Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 20-án 18.00-kor
megtartott munkaterv szerinti, nyilvános üléséről
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak:
A Képviselő-testület tagjai közül: Horinka László polgármester, Cseri Péter,
Hostyinszki Ákos, Kecser István, Pálinkásné Petik Éva, Seprős Viktor települési
képviselők, később érkezett: Katus Norbert alpolgármester, Balog Mónika, Farkas
Ferenc települési képviselő
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző, később érkezett: Szabó-Debreceni
Anikó aljegyző
Meghívottként: Dolányi Tibor mezőőr
Jegyzőkönyvvezető: Gedei Renáta testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt a
júniusi munkaterv szerinti testületi ülésen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 tagja
közül 6 jelen van, a testület határozatképes. A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek javasolom
Pálinkásné Petik Éva és Seprős Viktor képviselőtársainkat. Aki egyetért a javaslattal, kérem,
szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Pálinkásné Petik
Éva és Seprős Viktor települési képviselőket jegyzőkönyvhitelesítőnek megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirend tárgyalására teszek
javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy bekerülne két napirendi pont: egyik egy vis maior
támogatási kérelem benyújtása a Templom utcára, a másik az ÖSE támogatása, amiről már szó
volt. Van-e még módosító indítvány? Ha nincs, kérem, szavazzunk a napirendről.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 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 (1ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
2./ Tájékoztató a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2018. évi közszolgáltatási
tevékenységéről (2ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester

3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./

11./
12./
13./
14./
15./

Beszámoló a TÁVÜSZ Kft. 2018. évi tevékenységéről (3ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2018. évi tevékenységéről (4ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Települési Értéktár Bizottság 2019. év I. félévi beszámolója (5ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Polgármester éves munkájáról szóló beszámoló (6ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, létszámainak
meghatározása (7ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Javasolt ZÁRT ÜLÉS: Önkormányzati elismerések 2019. évi odaítélése (8ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása (9ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Sülysáp településrendezési eszközeinek eseti módosítása – a településszerkezeti
tervet módosító határozat és a helyi építési szabályzatot módosító rendelet
elfogadása (10ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Vis maior támogatás iránti igény benyújtása a Sülysáp, Templom utcára
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Döntés a Dózsa György utca felújítására meghirdetett közbeszerzés eredményéről
(11ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Támogatás nyújtása az Összefogás Sülysápért Egyesület részére
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Képviselő-testület 2019. évi munkatervének felülvizsgálata (12ET)
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: Van-e kérdés, hozzászólás?
Hostyinszki Ákos képviselő: Zuhogó a kérdésem.
Horinka László polgármester: Május nagyon esős volt, nem volt esélyünk bemenni oda, a
másfél hét száraz időben pedig nem volt gép. Nem merek határidőt mondani, elnézést a
késedelemért.
Hostyinszki Ákos képviselő: Kossuthon garanciális javítást nem lehet kérni?
Horinka László polgármester: A vállalkozó tudja, hogy ott dolga van, de ahol az autók kiverik
a padkát, mert gyorsan hajtanak, arra nem akar garanciát vállalni. Nem is tudom, hogy mi erre
a megoldás, talán egy új aszfalt egy nyári nagy melegben, vagy az utca egyirányúsítása. Késő
novemberi időszakban nem lehetett ezt megfelelő minőségben elkészíteni. Tervben van a
nyárra, de az jelentene hosszú távú megoldást, ha új aszfaltot kapna.
/18:17 Farkas Ferenc települési képviselő megérkezett az ülésre; a Képviselő-testület 9 tagja
közül 7 van jelen, a testület határozatképes./

