Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 24-én 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, Kecser
István, Pálinkásné Petik Éva, Seprős Viktor települési képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző, Szabó-Debreceni Anikó aljegyző
Meghívottként: Lászlóné Dósa Nikoletta WAMKK intézményvezető
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt a
januári munkaterv szerinti testületi ülésen. Külön köszöntöm jegyzőasszonyt, aljegyzőasszonyt
és Lászlóné Dósa Nikoletta igazgatóasszonyt. Megállapítom, hogy 9 tagból 9 jelen van, a
Képviselő-testület határozatképes. A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek javasolom Balog
Mónika és Cseri Péter képviselőtársainkat. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Balog Mónika és
Cseri Péter települési képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek
megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirend tárgyalására teszek
javaslatot, Van-e valakinek más módosító indítványa? Aki egyetért az elhangzott napirenddel,
kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztett
napirendi javaslatot elfogadta.
Az ülés napirendje:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta történt fontosabb
eseményekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
2./ Tájékoztató a 2018. év IV. negyedévben a Képviselő-testület által átruházott
hatáskörökben hozott döntésekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
3./ Sülysáp város 2019. évi rendezvénynaptárának jóváhagyása
Előterjesztő: Horinka László polgármester

2019/2020. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatárok
véleményezése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
5./ Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
2019. évi felülvizsgálata
Előterjesztő: Horinka László polgármester
6./ Napelempark létesítésére kijelölt földterület bérleti szerződésének módosítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
7./ Sülysáp Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének tárgyalása (I. kör)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
8./ Pályázat benyújtása a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásának igénybevételére
Előterjesztő: Horinka László polgármester
9./ Támogatási igény benyújtása a 2019. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatás iránti programra
Előterjesztő: Horinka László polgármester
10./ Sülysápi Csicsergő Óvoda 3. számú Tagóvodája tetőhéjazatának felújítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
11./ Vételi ajánlat a Sülysáp 0216/10 hrsz. alatti mezőgazdasági földterületre
Előterjesztő: Horinka László polgármester
12./ Rendelkezés a 2019. évi igazgatási szünetről
Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző
4./

dr. Tóth Krisztina jegyző: Napirend előtt szeretném elmondani, hogy Kántor Erzsébet
kolléganőm hamarosan elhagyja a hivatalt, ma van utoljára testületi ülésen, legközelebb már új
jegyzőkönyvvezetőnk lesz.
Horinka László polgármester: Nagyon köszönjük az itteni munkádat, és sok sikert kívánunk
a továbbiakhoz!
Kántor Erzsébet: Köszönöm! Én is további sikeres munkát kívánok a Képviselő-testületnek!
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: Kérdés, észrevétel van-e?
Hostyinszki Ákos: Írtad, hogy a MOL képviselője volt itt, melyik utakat érinti a próbafúrás?
Horinka László polgármester: A Fung Róbertnek van egy tanyája a sápi homokbánya
környékén, az ő tanyája mellett lesz, azt a szakaszt fogják megcsinálni. Nekünk ez ilyen
szempontból jó.
Hostyinszki Ákos: Akkor nem csatlakozik a belterülethez?
Horinka László polgármester: Nem, de egy kevés ráfordítással össze lehet kötni.
Hostyinszki Ákos: Zuhogóval mi a helyzet?
Horinka László polgármester: A helyzet az, hogy a megbízott vállalkozó egy hete jött haza
külföldről, azóta a bontással terheltük, de van egy csomó feladat, ami rá vár.
Hostyinszki Ákos: Nem volt itthon a gépe sem. Azt ígérte, hogy a téli időszakban megcsinálja.
Horinka László polgármester: Majd emlékeztetem rá.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A háziorvosi rendelők parkolójával mikor történik
valami?

