Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 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, Farkas Ferenc, Hostyinszki Ákos, Kecser István,
Pálinkásné Petik Éva, Seprős Viktor települési képviselők, később érkezett: Cseri Péter
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző, Szabóné-Debreceni Anikó aljegyző
Meghívottként: Lászlóné Dósa Nikoletta WAMKK igazgató
Jegyzőkönyvvezető: Gedei Renáta testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, a
februári munkaterv szerinti testületi ülésen. Megállapítom, hogy 9 tagból 8 van jelen, a
Képviselő-testület határozatképes. Cseri Péter jelezte, hogy később érkezik. A mai ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek javasolom Farkas Ferenc és Hostyinszki Ákos képviselőtársainkat.
Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Farkas Ferenc és
Hostyinszki Ákos települési képviselőket jegyzőkönyvhitelesítőnek megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirend tárgyalására teszek
javaslatot. Van valakinek módosító indítványa? Ha nincs, kérem, aki elfogadja a napirendet,
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
2./ Beszámoló a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi közművelődési
tevékenységéről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
3./ Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi munkatervének

jóváhagyása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
4./ Beszámoló a városi könyvtár 2018. évi szakmai tevékenységéről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
5./ A városi könyvtár 2019. évi munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
6./ Beszámoló a Sülysáp Város Önkormányzata által 2018. évben nyújtott szociális
ellátásokról
Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző
7./ Tájékoztatás a helyi adóztatás 2018. évi tapasztalatairól és eredményeiről
Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző
8./ Sülysáp Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
9./ Pályázat kiírása a civil szervezetek 2019. évi támogatására
Előterjesztő: Horinka László polgármester
10./ A polgármester 2019. évi szabadságütemtervének jóváhagyása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
11./ 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: Röviden összefoglalva január 31-én aláírtuk a kivitelezői
szerződést az egészségközpontra, az alap készen van. Látogatást tett nálunk Feja Tibor, aki
Lázár Alexandra mérkőzését is szervezte, mert május 18-án nemzetközi bokszgála lesz itt
sülysápon, a tornacsarnokban. Erről lehet, hogy tévéfelvétel is készül majd. Ha közelebb érünk
az időponthoz és többet tudunk, tájékoztatlak majd benneteket. Megkerestem a Happy
Chocolates Factory Zrt.-t, mivel az adásvételi szerződéséhez kapcsolódó számlát még nem
egyenlítették ki. Azt ígérte, megpróbál TAO-t szerezni a sportcsarnokhoz, ezért adtam egy kis
haladékot. Nálunk járt Fülöp Tibor, elmondta, hogy a tavaszi hadjárat április 5-én érkezik
Sülysápra. Elmehetnének az iskolába is.
Balog Mónika: Az iskolában akkor minősítés lesz, így az időpont nem lesz jó.
Horinka László polgármester: A LEADER pályázatokról volt szó kedden. Ami biztosnak
tekinthető, az a tavalyi programokra benyújtott pályázat: Városnap, Mackó-fesztivál. A
sétaútvonalra készített pályázatban nincs megfelelő pontértékünk.
Katus Norbert alpolgármester: Forráskimerülés miatt is.
Horinka László polgármester: A Szent Ágota Alapítvány pályázata is nyertes tudna lenni. A
programos keretre is tudnánk még pályázni, a jövő héten fogjuk megtudni. Kiküldtem emailben mindenkinek, a peres eljárás lezárult Kecser György ügyében. A bíróság elutasította a
kereseti kérelmét. Még talán fellebbezhet, de nem tudunk róla, hogy ez megtörtént volna. A
közeljövő programjai: szombaton hagyományőrző disznótor, március 8. nőnap, március 15-én
Nemzeti Ünnep. A Nemzeti Ünnepen Czerván György mondja a beszédet. Ma véradás volt,
remélem, hogy magas létszámú részvételen vagyunk túl.
Pálinkásné Petik Éva: Óvoda felújítás hogyan halad?
Horinka László polgármester: Egyeztettem a kivitelezővel, színezés, takarítás, villany
kábelek cseréje, és a festésben is kisebb javítások vannak még hátra. Volt egy kisebb beázás.

