kecser István,
Pálinkásné Petik Éva, Seprős Viktor települési képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző, Szabó-Debreceni Anikó aljegyző
Meghívottként: Lászlóné Dósa Nikoletta pályázó
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt a
decemberi munkaterv szerinti testületi ülésen. Külön köszöntöm jegyzőasszonyt,
aljegyzőasszonyt és a Lászlóné Dósa Nikolettát, aki a WAMKK intézményvezetői állására
pályázott. Megállapítom, hogy 9 tagból 8 jelen van, a Képviselő-testület határozatképes. Balog
Mónika jelezte, hogy nem tud jönni a mai ülésre. A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek
javasolom Kecser István és Seprős Viktor képviselőtársainkat. Aki egyetért a javaslattal, kérem,
szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Kecser István és
Seprős Viktor települési képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek
megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirend tárgyalására teszek
javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a jegyzőasszony által a mai napon kiküldött
előterjesztéseket felvesszük napirendre, 15-ig minden marad, majd onnan folytatjuk. Van-e
valakinek más módosító indítványa? Aki egyetért az elhangzottak szerint módosított
napirenddel, kérem, 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
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Helyi értéktár bizottság 2018. év II. félévi beszámolója
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjének
megválasztása, kinevezése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2018. évi beszámolója
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Humán Szolgáltatások Bizottsága éves beszámolója
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság éves beszámolója
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Általános iskolák működtetésének teljeskörű átadása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Támogatási igény benyújtása a 2019. évi járási startmunka közfoglalkoztatási
programra
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Helyi esélyegyenlőségi program 2019-2023. elfogadása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Az Intézményfejlesztési Alapról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Horinka László polgármester
2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása, belső ellenőr megbízása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Jogi tanácsadói szerződés megkötése 2019. évre
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Tűzoltószertár előtti tér forgalmi rendjének szabályozása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Tájékoztatás a bizottságok 2019. évi munkatervének elfogadásáról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Helyi érdekű kiemelt fejlesztési területek kijelölése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Utak szabályozásával kapcsolatos településrendezési eljárás megindítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatásra a TRV ZRt.-vel megkötött bérletiüzemeltetési szerződések módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Együttműködési megállapodás kötése a MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő térfigyelő
rendszerekre vonatkozóan
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Határ utca egy szakaszának (1527 hrsz.) átnevezése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Dr. Gáspár István Humán Szolgáltató Központ Szakmai programjának
jóváhagyása
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: Megkaptátok az írásos tájékoztatót, van-e kérdés, hozzászólás?
Viszonylag rövid idő telt el az előző ülés óta. Traktorról tudok esetleg egy kevés hírt. Nem
érkezett még meg a traktorunk, egy lengyelországi raktárban volt legutóbb, de van egy
kölcsöntraktorunk, mert a hétvégére havat jósolnak. Kb. két millióval olcsóbban sikerült
vásárolni. Viktor, egyebekben a túráról mondj majd néhány szót, kérlek. Farkas Ferencnek
gratulálunk, a Véradók Napja alkalmából megrendezett ünnepségen kitüntették, mint 70-szeres
véradót. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a tájékoztatót,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
194/2018. (XII. 12.) 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
Helyi értéktár bizottság 2018. év II. félévi beszámolója
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Éva, hozzáfűzöl
valamit, vagy alpolgármester úr?
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Elnökasszonyt vártuk, a tegnap Isaszegen megtartott
rendezvényről szerettünk volna többet megtudni, de talán alpolgármester úr is tud erről
tájékoztatást adni.
Katus Norbert alpolgármester: Egy egész napos szakmai rendezvényen voltunk az értéktár
bizottság tagjaival. Egész Pest megyéből 7 település állította ki az értékeit, szakmai
tapasztalatokat gyűjtöttünk. 217 érték van a Pest megyei értéktárban. Mi most Hevesy Györgyöt
szeretnénk felvetetni ide, akinek komoly kötődése van Sülysáphoz.