Horinka László polgármester: A költségvetésben szeretnék erre fedezetet biztosítani, ahogy
az idő engedi, megcsináljuk.
Balog Mónika: A Losonczi utcai rendelőn még mindig nincs a javítás elvégezve?
Horinka László polgármester: Türelmet kért a múlt héten, azóta nem sikerült beszélnünk, és
el is felejtettem újrahívni, de már tízszer megígérte, hogy jön.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A sápi óvodával kapcsolatban beszéltél a vállalkozóval,
hogy haladnak?
Horinka László polgármester: A cég tulajdonosa a jövő héten lesz elérhető, de azt tervezem,
hogy valamilyen tervet össze kell állítani. Haladnak, vannak pozitív változások, de például az
ács nem jött dolgozni, amikor megfelelő volt az idő, amikor jött volna akkor pedig esett a hó.
Elloptak 4 raklap cserepet. A belső munkák nagy része gépészeti feladat, amikor ott voltam
ehhez még nem nyúltak hozzá. Most mindenki az ácsra vár.
Hostyinszki Ákos: A fűtést lehetne csinálni. Festés lesz belül?
Horinka László polgármester: Nem volt az eredeti tervekben, de a szülői munkaközösség
rászánna párszázezer forintot. Nem volt benne a padlóburkolat sem, az elmaradó munkák
helyére betennénk. Azt mondta a vezető óvónő, hogy bevállalják a további heteket, csak
legyenek meg a munkák. Egy-két éve volt festve, de a mostani munkák miatt elkoszolódott.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Ki van pakolva, most kell megcsinálni.
Horinka László polgármester: A hóeltakarítást megnehezítette a sószóró állapota, vettünk
másikat, de ennek ára volt. Ehhez kérem a támogatásotokat. A traktorunk megérkezett január
4-én. Boldogok a TÁVÜSZ-nél, mert eddig soha nem volt még új gépük. A sószóró is felújított,
de nagyon jó állapotban van.
Hostyinszki Ákos: Ami elromlott az is hasonló volt?
Horinka László polgármester: Igen, de azt másfél millióért vettük Ausztriában. A réginek
nincs szervizháttere, de találtunk valakit, aki fel tudja újítani. Jó lesz tartalék eszköznek, ha
lenne még egy teherautónk, dupla kapacitással mehetne a sózás. Sikerült tegnap este beadni a
csapadékvizes pályázatot, szerencsére, mert ma már le is zárták. A pályázatos kolléganő és
jegyzőasszony érdeme, hogy sikerült. Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem, hogy
aki egyetért az előterjesztett határozati javaslat tartalmával, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
3/2019. (I. 24.) 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 egyúttal a
- 26/2018. (I. 25.) ÖKT határozat végrehajtási határidejét
2019. június 30. napjára módosítja,
- 70/2018. (III. 28.) ÖKT határozat végrehajtási határidejét
2019. június 30. napjára módosítja,
- 111/2018. (V. 31.) ÖKT határozat végrehajtási határidejét
2019. június 30. napjára módosítja
- 133/2018. (VI. 28.) ÖKT határozat végrehajtási határidejét
2019. április 30. napjára módosítja
- 178/2018. (X. 18.) ÖKT határozat végrehajtási határidejét
2019. április 30. napjára módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a 2018. év IV. negyedévében a Képviselő-testület által
átruházott hatáskörökben hozott döntésekről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Nem tárgyalta bizottság, kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs,
kérem, hogy aki egyetért a tájékoztató elfogadásával, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
4/2019. (I. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. év
IV. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntésekről
szóló, az SZMSZ 8. § (4) és 19. § (5) bekezdése szerint
előterjesztett beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
3./ NAPIRENDI PONT
Sülysáp város 2019. évi rendezvénynaptárának jóváhagyása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta és elfogadásra javasolta, ezt már Nikoletta
állította össze.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Kiegészítéssel éltünk egy-két programelemnél, amivel
intézményvezető asszony egyetértett. Bárkanap, Mackótúra időpontja. Jó lenne tudni a
Városnap pontos időpontját, mert Viktornak is szüksége lenne rá.
Horinka László polgármester: Gyakorlatilag keddre esik, ezért 17-18-19 is jó lehet, ezekből
egyikre keresünk fellépőt. A fellépők kapcsán segítsetek, kik voltak megszólítva.
Lászlóné Dósa Nikoletta intézményvezető: A tavaly összeírt listából senki nem szabad, aki
még elérhető, Dobrády Ákos és a TNT, Honeybeast, Tóth Gabi. Kisebb együttesek vannak.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A közéleti estről van-e valami információ, hogy áll a
szervezése?
Katus Norbert alpolgármester: Hétfőn lesz az egyesület gyűlése, ha valaki tud Bagdi
Emőkéhez telefonszámot, azt szívesen fogadom.
Balog Mónika: Pál Feri atya is jó lenne.
Katus Norbert alpolgármester: Ő most volt Szecsőn.
Lászlóné Dósa Nikoletta intézményvezető: Önértékelési előadása volt, de más témában
meghívhatnánk.
Katus Norbert alpolgármester: Hétfőn visszatérünk erre.
Horinka László polgármester: Szabadtéri Forraltbor Fesztivál - ez jól hangzik. Kérdés,
hozzászólás, javaslat van-e a napirendhez? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a
rendezvénynaptárt, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