Hétvégén jön be a megrendelt szín, jövő hétre készen lesznek. Az ÉMÁSZ-nak, az órát még fel
kell rakni. A terv az, hogy 4-én ott kezdenének az ovisok, benti takarítás elkezdhető hétfőn.
Csütörtöktől 2 napig ügyelet lenne, a visszaköltözés miatt. Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha
nincs, kérem, hogy aki elfogadja a tájékoztatót, szavazzon.
Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
15/2019. (II. 21.) ÖKT határozati javaslat
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 Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi
közművelődési tevékenységéről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Először is a HSZB-t kérdezem, ők tárgyalták.
Balog Mónika: A bizottság elfogadásra javasolja a testületnek.
Horinka László polgármester: Kérdés hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki a
beszámolót elfogadja, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
16/2019. (II. 21.) ÖKT határozati javaslat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Wass
Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi
közművelődési
tevékenységéről
szóló
beszámolót
–
megköszönve az intézmény elmúlt évi munkáját – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető
3./ NAPIRENDI PONT
Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2019.
közművelődési munkatervének jóváhagyása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

évi

Horinka László polgármester: Volt, ami közben módosult? Balog Mónikát kérdezem, hogyan
foglalt állást a bizottság?
Balog Mónika: Ez a munkaterv a rendezvénynaptár képe, és egy picit bővebb lesz, a
feladatokat, célokat, fejlesztési terveket kicsit jobban ki kell majd dolgozni, de a munkatervet
elfogadásra javasoltuk.

Lászlóné Dósa Nikoletta igazgató: Nagyon szívesen megcsináltam volna most is így, de nem
említették, nem akartam már vele kapkodni.
Katus Norbert alpolgármester: Bennem is felmerült, hogy januárban elfogadjuk a
programtervet, most a munkatervet, szerintem a munkatervet is tegyük át januárra. A
kiegészítéseket, én is el tudnám képzelni, mi lesz a hangsúly az idei évben. Például
gyerekszínházat tudom támogatni. Tegyük át januárra a munkaterv elfogadását is.
Balog Mónika: Támogatom a javaslatot. Az intézményvezető látja, hogy mik a feladatok,
milyen erőforrások kellenek, a költségvetésben is tudná jelezni, hogy mire van szükség, mit
kell fejleszteni, mind a humán, mind a tárgyi eszközök tekintetében.
Horinka László polgármester: Kérdés hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki a 2019.
évi közművelődési munkatervet jóváhagyja, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
17/2019. (II. 21.) ÖKT határozati javaslat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Wass
Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi munkatervét a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5)
bekezdése, valamint a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
szóló 21/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (4)
bekezdése alapján jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető
4./ NAPIRENDI PONT
Beszámoló a városi könyvtár 2018. évi szakmai tevékenységéről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Szeretnél valamit hozzáfűzni, Nikoletta?
Lászlóné Dósa Nikoletta igazgató: Nem, köszönöm, megbeszéltük a bizottsági ülésen.
Balog Mónika: 1.000.000 forint támogatást könyvekre kell költeni, miközben az elektronikus
olvasás került előtérbe. Kevesen járnak már könyvtárba sajnos.
Katus Norbert alpolgármester: A statisztika nem ezt mutatja. Az elektronikus vagy a digitális
könyvek megvásárlása új irány lehet, a kölcsönzők száma sokat nőtt, de a jövő biztosan nem a
kézikönyveké. Megpróbálnék a digitális világba elmenni, érdemes megvizsgálni a lehetőséget.
Horinka László polgármester: Más hozzászóló, kérdés van-e? Ha nincs, kérem, aki a
könyvtár beszámolóját elfogadja, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
18/2019. (II. 21.) ÖKT határozati javaslat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 54. § h) pontja
alapján a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár
beszámolóját a nyilvános könyvtár 2018. évi tevékenységéről –
megköszönve az érintettek szakmai munkáját – elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: intézményvezető
5./ NAPIRENDI PONT
A városi könyvtár 2019. évi munkatervének jóváhagyása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Bizottság javaslata?
Balog Mónika: Elfogadásra javasoltuk.
Horinka László polgármester: Van e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, aki a
könyvtár 2019. évi munkatervét elfogadja, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
19/2019. (II. 21.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 54. § h) pontja
alapján a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár
keretében működő nyilvános könyvtár 2019. évre előterjesztett
munkatervét jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető
/18:30 Lászlóné Dósa Nikoletta igazgató távozik az ülésről./
6./ NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Sülysáp Város Önkormányzata által 2018. évben nyújtott
szociális ellátásokról
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mónika?
Balog Mónika: A beszámolót elfogadásra javasoljuk.
Horinka László polgármester: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e?
Seprős Viktor: Én elolvastam. Ugyanaz a szöveg, mint a tavalyi, és a végén az összefoglalás
szerintem nem igaz. Valójában egyre alacsonyabb a munkanélküliség.
Kecser István PVB elnök: Milyen típusú problémák vannak, mik azok az okok, amiért a
családok nehéz helyzetbe kerültek?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Akik még most is a közmunka programban dolgoznak, azoknak
egy része azért nem tud bekerülni a munkaerőpiacra, mert alapvető életvezetési problémáik
vannak, amelyek mellett képtelenek megbirkózni egy versenyszférában levő munkahely
kihívásaival. Ilyen az alkoholizmus, a drogfüggőség, vagy akár az, ha valaki soha nem tanult
meg dolgozni.
Kecser István PVB elnök: Milyen számú családot érint?
dr. Tóth Krisztina jegyző: A családsegítő szolgálatunk száz feletti családot gondoz, de ezek
nem mind azonos egzisztenciális szinten vannak. Van, ahol a gyerekekkel vannak gondok,
szociális ügyekben is. Ez egy rendszeresen visszatérő kör. A beszámoló készítőinek mentségére