Pálinkásné Petik Éva képviselő: A szintek nincsenek szinkronban. A Tápió kezelőjének
írtatok levelet; erre érkezett már válasz?
Horinka László polgármester: Még nem érkezett válasz. Volt kinn a kezelőtől valaki, akinek
ez volt a feladata, hogy a Fő utcán magánszemély által bejelentett kiöntést megnézze, ő
jogosnak látta a panaszunkat. Itt is az a probléma, hogy a feladatot megkapták, de pénzt nem
kaptak hozzá. Nem öntött volna ki a Tápió, ha nincs benne az a nagy nád. Az elvitt híd is
visszaduzzasztotta ugyan, de egyértelmű, hogy a kiöntést az elburjánzott növényzet okozta.
Viszont azt a feladatot, ami nem a miénk, nem akarom magunkra húzni. Sajnos egyre nagyobb
figyelmet kell fordítani a vízelvezető-rendszerekre. A Templom utca 9. szám előtt is történt egy
beszakadás, 4-5 négyzetméteren, az esőzés miatt. Ott majd egy pilléres megtámasztásra lesz
szükség. Tegnap a Lövölde szakadt be, de ez még a csatornázások miatt van, ma csinálta a
TÁVÜSZ. Szerintem lesznek még bajok, mert egyre sűrűbbek az ilyen nagy esőzések, pl.
tegnap Szolnokon megtelt az aluljáró, és az autók tetejéig állt a víz, Komlón is jégeső.
/18:30 Katus Norbert alpolgármester megérkezett az ülésre; a Képviselő-testület 9 tagja közül
8 van jelen, a testület határozatképes./
Pálinkásné Petik Éva képviselő: A víztározónál lévő gátat ki ellenőrzi, erről nem kapunk
tájékoztatást?
Kecser István képviselő: Elvileg a vízügy ellenőrzi folyamatosan, nem szoktak tájékoztatni.
Kecser István képviselő: Nem vagyunk felkészülve ennyi esőre, több pénz kellene rá.
Katus Norbert alpolgármester: Igen, erre majd valamit ki kell találni, mert gyakorlatilag
megszűnt a közmunkaprogram, mert alig van ember. Pedig több száz méter árkot építettünk, és
éppen a nagy felhőszakadás előtt végeztek a hegyi levezető kitakarításával. Ha ez nem lett
volna, akkor talán Sáp úszott volna. Kell valami megoldás.
Horinka László polgármester: Van-e még valakinek hozzászólása? Ha nincs, kérem, hogy
aki elfogadja a tájékoztatót, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
77/2019. (VI. 20.) 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
/18:35 Szabó-Debreceni Anikó aljegyző megérkezett az ülésre./
2./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2018.
közszolgáltatási tevékenységéről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

évi

Horinka László polgármester: PVB elfogadásra javasolta. Van valakinek hozzászólása? Ha
nincs, kérem, hogy aki a TRV Zrt. beszámolóját elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
78/2019. (VI. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-nek a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 72. § (4) bekezdése
szerinti 2018. évi tájékoztatóját a településen végzett víziközműszolgáltatási tevékenységről elfogadja.
b nHatáridő: azonnal
Felelős: polgármester
3./ NAPIRENDI PONT
Beszámoló a TÁVÜSZ Kft. 2018. évi tevékenységéről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Ez a beszámoló már az elmúlt ülésen is téma volt, de a PVBn felmerült néhány kérdés a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatban. Mindenki megkapta a
kiegészített anyagot.
Seprős Viktor képviselő: Vásároltunk sok fémkukát, az Úri úti buszmegállókba mikor kerül
belőlük? Nem nagy forgalmú, de kétnaponta én szedem össze az eldobált szemetet, mert nincs
kuka. Raktam ki zsákot is, de az nem olyan szép látvány.
Katus Norbert alpolgármester: Megvannak ezek a kukák, csak nincs kapacitás kihelyezni.
Ha közreműködsz, megköszönjük.
Horinka László polgármester: Ha van még javaslat, hogy hova kellene, szóljatok. Van-e még
kérdés, hozzászólás? Ha nincs, kérem, aki elfogadja a TÁVÜSZ Kft. műszaki beszámolóját,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
79/2019. (VI. 20.) ÖKT határozat
A Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Tápiómenti Városüzemeltető és Szolgáltató Kft. 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolót – megköszönve a Társaság
munkáját – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, ügyvezető
4./ NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2018. évi tevékenységéről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Köszöntöm az ülésen egyik mezőőrünket, Dolányi Tibort. Ez
a beszámoló is téma volt már, kaptatok egy kiegészített anyagot, amit a PVB elfogadott. Vane kérdésetek a beszámolóhoz?
Hostyinszki Ákos képviselő: A vadkamera működik?
Dolányi Tibor mezőőr: Megint van valami gond vele, nem küldi ki a képeket. Most az
informatikus dolgozik rajta.