Horinka László polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha
nincs, kérem, hogy aki elfogadja az értéktár bizottság beszámolóját, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
195/2018. (XII. 12.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar
nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) c) pontja alapján a
Sülysápi Települési Értéktár Bizottság 2018. év II. félévi

munkájáról szóló beszámolót – megköszönve a Bizottság
munkáját – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: a bizottság elnöke
3./ NAPIRENDI PONT
Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjének
megválasztása, kinevezése
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Még egyszer köszöntöm Lászlóné Dósa Nikolettát. Arra
fogom kérni, hogy picit mutatkozzon be a képviselő-testületnek; mi már régebben ismerjük
egymást egy korábbi projekt miatt.
Lászlóné Dósa Nikoletta pályázó: Köszöntök mindenkit. Tápiószecsőn élek, két gyermekem
van, művelődésszervező szakon végeztem, szakmai végzettséggel rendelkezem. Volt egy saját
rendezvényszervező cégem Budapesten, amelynek keretében különböző céges rendezvényeket
szerveztem, van szakmai tapasztalatom a rendezvényszervezés területén.
Horinka László polgármester: Intézményvezetéssel kapcsolatban mi az elképzelésed?
Lászlóné Dósa Nikoletta pályázó: Átnéztem sok beszámolót és a korábbi évek
rendezvénynaptárait, ezt a jól kialakult rendszert folytatnám, és tennék hozzá még
újdonságokat. Szeretnék a kisgyermekes családokra fókuszálni, újabb programokat, klubokat
bevezetni. A beszámolókon kívül túl sok információm nincs, de Tarnavölgyi Lászlónak nagyon
pozitív a megítélése, nagyon jó szakembernek tartják. Bízom benne, hogy a nyomdokaiba
léphetek, szívesen vállalnám ezt a pozíciót.
Cseri Péter: Mekkorák a gyerekek?
Lászlóné Dósa Nikoletta pályázó: 12 és 6 éves. A kisfiam itt focizik a Gyerekfoci
Egyesületben.
Horinka László polgármester: Hogy látod a WAMKK programkínálatát és mellette az emberi
erőforrás kapacitását. Egy könyvtáros, egy takarító és egy kisegítő van jelenleg, és van egy
betöltetlen státuszunk.
Lászlóné Dósa Nikoletta pályázó: Ha eddig működött, akkor ugyanezzel a létszámmal
működni is fog. Bízom abban, hogy segítséget kapnék az induláshoz Tarnavölgyi Lászlótól, és
persze tőletek is.
Horinka László polgármester: Igazgató úr januárban már Tápiószelén kezd, ez nem a
világvége, én is remélem, hogy segíteni fogja az új intézményvezetőt. A bizottság javaslata mi
volt?
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A bizottság támogatja a pályázó kinevezését.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Szeretném ide beszúrni, hogy a bírálati szakaszban két szakmai
szervezet bevonása is szükséges lett volna, azonban többhetes levelezéssel sem tudtam
eredményt elérni, pedig visszajelzést kaptam, hogy hamarosan kijelölik a szakértőjüket, de
végül már választ sem kaptam.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Arról beszéltünk még, hogy milyen szükséges
tanfolyamokat kell elvégezni, ezeket vállalja a pályázó.
Lászlóné Dósa Nikoletta pályázó: Igen, ezek részemről vállalhatók.
Horinka László polgármester: Bérezésről volt-e szó, utánanéztél ennek? Kinevezés esetén a
közalkalmazotti bértábla szerint tudjuk megállapítani a béredet. Itt nálunk 300 % a vezetői
pótlék.

Lászlóné Dósa Nikoletta pályázó: Nem néztem utána, nyilván korlátozott a mozgástér, de
szerintem meg tudunk állapodni.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Egy közszolgálati állás esetében a pályázó a jelentkezésével kvázi
elfogadja a jogszabály szerinti juttatást, azonban természetesen mód van eltérítésre.
Horinka László polgármester: A garantált bérminimumra rögtön fel kell javítani, plusz a
vezetői pótlék, és a nyelvpótlék. Viszonylag hamar ki fog derülni, a munkaügyesünk
kiszámolja, ha kell még valami adat a kolléga bekéri, ha a testület melletted dönt. Kérdésed
van-e?