szóljon, hogy ők folyamatosan csak ezt a réteget látják, ami nyilván hatással van a
helyzetértékelésükre.
Horinka László polgármester: Azt a részt nem tartom megalapozottnak én sem. Lehet, hogy
az alkoholizmus, meg a drog miatt nehezebb a helyzete valakinek, de más okok is lehetnek. 152
család kap lakásfenntartási támogatásban, ami nem olyan sok.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Létfenntartásit 27 család kap.
Horinka László polgármester: 118 család kap tűzifa támogatást, ezekért a támogatásért
olyanok is jelentkeznek, akik tudják magukról, hogy nem rászorulók.
Kecser István PVB elnök: Van, aki a jobb helyzetből csúszik lefelé.
Horinka László polgármester: Vannak ilyenek is, de csak néhány, elvétve. Volt például egy
idős férfi, rendezett élethelyzete volt, de a felesége meghalt, őt kirakták a házból, utcára került.
Vannak ilyenek, ritkábban, akik azért kerülnek rossz helyzetben, mert valami megváltozott az
életükben.
Katus Norbert alpolgármester: A 2015. évi beszámolóban 138 lakásfenntartási támogatás
volt, most 152, van egy pici növekedés. A létfenntartási támogatás 27-28, települési krízis 190
volt. Ez a réteg stagnál, viszont aki ezen kívül van, ott látszik a növekmény, ez országos adat.
Horinka László polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem, aki a 2018.
évben nyújtott szociális ellátásokról szóló beszámolót elfogadja, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
20/2019. (II. 21.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sülysápi
Polgármesteri Hivatalnak a 2018. évben nyújtott szociális
ellátásokról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

7./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a helyi adóztatás 2018. évi tapasztalatairól
eredményeiről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

és

Horinka László polgármester: Hétfőn tárgyalta a PVB, elfogadásra javasolja. További kérdés
az olvasottakhoz? Amennyiben nincs, a határozati javaslatról szavazzunk. Aki a tájékoztatót
elfogadja, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
21/2019. (II. 21.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
adóbevételek 2018. évi alakulásáról szóló jegyzői tájékoztatót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
8./ NAPIRENDI PONT