Hostyinszki Ákos képviselő: Két kamera van?
Dolányi Tibor mezőőr: Igen.
Horinka László polgármester: Nagyon várjuk már az eredményeket. A pénteki napon való
égetés már tilos, most fokozottan figyeljetek erre!
Dolányi Tibor mezőőr: Már büntetünk érte.
Horinka László polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki
egyetért a beszámoló elfogadásával, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
80/2019. (VI. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezei
Őrszolgálat 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót –
megköszönve a szolgálat munkáját – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
/18:43 Dolányi Tibor mezőőr távozik az ülésről./
5./ NAPIRENDI PONT
Települési Értéktár Bizottság 2019. és I. félévi beszámolója
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A HSZB tárgyalta elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás
van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a beszámoló elfogadásával, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
81/2019. (VI. 20.) 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 2019. év I. félévi
munkájáról szóló beszámolót – megköszönve a Bizottság
munkáját – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: a bizottság elnöke
6./ NAPIRENDI PONT
Polgármester éves munkájáról szóló beszámoló
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Először is bejelentem érintettségemet. Mindkét bizottság
tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem,
hogy aki egyetért a polgármester éves munkájáról szóló beszámolót, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
82/2019. (VI. 20.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horinka
László polgármester elmúlt évi munkájáról szóló beszámolóját
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7./ NAPIRENDI PONT
2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának,
létszámainak meghatározása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A napirendi pontot a HSZB és a PVB is tárgyalta, mindkettő
elfogadásra javasolja. Sok csoporttal, nagy gyereklétszámmal indítjuk a következő évet.
Helyhiány miatt a 25 fős maximális létszám túllépését is engedélyeznünk kell sajnos. Kérdés,
hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a 2019/2020-as nevelési évben indítható
óvodai csoportok számának, létszámainak meghatározásával szavazzunk.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
83/2019. (VI. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése
és 83. § (2) d) pontja alapján
1./ a Sülysápi Csicsergő Óvodában a 2019/2020-as nevelési
évben indítható óvodai csoportok számát 12 darabban
állapítja meg, egyúttal
2./ valamennyi csoportra engedélyezi az óvodai csoportra
megállapított 25 fős maximális létszám 20 % százalékkal
történő túllépését a nevelési év indításánál,
3./ felhívja az óvodavezető figyelmét a létszámkorlátok
betartására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, óvodavezető
8./ NAPIRENDI PONT
Önkormányzati elismerések 2019. évi odaítélése
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: E napirendi pontnak javasolt a zárt ülésen való tárgyalása,
mivel elismerések adományozásáról, személyi kérdésről van szó. Felteszem szavazásra, kérem,
aki egyetért a napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásával, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pont
zárt ülésen való tárgyalásáról döntött.