Lászlóné Dósa Nikoletta pályázó: Sok minden kavarog a fejemben. Ha az elődöm már nem
lesz itt, és egy olyan kolléga sem, akinek van tapasztalata, ez egy mélyvíz, de remélem, kapok
segítséget.
Katus Norbert alpolgármester: Ez nem lesz probléma, mert többen vagyunk, akik azért
rendelkezünk helyi tapasztalattal.
Horinka László polgármester: Én személy szerint támogatom a pályázó kinevezését, és 400
%-os vezetői pótlékot javasolok megállapítani.
Cseri Péter: Szintén támogatom, megvan a végzettsége, szakmai tapasztalatot is látok, és
kellemes benyomást kelt.
Katus Norbert alpolgármester: Ez a közönség szempontjából nagyon fontos.
Horinka László polgármester: Ha nincs más kérdés, javaslat, a szavazás következik.
Személyi kérdésről lévén szó, titkos szavazás kell. A PVB tagjait javasolom a szavazatszámláló
bizottság tagjainak megválasztani. Aki egyetért, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás Kecser István, Cseri
Péter és Farkas Ferenc képviselőket a szavazatszámláló bizottság
tagjának megválasztotta.
Horinka László polgármester: A szavazás idejére szünetet rendelek el.
/18:45-18:55 Szünet, mely alatt sor kerül a titkos szavazásra, amiről külön jegyzőkönyv
készült./
Horinka László polgármester: A szavazás, így a szünet is véget ért. Kérdezem a bizottság
elnökét, mi lett a szavazás eredménye.
Kecser István PVB elnök: 8 érvényes szavazat volt az urnában, Ebből 7 igen, 1 nem szavazat.
Horinka László polgármester: Köszönöm a bizottság közreműködését. Tehát a döntésünk a
következő:
A Képviselő-testület titkos szavazáson 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
196/2018. (XII. 12.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
1./ A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár (magasabb)
vezetőjének – 2019. január 1. napjától 2023. december 31.
napjáig tartó határozott időre – Lászlóné Dósa Nikoletta 2254
Szentmártonkáta, Nagypaskom 12. szám alatti lakost nevezi
ki, és megbízza az intézmény vezetésével.

2./ Bérét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, illetve annak a művészeti, közművelődési
és közgyűjteményi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló
150/1992.
(XI.20.)
Kormány
rendelet,
intézményvezetői pótlékát pedig a R. 3. számú melléklete
szerinti illetményalap 400 %-ában állapítja meg.
3./ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2019. január 1.
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Nikoletta, gratulálok a kinevezésedhez!
Lászlóné Dósa Nikoletta pályázó: Köszönöm szépen a bizalmat, igyekszem rászolgálni.
/19:00 Lászlóné Dósa Nikoletta távozik az ülésről./
4./ NAPIRENDI PONT
Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2018. évi beszámolója
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdés
van-e?
Katus Norbert alpolgármester: A hétfői élményemet szeretném megosztani a hivatal
munkájával kapcsolatban. Egy LEADER-es bizottsági ülésen voltam, látjuk a pályázatok
pontszámát, ismerjük az anyagokat. Volt egy-két önkormányzat, amely nagyon komolyan
igénybe vette a munkaszervezet segítségét, a mi hivatalunk viszont nem. Általában az van, hogy
én ötletelek, a hivatal pedig megvalósítja. A 100 pontból 90 felett szoktunk teljesíteni, a
második pályázatunk is 85 pontos, az itt folyó munka minősége magas színvonalú.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Köszönjük szépen a dicsérő szavakat.
Horinka László polgármester: Azt keresem mennyi kutas ügyünk volt.
dr. Tóth Krisztina jegyző: 40 körül, de nagyon sok volt az érdeklődő.