Sülysáp város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Ezt is tárgyalta a PVB, véleményezte, elfogadásra javasolja.
Van-e kérdésetek, próbálok válaszolni, elég terjedelmes anyag. Ha nincs kérdés, hozzászólás,
akkor elmondanék néhány dolgot, amit fontosnak tartok.
Az intézményekkel egyeztetésre került a saját költségvetésük, eltúlzott igényekkel senki nem
állt elő. A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ elég mostoha körülmények között van,
a Vasút utcai épületre 500 ezer forintot költünk felújításra. Illetve előirányoztunk egy fejenként
kb. 15 000 Ft összegű pótlékot, mivel borzalmasan alacsonyak a fizetések, és nagyon nehéz a
munka, amit végeznek.
A Csicsergő Óvodánál vannak nagyobb igények. Intézményvezető asszony felsorolt 12-13
millió forint értékű igényt, a Balassi utcai tetőfelújításon felül. Ebben benne volt egy tavalyról
áthúzódó kerítésépítés a központi oviban másfélmillió forintért, a Balassi utcai óvoda tisztasági
festése, a Mátyás király utcai óvoda nyílászárócseréje, udvari játékok cseréje, ütésgátlás,
nagyon sok minden. A legfontosabb a tető felújítása, régi téma, de még mindig húzódik. Azt
mondtuk, hogy a 13 millióból 7 milliót próbáljanak szűkíteni, a többire visszatérünk 2020-ban.
Ezt árnyalhatja az óvodák fejlesztésére szóló pályázat, ez is opció, vagy a felújítás, vagy új
óvoda építése. A Gólyahír Bölcsődénél a legnagyobb költség a kazáncsere. Jelenleg 3 darab
pelletkazán működik, és nem a kazánnal van kifejezetten probléma, hanem a töltési folyamattal.
Rengeteg bajunk van vele, nagyon sok odafigyelést igényel, már drágább, mint a gázfűtés.
Meggyőződésem, hogy ez a fűtési technológia hozzásegített minket a pályázati pénzhez a plusz
pontokkal, amit kaptunk érte, de eljött az ideje, hogy lépjünk. Sajnos a bölcsőde megint
jelentősen alulfinanszírozott, az intézményi működési bevétele 3,6 millió. Az állami támogatása
kiegészül még némileg a gyermekétkeztetésre kapott összeggel. Volt egy rendezése a bölcsődei
normatívának, most ez megint nem jó. A várólista elfogyott, de az 54 fő engedélyezett létszámot
még szinten tartjuk. Megnyílt a dányi, a mendei bölcsőde, meg fog nyílni Szecsőn, Nagykátán,
is, így jobbára csak a sülysápi gyerekekre számíthatunk csak. Nem kizárt, hogy szűkíteni kell a
kapacitást. Nem ennyire élő a probléma, de lehet, hogy szeptemberben másképp kell kezdeni
majd az új tanévet.
A Polgármesteri Hivatalnál, tavaly emeltünk béreket, ami szólt, hogy a 38 600 forintos
illetményalapot 50 000 forintra emeltük, és meghagytuk a 20 %-os illetménykiegészítést. Ezzel
kapcsolatban a javaslatom, hogy vezessük ki a 20 %-os illetménykiegészítést, ami eddig az
50 000 forintos alapra számítva kvázi 60 000 forintot eredményezett, és egyúttal emeljük ezt
65 000 forintra. Az évet úgy kezdtük, hogy három kolléga távozása várható, közülük kettő
egyértelműen a magasabb bérezés miatt ment el, egyikük szintén önkormányzathoz, tehát már
egymással is versenyben vagyunk. Az a pályázatunk, amit benyújtottunk a közelmúltban, még
nem szerepel a költségvetésben, tehát annak idején az majd plusz bevételünk lesz.
A WAMKK egész érdekesen finanszírozott terület, 18 milliót kell hozzátennünk, hogy jó
színvonalon tudjon működni. A kulturális normatíva nagyon kevés – különösen, hogy 10 %-át
kötelező könyvtári anyagok beszerzésére fordítani –, a többszörösét kell hozzátenni.
A Központi Konyha jelezte, hogy a beszállítói jelentős áremelkedéseket jelentettek be. 10-2030 %-kal emeltek árakat, emiatt nagyjából 10 %-os nyersanyagnorma-emelkedéssel kell
számolni. Ha összeadjuk a kapott normatívát és a bevételeket, 10 milliós hiányunk van. Az
intézményvezető szerint a beszállítók nem adnak nagy kedvezményt, nem lehet letornászni az
árakat. Egy megoldás lenne, a külsős szolgáltató, de ez mindenki tapasztalata szerint jelentős
minőségromlást eredményezte. Sajnos tehát itt is van mínuszunk.
Az egyházakat, önkéntes tűzoltókat támogatjuk ugyanúgy.
A csatorna kamatfizetést idén nem terveztük be. Mindössze 4 önkormányzatnak nincs tartozása,
abból is van maradványa a társulatnak. Ha meglesz a végelszámolás, és lesz a kasszában