/18:50-19:00 Zárt ülés, melyről külön jegyzőkönyv készült. A zárt ülés alatt Balog Mónika
települési képviselő megérkezett az ülésre a Képviselő-testület 9 tagja közül mind jelen van, a
testület határozatképes./
Horinka László polgármester: Kihirdetem a zárt ülésen hozott határozatunkat:
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
84/2019/Z. (VI. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyben adományozható
önkormányzati elismerésekről szóló 7/2012. (III. 23.) önkormányzati rendelet alapján a 2019.
évben a következő elismerések adományozásáról dönt:
I. Sülysápért Emlékérem
I.1. Fülpesi Tibor részére a taekwon-do sportágban elért egyéni eredményei, különösen
a közelmúltban elért VII. Danos mesteri fokozata, valamint a helyi taekwon-do
szakosztály megalapításában és működtetésében végzett áldozatos munkája
elismeréséül a Sülysápért Emlékérem elismerést adományozza.
II. Sülysápért Díszoklevél
II.1. Antalicz Csaba részére a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány
titkáraként a Tápió-vidék természeti értékeinek megóvása és népszerűsítése, illetve
a Tápió Natúrpark létrehozása érdekében végzett elkötelezett szakmai munkája,
valamint városunkért végzett rendszeres önkéntes tevékenysége elismeréséül a
Sülysápért Díszoklevél elismerést adományozza.
II.2. Laczkó Tibor részére városunk rendezvényein és civil közösségeiben végzett
példaértékű – hosszú ideje tartó, rendszeres és áldozatos – közösségi munkája
elismeréséül a Sülysápért Díszoklevél elismerést adományozza.
II.3. Szőke Attila részére a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány élén a szabadidős
tömegsportok népszerűsítéséért, a helyi sportélet fellendítéséért végzett tevékenysége
és városunk rendezvényein végzett példaértékű önkéntes munkája elismeréséül a
Sülysápért Díszoklevél elismerést adományozza.
II.4. Szűrös György részére a 2018. évi Sport Ulti Országos Döntőben elnyert országos
bajnoki címe, valamint a Sülysápi Ulti Klub elnökeként végzett közösségszervező
munkája elismeréséül a Sülysápért Díszoklevél elismerést adományozza.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére, az elismerések átadásának
előkészítésére.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: polgármester
9./ NAPIRENDI PONT
A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A HSZB tárgyalta, és elfogadásra javasolta. Kérdés,
hozzászólás van-e?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Az étkeztetéssel kapcsolatos módosítás mégsem kerülne be a
rendeletbe, mivel szükség van az ellátásra, és jelenleg is biztosítja a HSZK. Tehát az 1. §-ból
csak a b) pont maradna. Ugyanakkor a gyakorlatban problémaként merült fel, hogy a temetési

kölcsön igénybevételének jövedelemhatára túl alacsony, az öregségi nyugdíjminimumhoz van
kötve. Javaslatunk, hogy a minimálbérhez kössük, mert támogatandó, ha valaki igyekszik eleget
tenni a hozzátartozói kötelezettségének, csak éppen nincs megtakarítása.
Horinka László polgármester: Köszönjük, szerintem ez egy támogatható és ésszerű javaslat.
Van észrevétel? Ha nincs, az elhangzott módosításokkal teszem fel szavazásra a
rendeletmódosítást. Aki egyetért a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosításával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2019. (...) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) 8. pontjával, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 1. § (2), 2. §, 10. § (1), 26. §, 32. § (3), 45. §, 62. § (2), 92. § (1) és 132. § (4)
bekezdésével kapott feladatkörében és felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Ör.) 8. § (2) bekezdésében „az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 150 %-át, egyedül élő
esetében annak 200 %-át” szövegrész helyébe „a minimálbér mindenkori összegének 50 %-át,
egyedül élő esetében annak 100 %-át.”
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát
veszti.
(2) Hatályát veszti az Ör. 13. § (5) bekezdése.
Sülysáp, 2019. június 20.
Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