Horinka László polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki
elfogadja a Polgármesteri Hivatal beszámolóját, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
197/2018. (XII. 12.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
5./ NAPIRENDI PONT
Humán Szolgáltatások Bizottsága éves beszámolója
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: A bizottság kéri a beszámoló elfogadását. Kérdés, hozzászólás
van-e? Ha nincs, köszönjük a munkátokat, és kérem, hogy aki elfogadja a Humán
Szolgáltatások Bizottsága beszámolóját, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
198/2018. (XII. 12.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
SZMSZ 43. § (12) bekezdése alapján a Humán Szolgáltatások
Bizottsága tárgyévi munkájáról szóló beszámolót – megköszönve
a Bizottság munkáját – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: HSZB elnöke
6./ NAPIRENDI PONT
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság éves beszámolója
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A PVB is kéri a beszámolója elfogadását. Kérdés hozzászólás
van-e? Ha nincs, nektek is köszönjük a munkát, és kérem, hogy aki elfogadja a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság beszámolóját, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
199/2018. (XII. 12.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
SZMSZ 43. § (12) bekezdése alapján a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyévi munkájáról szóló beszámolót
– megköszönve a Bizottság munkáját – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: PVB elnöke
7./ NAPIRENDI PONT
Általános Iskolák működtetésének teljeskörű átadása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés, észrevétel vane? 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:
200/2018. (XII. 12.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/G. § (1)
bekezdése alapján

1./ a Sülysáp Város Önkormányzat által működtetett
köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével
összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról,
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és
kötelezettségek átadás-átvételéről szóló, a Ceglédi
Tankerületi Központtal (székhelye: 2700 Cegléd Malom tér
3.) 2016. december 14. napján megkötött megállapodásnak –
a működtetési feladatok teljeskörű átadására irányuló módosítását jóváhagyja,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
módosítás aláírására.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: polgármester
8./ NAPIRENDI PONT
Támogatási igény benyújtása a 2019. évi járás startmunka
közfoglalkoztatási programra
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés,
hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a támogatási igény benyújtásával,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
201/2018. (XII. 12.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról,
hogy
1./ Sülysáp Város Önkormányzata részt kíván venni a 2019. évi
járási startmunka közfoglalkoztatási programban;
2./ a program keretében a következő pillérre kíván kérelmet
benyújtani: Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása (15
fő)
3./ a programok lebonyolításához szükséges önerőt vállalja, azt
a 2019. évi költségvetésében biztosítja;
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. január 7.
Felelős: polgármester, jegyző
9./ NAPIRENDI PONT
Helyi esélyegyenlőségi program 2019-2023. elfogadása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Remélem, mindenki
elolvasta, vaskos anyag.
Katus Norbert alpolgármester: A járásban a legjobb átlagjövedelmű település vagyunk.

Horinka László polgármester: Ez nyilván köszönhető Budapest közelségének is. Kérdés,
hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a helyi esélyegyenlőségi programot,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
202/2018. (XII. 12.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a alapján
1./ Sülysáp Város Önkormányzatának 2013-2018. időszakra
szóló Helyi esélyegyenlőségi programjának hatályát 2018.
december 31-ig meghosszabbítja,
2./ Sülysáp Város Önkormányzatának 2019-2023. időszakra
szóló Helyi esélyegyenlőségi programját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
10./ NAPIRENDI PONT
A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás
van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért az előterjesztett rendeletmódosítással, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2018. (…) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati
rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövegét az 1. melléklet tartalmazza./
11./ NAPIRENDI PONT
Az Intézményfejlesztési Alapról szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Az irányelveket már az
előző ülésen elfogadtuk, most pedig rendeletformába öntve láthatjuk. Kérdés, hozzászólás vane? 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
15/2018. (…) önkormányzati rendelete
az Intézményfejlesztési Alapról szóló 11/2006. (IV. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövegét az 2. melléklet tartalmazza./
12./ NAPIRENDI PONT
2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása, belső ellenőr megbízása
/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 a belső ellenőrzési tervvel, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
203/2018. (XII. 12.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján
1./ Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi
belső ellenőrzési tervét jóváhagyja,
2./ a belső ellenőrzési feladatok ellátásával – ajánlata alapján – a
K. F. Kontrolling Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t
(székhelye: 2760 Nagykáta, Bajcsy-Zs. u. 26., Cg.: 13-09179712, asz.: 25498073-1-13; képviseli: Kiss Ferenc
ügyvezető) bízza meg 500.000 Ft összegű megbízási díj
ellenében,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
13./ NAPIRENDI PONT
Jogi tanácsadói szerződés megkötése 2019. évre
/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 a szerződéskötéssel, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
204/2018. (XII. 12.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ 2019. évre jogi tanácsadói szerződést dr. Acsai Anetta Rita
ügyvéddel (székhelye: 2243 Kóka, Margithegy 18.), bruttó
120.000 Ft/hó díjazás ellenében,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés megkötésére,
3./ felkéri a jegyzőt, hogy a szerződés éves díjának az
önkormányzat 2019. évi költségvetésébe való betervezéséről
gondoskodjon.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2018. 12. 31. 3./ 2019. 02. 15.