egymilliárd forint, az tudomásom szerint úgyis az önkormányzatoknak járna vissza. Viszont ha
a többiek nem fizetnek, a mi pénzünk lesz csak bent, azt elviszik, és hajthatjuk be a többi
önkormányzaton. A kamatfizetést nem terveztük, csak az érdekeltségi hozzájárulást, a cashflow elégtelenségi garanciát, december 31-ig kell megfizetni. Ennek az a célja, hogy a bank
megkapja a hitelét. Most egyelőre ezt beírtuk.
TÁVÜSZ Kft.-t 85 millió forinttal támogatjuk. Ott volt némi bérnövekmény, a sószóró ára is
az idei kiadásokat emeli.
A Társulásnak van egy vagyonbiztosítása, ebben arányosan fizetünk.
Van egy határozat a Gyerekfoci Egyesület támogatására, és a Tápió-vidék Természeti Értékeiért
Közalapítvány szerepel még itt. Megszületett a döntés a Natúrpark cím átadásáról, a Tápiósági
Rétes Fesztiválhoz lesz kötve.
Az ingatlanok felújításánál a kátyúzásra terveztünk 10 milliót, ebben egy játszótér is szerepel,
járdaépítésre 10 millió, Dózsa György utca felújítása 88 millió, bevételi oldala 66 millió. A
Balassi utcai óvoda tetőfelújítása, a művelődési házban a színpadlépcsőt és a villanyhálózatot
kell felújítani. Régi a hálózat, de lehet, hogy megállunk a kapcsolófejlesztéseknél. Az óvoda,
bölcsőde kap támogatást. Gyepszőnyeges javításra is szükség van, vagy pályát kéne bérelni.
Beruházásoknál a Gólyahír Bölcsődére 300 000 forintot beírtunk, de idén nem költjük el
mindet. Van egy döntés az információs táblákról is. Az orvosi rendelők parkolóira, és a
Kisboldogasszony templomnál levő parkolóra 20 millió forint várhatóan elég lesz. Utcanév- és
házszámtáblákra különítettünk még el; felvállaljuk a házszámtáblák cseréjének költségét. A
virágláda plusz üzemeltetés azt jelenti, hogy a NAV virágládákat árverezett, fém kerettel,
amiből vettünk 20 darabot 30 ezer forintért darabját. Még lehet, hogy venni kéne. A szolgáltató
vállalná, hogy darabonként havi 5 000 forintért gondozza, így egész évben színfoltjai
lehetnének a városnak. Ezek nagy ládák, forgalomszabályozásra is jók, de díszként is
funkcionálnak. Normál bekerülési költsége olyan 20 ezer forint, nagyjából 10 hónapról
beszélünk egy évben.
A Vasút utcába gyalogátkelőhelyet szeretnék, arra is elkülönítettünk. Nem lesz hivatalos
gyalogosátkelő, hanem csak egy védett útvonal. A Coopnál, Mamutnál a vízelvezetést meg kell
oldani, ennek a költsége is be van állítva.
A bevételi oldalt tekintve, az ingatlanértékesítés részben a 2016-2018-ban eladott telkek
részleteiből jön össze. Amit az idén még várhatóan el tudunk adni, az olyan 20 millió forint
értékű, de ez óvatos tervezés. A bankszámláink egyenlege 73 millió forint. Hosszúra nyúlt ez
az összefoglaló.
Kecser István PVB elnök: Két dologra szeretnék kitérni. Ha minden gyerek után odaadnánk
havi 100 ezret az anyukáknak, olcsóbb lenne és a gyerek a családban maradhatna. A másik,
hogy nagyjából a költségvetésünk fele fejlesztés és beruházás, ez nagyon jó arány. Hadd
dicsérjem meg a helyzetet, ez a költségvetésnek majdnem a fele.
Horinka László polgármester: Köszönjük szépen. Más hozzászólás, kérdés javaslat? Ha
nincs, kérem, hogy aki elfogadja az önkormányzat 2019. évi költségvetését, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019. (…) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: Egyhangúlag elfogadtuk a költségvetést, köszönjük! És lenne
még egy rendeletmódosítás, amellyel átvezetjük a HSZK dolgozóinak pótlékát, és a
köztisztviselők illetményváltozását. Hozzászólás, kérdés, javaslat? Ha nincs, kérem, hogy aki
elfogadja a rendeletmódosítást, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (…) önkormányzati rendelete
az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak
juttatásairól szóló 13/2016 (XI. 18.) önkormányzati rendelet
módosításáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi./
9./ NAPIRENDI PONT
Pályázat kiírása a civil szervezetek 2019. évi támogatására
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Van e kérdés? Évek óta ugyanez a konstrukció, lehetne többet
és kevesebbet is adni. Elnézést egy halaszthatatlan hívás, átadnám az ülésvezetést pár percre
alpolgármester úrnak.
/19:15 Horinka László polgármester távozik az ülésteremből, a jelenlevő képviselő-testületi
tagok száma 9 tagból 8, a képviselő-testület határozatképes./
Katus Norbert alpolgármester: Hozzászólás, kérdés, javaslat? Ha nincs, kérem, hogy aki
egyetért a pályázati kiírással, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
22/2019. (II. 21.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről
szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet alapján.
1./ pályázatot ír ki a helyi önszerveződő közösségek
visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatására,
2./ a pályázat 2019. és támogatási keretét az Önkormányzat
2019. évi költségvetésben állapítja meg,
3./ felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás
közzétételéről.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