10./ NAPIRENDI PONT
Sülysáp településrendezési eszközeinek eseti módosítása – a
településszerkezeti tervet módosító határozat és a helyi építési
szabályzatot módosító rendelet elfogadása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: Mint emlékezhettek, itt a kerékpárúttal és a külterületi úttal
kapcsolatos módosításról van szó. A PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás
van-e? Ha nincs, kérem, hogy először a településszerkezeti terv módosításáról döntsünk
határozati formában. Aki egyetért a határozati javaslattal, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2019. (VI. 20.) ÖKT határozata
a Sülysáp Város településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló
164/2017. (X. 26.) ÖKT határozat módosításáról
/A határozat teljes szövege és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik./
Horinka László polgármester: Következik a Helyi építési szabályzat módosítása. Aki egyetért
az előterjesztett rendelettervezettel, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2019. (...) önkormányzati rendelete
a Sülysáp város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2017. (X. 31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövege és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik./
11./ NAPIRENDI PONT
Vis maior támogatás iránti igény benyújtása a Sülysáp Templom
utcára
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Az első
Próbálunk vis maior támogatást szerezni,
stabilizálása, majdnem 55 millió Ft. A 10
pályázat. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha
benyújtásával, szavazzon.

napirendi pontnál beszéltünk erről a témáról.
mert jelentős költség lesz az úttest megfelelő
%-át kell saját forrásként biztosítani, ha nyer a
nincs, kérem, aki egyetért a támogatási igény

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
86/2019. (VI. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ vis maior támogatás iránti igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Sülysáp, Templom utcában (hrsz.: 911) történt „vis maior”
jellegű suvadás helyreállítása,

helye: Sülysáp, Templom u. (911 hrsz.),
EBR42: 450 587
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
2019. évben
Forrásarány
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
5 444 109,- Ft
10 %
Biztosító kártérítése
----Ft
--Egyéb forrás
----Ft
--Vis maior támogatási igény
48 996 981,- Ft
90 %
Források összesen
54 441 090,- Ft
100 %
2./ nyilatkozik, hogy
− a károk helyreállításának tervezett összköltsége (költségvetés alapján) 54 441 090,- Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani,
− a káreseménnyel érintett vagyonelem Sülysáp Város Önkormányzata tulajdonát képezi,
− a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem
rendelkezik, az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt,
− vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását,
− az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja
ellátni,
− a saját forrás összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartalék
kerete terhére biztosítja.
Határidő: 2019. július 12.
Felelős: polgármester
12./ NAPIRENDI PONT
Döntés a Dózsa György utca felújítására meghirdetett közbeszerzés
eredményéről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalt, elfogadásra javasolta, azzal együtt is, hogy
többletforrást igényel. Láttátok, hogy hány céget hívtunk meg, mégis egyetlen érvényes ajánlat
érkezett. Az Útkorona Építő és Szolgáltató Kft. nyerte. Megint nincs sok választásunk: vagy új
közbeszerzést írunk ki, vagy visszaadjuk a támogatást. A második szerintem nem jöhet szóba,
egy új közbeszerzéssel pedig még rosszabbul járnánk szerintem.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Tudunk a cégről valamit?
Horinka László polgármester: Mendét már megkérdeztem, nekik is ők építettek utat, azt
mondták, rendben volt velük minden, nem hallottam róluk rosszat. Kérdés, hozzászólás van-e
még? Ha nincs, átadom a szót jegyzőasszonynak, mert név szerinti szavazás szükséges.
dr. Tóth Krisztina jegyző: A Kbt. alapján a döntést név szerinti szavazással szükséges
meghozni. Az SZMSZ 30. § (4) bekezdése szerint név szerinti szavazáskor a jegyző egyenként,
ABC sorrendben felolvassa a jelen lévő képviselők nevét, és a képviselő által adott választ
(igen, nem, tartózkodom) rögzíti. A polgármester utolsóként szavaz. Kérem, hogy ennek
megfelelően szíveskedjenek leadni szavazataikat:
1. Balog Mónika
képviselő
igen
igen
2. Cseri Péter
képviselő
3. Farkas Ferenc
képviselő
igen
4. Hostyinszki Ákos
képviselő
igen
5. Katus Norbert
alpolgármester
igen

6.
7.
8.
9.