Felelős: polgármester, jegyző
14./ NAPIRENDI PONT
Tűzoltószertár előtti tér forgalmi rendjének szabályozása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, és azt a javaslatot tette, hogy az önkormányzat
járuljon hozzá egy megfelelő tiltótábla kihelyezéséhez, ahogy ők a legjobbnak látják, majd a
Hivatallal egyeztetnek. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, az elhangzottak szerint
módosítjuk az előterjesztett határozati javaslatot, és erről szavazunk. Aki egyetért, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
205/2018. (XII. 12.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésével
kapott jogkörében eljárva a tűzoltó járművek szabad ki- és
behajtásának biztosítása végett
1./ elrendeli a „megállni tilos” közlekedési jelzőtábla
kihelyezését a tűzoltószertár előtti útszakaszra,
2./ a munkálatok költségét, a költségvetés általános tartalék
kerete terhére biztosítja,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
15./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztatás a bizottságok 2019. évi munkatervének elfogadásáról
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság elfogadta a saját munkatervét. Kérdés,
észrevétel? Tudomásul vesszük a tájékoztatást. Aki egyetért, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

206/2018. (XII. 12.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Bizottságok 2019. évi munkatervének elfogadásáról szóló
tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
16./ NAPIRENDI PONT
Helyi érdekű kiemelt fejlesztési területek kijelölése
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Jegyzőasszony segítségét kérem.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Módosítani szükséges a rendezési tervet, mert a külterületi utas és
a kerékpárutas pályázatunkhoz kapcsolódóan csak úgy tudunk – szükség esetén – kisajátítási
eljárást kezdeményezni, ha ezek szerepelnek a rendezési terven. Kiemelt fejlesztési területté
pedig azért kell nyilvánítani előzetesen, hogy gyorsabban haladhasson az eljárás.
Horinka László polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e? 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:
207/2018. (XII. 12.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
tekintettel az ott tervezett beruházások önkormányzati érdekű
turisztikai céljaira – kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja
 a Sülysáp Jakabszállásra és Kistelekre vezető utak területét,
 a Tápió-patak sülysápi szakaszán létesülő kerékpárút
nyomvonalát.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
17./ NAPIRENDI PONT
Utak szabályozásával kapcsolatos településrendezési
megindítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

eljárás

Horinka László polgármester: A két dolog összefügg, de ennek pénzügyi vonzata is van, ami
900 ezer forint + áfa. Két határozatot kell hozni, az egyik az eljárás megindítása a másik a
tervezési munkálatok elvégzése. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért
a rendezési terv módosításának megindításával, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
208/2018. (XII. 12.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 16. § (1)
b) pontja alapján
1./ a Sülysáp Jakabszállásra és Kistelekre vezető utak, valamint
a Tápió-patak mentén létesítendő kerékpárút szabályozására
vonatkozóan kezdeményezi Sülysáp város hatályos
településszerkezeti tervének, valamint Helyi Építési
Szabályzatának és a mellékletét képező szabályozási
tervének módosítását,
2./ rögzíti, hogy az érintett településrendezési eszközök
módosításának egyeztetési eljárása a Korm. rend. 32.§ (6) c)
pontja alapján a Korm. rend. 42. §-a szerinti tárgyalásos
eljárásban történik,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, majd folyamatos
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Aki egyetért a Pestterv Kft. megbízásával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
209/2018. (XII. 12.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Sülysáp város településrendezési eszközeinek – a Sülysáp
Jakabszállásra és Kistelekre vezető utak, valamint a Tápiópatak mentén létesítendő kerékpárút szabályozását
tartalmazó – részleges módosításához szükséges tervek
elkészítésével és a jóváhagyásukhoz szükséges tárgyalásos
településrendezési eljárás bonyolításával ajánlata alapján a
Pestterv Kft.-t (székhelye: 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9.)