5/2019. (I. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2010.
(XII. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) h) pontja alapján
1./ Sülysáp város 2019. évi rendezvénynaptárát elfogadja;
2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a
rendezvénynaptár helyben szokásos módon való
közzétételéről.
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2019. január 31.
Felelős: polgármester
/18: 25 Lászlóné Dósa Nikoletta intézményvezető távozik az ülésről./
4./ NAPIRENDI PONT
2019/2020.
tanévre
vonatkozó
általános
iskolai
felvételi
körzethatárok véleményezése
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB elfogadásra javasolja. Kérdés, megjegyzés van-e?
Kecser István PVB elnök: Megyeszékhely szerinti járási hivatal, ezt hogy kell értelmezni?
dr. Tóth Krisztina jegyző: A megyeszékhelyen lévő járási hivatal. Pest megye
vonatkozásában ez Érd.
Horinka László polgármester: Mónikától kérdezem, hogy a körzethatárok alapján
megnéztétek-e, hogy a létszámok hogy alakulnak. A sülyi iskolában lennének 30-an, Szőlősön
meg kevesen. Két osztályt lehet csinálni.
Balog Mónika: A tankerület nem választja szét a két telephelyet. Vannak mindig olyan
gyerekek, akiknek nem megfelelő a körzet szerinti iskola, akkor kérelmet adnak be.
dr. Tóth Krisztina jegyző: A körzethatároknak lényege az, hogy az intézmények kötelesek a
körzetükből felvenni a gyerekeket, emellett azonban joguk van bárkit felvenni körzethatáron
kívülről is. Tehát a lényeg, hogy minden gyerek el legyen látva, legyen egy intézmény, ami
biztosan felveszi őt.
Horinka László polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki
egyetért az előterjesztett körzethatárokkal, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
6/2018. (I. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján
nyilatkozik, hogy a sülysápi általános iskolai feladatellátási
helyeknek a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
által a 2019/2020. tanévre javasolt felvételi körzethatáraival
egyetért, azokkal kapcsolatosan módosításai javaslattal nem
kíván élni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5./ NAPIRENDI PONT
Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás 2019. évi felülvizsgálata
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB elfogadásra javasolja, kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs,
kérem, hogy aki egyetért az együttműködési megállapodás jelenlegi formában történő
fenntartásával, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
7/2019. (I. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sülysápi
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló 2018. január 30.
napján
megkötött
együttműködési
megállapodását
a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2)
bekezdése alapján felülvizsgálta, és – a Sülysápi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének javaslatával
összhangban – annak változatlan tartalommal való fenntartásáról
dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6./ NAPIRENDI PONT
Napelempark létesítésére kijelölt földterület bérleti szerződésének
módosítása
/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 szerződésmódosítással, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
8/2019. (I. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet alapján
1./ az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.
(székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.;
cégjegyzékszám: 01-09-702673; adószám: 12771756-2-41;
statisztikai számjel: 12771756-3511-113-01, képviseli: Gaál
József ügyvezető és Kőfalusi Viktor ügyvezető együttesen)
és Sülysáp Város Önkormányzata között 2017. április 24.
napján létrejött bérleti szerződés 1. számú módosítását
elfogadja,
2./ felkéri
és
felhatalmazza
a
polgármestert
a
szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7./ NAPIRENDI PONT
Sülysáp Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének tárgyalása
(I. kör)
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság továbbvitelre javasolja. Minden bizonnyal
elhangzott a bizottsági üléseken is, hogy sok a bizonytalanság, túl sokat ezen egyelőre nem
tudunk gondolkodni. Még a maradványunk sem volt ismert hétfőn, ez is jelentősen
meghatározza hogyan alakul a költségvetés. Sok minden eszünkbe jutott még, amit be kell
építeni, ezt egy előzetes tájékoztatásnak vegyétek. A sülyi templom környékét parkolás
szempontjából tegyük rendbe, terveztessük és építtessük meg, ezt még javasolom beépíteni.
Illetve szükséges lenne a Balassi utcai óvoda tetőcseréje, erről van egy külön napirendi pont.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: És a háziorvosi rendelők parkolója.
Katus Norbert alpolgármester: És az utcanévtáblák.
Horinka László polgármester: Egyéb javaslat? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért az
előterjesztett határozati javaslattal, valamint az elhangzott tételek betervezésével, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
9/2019. (I. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 29/A. §-a alapján,
valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól
szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek és
az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
és az azt követő három évre várható összegét az alábbiak szerint fogadja el (e Ft-ban):
Megnevezés
Helyi adók (ÉP, Telek, IPA)
Tulajdonosi bevételek
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (eb, mezőőr)
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök
értékesítése
Részesedések
értékesítése
és
részesedések
megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Privatizációból származó bevételek
Garanciaés
kezességvállalásból
származó
megtérülések
Saját bevételek összesen (353/2011.) Korm. rendelet
szerint
Saját bevételek 50 %-a
Előző években keletkezett, illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség
Hitelből eredő fizetési kötelezettség
- tőke
- kamat