10./ NAPIRENDI PONT

A polgármester 2019. évi szabadságütemtervének jóváhagyása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Katus Norbert alpolgármester: Hozzászólás, kérdés? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a
polgármester szabadságütemtervének jóváhagyásával, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
23/2019. (II. 21.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
225/C. § (2) bekezdése alapján Horinka László polgármester
2019. évi szabadságütemtervét jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
/19:18 Horinka László polgármester visszatér az ülésterembe, a jelenlevő képviselő-testületi
tagok száma 9 tagból 9, a Képviselő-testület határozatképes./
11./ NAPIRENDI PONT
Egyebek
Horinka László polgármester: Még egy fontos dolgot szeretnék előhozni. A januári
ülésünkön volt arról szó, hogy valószínűleg fel kell használnunk az aranykészletünk egy részét
a fejlesztéseink önerejeként. Elemezve az aktuális folyamatokat és a költségvetés helyzetét, a
javaslatom az, hogy értékesítsük az egész készletet. 16.640 gramm aranyunk van, aminek
eladási értéke 620.175,40 EUR, ebből lejön a 3.898,75 EUR éves letéti díj, amit teljes
összegben ki kell fizetnünk sajnos, és 210,09 EUR tartozásunk is van még 2015-ből, amikor
kisebb összeget utaltunk. E tételek levonása után 616.066,60 EUR-t utalnak 8 napon belül. Vane kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a teljes aranykészlet
értékesítésével, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
24/2019. (II. 21.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ az önkormányzat tulajdonában levő 16.640 gramm
mennyiségű befektetési arany készletet teljes egészében
értékesíti 620.175,40 EUR értéken, melyből a költségek
levonását követően 616.066,60 EUR kerül az önkormányzat
számlájára,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Horinka László polgármester: Köszönöm. Van-e másnak bármi más? Ha nincs, köszönöm a
munkát, mindenkinek szép estét, jó éjszakát kívánok, az ülést bezárom.
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