bízza meg 900.000 Ft+áfa díj ellenében,
2./ felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, a tervezési szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
18./ NAPIRENDI PONT
Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Apróbb módosításokról van szó: Szentlőrinckátán új
polgármester van, a komposztálók miatt is kell benne módosítást eszközölni. Át fogjuk adni a
komposztálókat, és minden egyes képviselő-testületnek jóvá kell hagyni. Kérdés, hozzászólás
van-e? 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:
210/2018. (XII. 12.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv.
88. §-a alapján
1./ a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási
Megállapodásának előterjesztett módosítását elfogadja;
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a módosított
Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
19./ NAPIRENDI PONT
Szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatásra a TRV
megkötött bérleti-üzemeltetési szerződések módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Zrt.-vel

Horinka László polgármester: A TRV Zrt.-vel kötött megállapodás módosításáról van szó.
Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a szerződések módosításával,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
211/2018. (XII. 12.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ jóváhagyja a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen
működő Részvénytársaság (székhely: 5000. Szolnok,
Kossuth L. u. 5., cégjegyzékszáma: Cg.16-10-001558,
adószáma:
11265832-2-16,
statisztikai
számjele:
11265832360011416, képviseletében eljár: Bakondi Patrik
vezérigazgató) és a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
tagönkormányzatai között megkötendő öt darab Bérletiüzemeltetési szerződés közműves szennyvízelvezetés és –
tisztítás szolgáltatásra I. sz. módosítását.
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére és a Bérleti-üzemeltetési szerződés
közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatásra I. sz.
módosításainak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
20./ NAPIRENDI PONT
Együttműködési megállapodás kötése a MÁV Zrt. üzemeltetésében
lévő térfigyelő rendszerekre vonatkozóan
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: Ehhez ismét egy kis segítséget kérek.
Katus Norbert alpolgármester: Mivel a MÁV által telepített kamerák látják a mi területeinket
is, együttműködési megállapodást kell kötnünk, hogy továbbra is üzemeltethessék a kamerákat.
Horinka László polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért
az együttműködési megállapodás megkötésével, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
212/2018. (XII. 12.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Sülysáp vasútállomáson és Szőlősnyaraló vasúti
megállóhelyen a MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő – az
önkormányzat területét is megfigyelő – térfigyelő rendszerre
vonatkozó együttműködési megállapodásokat jóváhagyja,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodások aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
21./ NAPIRENDI PONT
Határ utca egy szakaszának (1527 hrsz.) átnevezése
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A Szent Imre utcára merőleges szakaszról van szó, Szent
László utca a javaslat, ami egy ott lakótól érkezett. Nem ragaszkodunk hozzá, ha van más
javaslat.
Katus Norbert alpolgármester: Egy olyan átnevezés esetében, amit nem indokol hivatali
eljárás, jó lenne megkérdezni a lakosokat, ha legalább a lakosok 50 %-a támogatja, akkor
nevezzük át. Engem alapvetően nem zavar, hogy U alakú a Határ utca.
Horinka László polgármester: Kell vagy lehet átnevezni?
Katus Norbert alpolgármester: Az ott lakók véleményét kérjük ki, azt javasoltam. Még
mindig van egy korábbi bizottsági döntés, hogy milyen elnevezéseket kell adni.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A házszámokat erre a szakaszra is átszámoztuk?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Nem, ez a rész nem lett átszámozva. Már számtalan határozat
kiment házszámok miatt, még egyetlen fellebbezés sem jött, azaz nem olyan rossz a fogadtatás,
mint ahogy a testület elképzeli. Újonnan épült lakóházba szeretnének beköltözni, tehát van
folyamatban levő hatósági eljárás, ezért kellene ezt most rendezni.