2019. év
208 000
0
2 500

2020. év
208 000
0
2 000

2021. év
208 000
0
2 000

2022. év
208 000
0
2 000

99 396

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

337 896

238 000

238 000

238 000

168 948

119 000

119 000

119 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

- szerződéskötési díj
Fizetési kötelezettség összesen:

0
0

0
0

0
0

0
0

2./ Az önkormányzat 2019. évre előterjesztett költségvetésébe az alábbi tételeket kéri
betervezni:
a. Balassi Bálint utcai óvoda tetőcseréje,
b. Kossuth és Losonczi utcai orvosi rendelők parkolójának stabilizációja,
c. tápiósülyi templom parkolójának kiépítése,
d. utcanévtáblák cseréje, pótlása.
Határidő: soron következő szerinti ülés
Felelős: polgármester, jegyző
8./ NAPIRENDI PONT
Pályázat benyújtása a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásának
igénybevételére
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja, sok kérdést ez nem vet
fel, egy kis többletforráshoz juthatunk. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki
egyetért a pályázat benyújtásával, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
10/2019. (I. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ pályázatot nyújt be a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 3. melléklet I. 12. pont szerinti Kiegyenlítő
bérrendezési alap támogatásának igénybevételére,
2./ vállalja, hogy vonatkozó rendeletében a Sülysápi
Polgármesteri Hivatalnál alkalmazott köztisztviselői
illetményalapot 2019. évre vonatkozóan (2019. január l-jétől
kezdődően) a Kvtv.-ben rögzítetthez képest legalább 20 %kal emelt összegben, azaz legalább 46 380 forintban állapítja
meg,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a pályázat benyújtására.
Határidő: 2019. január 25.
Felelős: polgármester
9./ NAPIRENDI PONT
Támogatási igény benyújtása a 2019. évi hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás iránti programra
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. 20 főre
adtunk be igényt, de még nem tudjuk hány főt fognak biztosítani. Kérdés, hozzászólás van-e?
Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a támogatási igény benyújtásával, szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
11/2019. (I. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról,
hogy
1./ Sülysáp Város Önkormányzata részt kíván venni a 2019. évi
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás iránti
programban;
2./ a program keretében 19 fő segédmunkás és 1 fő munkavezető
bérköltségének támogatására kíván kérelmet benyújtani;
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: polgármester, jegyző
10./ NAPIRENDI PONT
Sülysápi Csicsergő Óvoda 3. számú tagóvodája tetőhéjazatának
felújítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Ezt már régóta
halogatjuk, de beázik. Volt olyan ígéret, hogy az óvoda kiváltására kapunk támogatást, és egy
új óvodát tudunk építeni. Vázlattervvel rendelkezünk, de ez most húzódik, és nem kapjuk meg
a támogatást belátható időn belül, ezért azt gondolom, hogy ezt nem lehet tovább halogatni. De
ez egy megtérülő beruházás, mert az ingatlan értékesebb lesz. Az Illebau adott ajánlatot. PVBn felmerült, hogy másik ajánlatot is kérjünk be, de most ott tartunk, hogy örülünk, ha valaki
megcsinálja. Ezt a 2019-es költségvetésben terveznénk.
dr. Tóth Krisztina jegyző: A beszerzési szabályzatunk szerint 5 millió Ft + áfa összeg felett
kell csak három árajánlat.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A sápi óvodára sem adott senki ajánlatot.
Horinka László polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki
egyetért az előterjesztett határozati javaslattal, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
12/2019. (I. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1./ ajánlata alapján megbízza az Illeabau BT.-t (székhelye: 2241
Sülysáp, Határ u. 67., adószáma: 21367399213, Cg.: 13 06
044349) Sülysápi Csicsergő Óvoda 3. számú Tagóvodája
(Sülysáp, Balassi Bálint u. 3.) tetőhéjazatának felújításával
4.573.972 Ft+áfa összegű vállalkozási díj ellenében,
2./ a munkálatok finanszírozásához szükséges 5 808 944 Ft
összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében
biztosítja,

3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: polgármester
11./ NAPIRENDI PONT
Vételi ajánlat a Sülysáp 0216/10 hrsz. alatti mezőgazdasági
földterületre
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta és elfogadásra javasolja az elutasítást. Nekünk
hosszabb távon jobban megéri, ha bérbe adjuk.
dr. Tóth Krisztina jegyző: És stratégiailag sem ésszerű eladni.
Kecser István PVB elnök: Én is azt mondom, hogy ne adjuk el.
Horinka László polgármester: Én is úgy gondolom, főleg hogy 8 millióért ne adjuk el. Más
javaslat, kérdés van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért az ajánlat elutasításával, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
13/2019. (I. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján az
önkormányzat tulajdonában álló Sülysáp 0216/10 helyrajzi szám
alatti 14 ha 1733 m2 nagyságú, szántó művelési ágú földterületre
Kocsis János Sülysáp, Bogdán F. u. 5. és Kocsis Tamás Sülysáp,
Kossuth L. u. 19. alatti lakos által tett bruttó 8.000.000 Ft összegű
vételi ajánlatot visszautasítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
12./ NAPIRENDI PONT
Rendelkezés a 2019. évi igazgatási szünetről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság elfogadásra javasolja. Már tavaly is bevált,
hogy a munkás szombatokon igazgatási szünetet tartottunk. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha
nincs, kérem, hogy aki egyetért az igazgatási szünet elrendelésével, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2019. (I. 24.) ÖKT határozata
a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről

1./ Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019.
július 8-12. közötti, valamint a 2019. december 23. - 2020. január 3. közötti, továbbá a
2019. augusztus 10., 2019. december 7. és 2019. december 14. napokra eső munkanapokra
igazgatási szünetet rendel el a Sülysápi Polgármesteri Hivatalban.
2./ Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Az igazgatási szünet idejére a
munkavállalók részére rendes szabadságot kell kiadni oly módon, hogy halaszthatatlan
ügyekben biztosított legyen a feladatellátás.
3./ Az igazgatási szünetről az érintett társszerveket és a lakosságot széleskörű tájékoztatásáról
gondoskodni kell.
Határidő: utolsó időpontig folyamatos
Felelős: jegyző
Horinka László polgármester: Van-e még kérdés, hozzászólás, javaslat bármilyen témában?
Ha nincs mindenkinek köszönöm a munkát, jó pihenést kívánok, az ülést bezárom.

k.m.f.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Balog Mónika
települési képviselő

Cseri Péter
települési képviselő