Horinka László polgármester: Volt némi fellángolás a korábbi átnevezések miatt is.
Kecser István PVB elnök: Ma, aki ismeretlen helyre megy, a GPS-t használja, a GPS vagy
tudja, vagy nem. Van egy logikája, el tudom fogadni, de nincs ennek túl nagy jelentősége.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Ez egy több száz méteres út, derékszögű csatlakozással. Aki nem
itt él, nem gondolja, hogy az utca halad tovább, amikor úgy látja, vége van. Ez nagyon zavaró,
és nem lenne jó, ha egy veszélyhelyzetben okozna ez gondot.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Okozott ez gondot valaha?
Horinka László polgármester: Csak a saját utcámról tudok beszélni: igen, okoz gondot az
összevisszaság.
Katus Norbert alpolgármester: Kérem, hogy 2019-ben majd különítsünk el egy nagyobb
összeget utcanév táblákra.

Horinka László polgármester: Jó lenne egységesíteni, vannak nagyon szép, kerítésre
kihelyezhető táblák, és az oszlopokat ki lehet szedni. Szavazzunk az előerjesztett határozati
javaslatról, nevezzük Szent László utcának a szóban forgó útszakaszt. Aki egyetért a Szent
László utca megnevezéssel, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
213/2018. (XII. 12.) 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 1527 helyrajzi szám alatti közterület megnevezését
Határ utcáról Szent László utcára változtatja,
2./ felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
22./ NAPIRENDI PONT
Dr. Gáspár István Humán Szolgáltató Központ Szakmai programjának
jóváhagyása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A folyamatban levő szakmai ellenőrzés kért néhány
módosítást, kiegészítést a szakmai programban, ezek kerültek átvezetésre. Kérdés, hozzászólás
van-e? Ha nincs, kérem, aki egyetért az előterjesztett módosított szakmai programmal,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
214/2018. (XII. 12.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
92/C. § (1) a) pontja alapján a Dr. Gáspár István
Humánszolgáltató Központ módosított Szakmai programját
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
23./ NAPIRENDI PONT
Egyebek
Seprős Viktor: Szombaton volt az idei tókerülő túra, kicsit csalódás volt számomra, hogy 32
főből csak a résztvevőknek egynegyede volt sülysápi. A fele távolabbról érkezett. Némi
problémát okozott, hogy a dűlőben humoros emberek áthelyezték a terelő szalagokat. Sokan
panaszkodtak, hogy nagyon sok a szemét. A tájtól viszont el voltak ragadtatva, nem gondolták,

hogy az Alföld szélében ilyen dimbes-dombos tájjal találkoznak. Nagyon rossz volt az idő, ez
sem kedvezett a túrázóknak, de a halastó tulajdonosaival nagyon jól sikerült az együttműködés.
Kecser István PVB elnök: Nem tudom, mi visz rá egy kaposvárit, hogy eljöjjön.
Horinka László polgármester: Mi visz rá egy százhalombattait, gödöllőit, tokajit,
dunaharasztit és még sorolhatnám, hogy eljöjjön egy mikulásfutásra. 10 km, 60 induló, az 1,2
km-est még nem tudni, de százat meghaladó volt a létszám. És még jöttek az óvodások, akik a
mikuláskergető futásra jöttek. Sokan voltak Sülysápról a különböző távokon. Ez is egy nagyon
sikeres rendezvénynek tekinthető.
Seprős Viktor: A túrázóktól tudom, hogy van egy honlap, ahol országosan keresik a számukra
kedvező túralehetőségeket.
Horinka László polgármester: Van-e még kérdés, hozzászólás, javaslat bármilyen témában?
Ha nincs mindenkinek köszönöm a munkát, jó pihenést, áldott, békés ünnepeket kívánok.
Vasárnap lesz még egy adventi programunk, gyertek!. További szép estét kívánok, az ülést
bezárom.

k.m.f.
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