Kecser István
Pálinkásné Petik Éva
Seprős Viktor
Horinka László

képviselő
képviselő
képviselő
polgármester

igen
igen
igen
igen

Horinka László polgármester: Az elhangzottak alapján megállapítom, hogy döntésünk a
következő:
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
87/2019. (VI. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa György utca út- és
járdafelújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban
1./ az alábbi ajánlatot érvényesnek minősíti:
Ajánlattevő neve: ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.
Nettó ajánlati ár (HUF): 97 742 021
Többlet jótállás időtartama (Az előírt kötelező 36 hónapot meghaladó többlet megajánlást
kérjük megadni hónap mértékegységben; min. 0 max. 36 hónap): 36
Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba
bejelentésétől számítva (órában; a 48 órát meghaladó ajánlat érvénytelen, a 16 óra max.
pontot kap): 16
Indoklás: fent nevezett ajánlattevő megfelelő módon igazolta műszaki-szakmai
alkalmasságát, nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, s az ajánlat megfelel az ajánlattétel
tartalmi feltételeinek.
2./ az alábbi ajánlatot érvénytelennek minősíti:
Ajánlattevő neve: Folyamat Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2241 Sülysáp, Hunyadi utca 32.
Megállapítások:
a.) Ajánlattevő a felolvasólapon megadott vállalása a nettó ajánlati ár részszempont
tekintetében: 95 578 173 Ft. A benyújtott tételes költségvetés szerinti nettó összeg
75 258 404 Ft, mely azonban csak az útfelújítási költségvetési részt tartalmazza. Ezen
költségvetési résznek a bruttó összege 95 578 173 Ft.
b.) Ajánlattevő a járda felújítási költségvetési részt nem nyújtotta be, az ajánlata e
munkarészre nem terjed ki.
Érvénytelenség indoklása:
Megállapítható, hogy ajánlattevő ajánlata nem teljes körű, a jelentős munkarészt képviselő
járdaépítési munkarészt (annak költségvetését) nem tartalmazza. A Kbt. 71. § (8) bek. b.)
pontja alapján a hiánypótlás az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő
szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire
vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre
vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az
árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható,
módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy
annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló
sorrendet nem befolyásolja. Megállapítható, hogy egy teljes költségvetési munkarész
pótlása túlterjed az egyedi részletkérdésen, s annak benyújtása az ajánlati ár jelentős
módosítását eredményezné, így a hiánypótlás korlátjába ütközik. E tárgyban hiánypótlás
elrendelésére, ill. annak teljesítésére nincs lehetőség.

A fentiekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen,
mert egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
3./ a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, melyhez a hiányzó 28 357 318 Ft +
ÁFA többletforrást az önkormányzat tárgyévi költségvetésének általános tartalék kerete
terhére biztosítja, és az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki:
Ajánlattevő neve: ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.
Nettó ajánlati ár (HUF): 97 742 021
Többlet jótállás időtartama (Az előírt kötelező 36 hónapot meghaladó többlet megajánlást
kérjük megadni hónap mértékegységben; min. 0 max. 36 hónap): 36
Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba
bejelentésétől számítva (órában; a 48 órát meghaladó ajánlat érvénytelen, a 16 óra max.
pontot kap): 16
Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat érte el a legmagasabb értékelési
pontszámot, így a legjobb ár-érték arányú ajánlat.
4./ Felhatalmazza a Polgármestert az Írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény kihirdetésre)
és a szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 10.
Felelős: polgármester
13./ NAPIRENDI PONT
Támogatás nyújtása az Összefogás Sülysápért Egyesület részére
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mint emlékezetes, az elmúlt ülésen megemeltük a költségvetés
civil keretét, így az Összefogás Sülysápért Egyesület benyújthatta a támogatási kérelmét.
Alpolgármester urat kérem, hogy annak szakmai és pénzügyi tartalmát.
Katus Norbert alpolgármester: Először is mint az Egyesület elnöke szeretném bejelenteni az
érintettségemet. Talán ismert, hogy az Egyesület működésének egyik célja az, hogy
önkormányzati érdeket szolgáló projektekkel tudjunk indulni olyan pályázatokon is, amelyek
csak civil szervezetek számára elérhetők. Legtöbbször LEADER pályázatokon indulunk, és
ennek keretén belül jelenleg két olyan projektünk van, amelyeknek a megvalósítását meg
kellene kezdenünk. Viszont ezek mindig utófinanszírozású projektek, amelyeknek önrésze is
van, tehát szükségünk lenne az önrész erejéig vissza nem térítendő, a támogatási összeg erejéig
pedig visszatérítendő támogatásra.
Az egyik projekt a Sülysápi Séta helyi túraútvonal kialakítása, a kastélykerttől egészen le a
halastavakig. Ez egy eszközbeszerzési pályázat. Itt a hivatalnál lenne többek között egy beszélő
tábla. 6.140.450 Ft az összköltsége, és 85%-os támogatási intenzitással nyertük el. Ez azt
jelenti, hogy ehhez 5.219.382 Ft visszatérítendő és 921.068 Ft vissza nem térítendő támogatásra
lenne szükség. Ehhez már megérkezett a támogatói okirat.
A másik projektünk az idei városnap. Az idén is lehetőség volt rendezvényre pályázni,
újranyitották ezt a keretet, viszont az önkormányzat nem adhatott be pályázatot, mert tavaly
már nyert ebből a keretből, így az Egyesület adta be. Még nem született meg a helyi bírálói
bizottság döntése, de jól állunk a pontokat illetően. Itt 4.818.565 Ft a támogatási összeg, és
ehhez kell 850.335 Ft önerő, ami összesen 5.668.900 Ft. A két pályázatra összesen 11.809.350
Ft támogatás szükséges, melyből 10.037.947 Ft lenne a visszatérítendő és 1.771.403 Ft a vissza
nem térítendő.
A kifizetési kérelmek elbírálása mai információm szerint még ebben az évben megtörténik,
tehát várható, hogy a negyedik negyedévben vissza tudjuk fizetni a visszatérítendő részt.

Horinka László polgármester: Köszönjük! Van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs a határozati
javaslat az, hogy a sülysápi sétaútvonal kialakítására, illetve a városnap megrendezésére
összesen 10.037.947 Ft összegű visszatérítendő és 1.771.403 Ft összegű vissza nem térítendő
támogatást nyújt az önkormányzat az Összefogás Sülysápért Egyesület részére. Aki ezzel
egyetért, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
88/2019. (VI. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ az Összefogás Sülysápért Egyesület (székhelye: 2241
Sülysáp, Vasút u. 38/A.; adószáma: 18020852-1-13) részére
a Sülysápi séta kialakítása című LEADER projekt
finanszírozására 921.068 Ft összegű vissza nem térítendő és
5.219.382 Ft összegű visszatérítendő támogatást nyújt, a
Sülysápi Városnap megrendezése című LEADER projekt
finanszírozására 850.335 Ft összegű vissza nem térítendő és
4.818.565 Ft összegű visszatérítendő támogatást nyújt,
2./ a támogatás feltételeként kiköti, hogy az Egyesület köteles a
visszatérítendő támogatásrészt 2019. december 31. napjáig
visszafizetni és a támogatás cél szerinti felhasználásáról
2020. január 31. napjáig beszámolni,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására és a szükséges egyéb intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
14./ NAPIRENDI PONT
Képviselő-testület 2019. évi munkatervének felülvizsgálata
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Mindkét bizottság elfogadásra javasolta.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Elnök úr nem volt ott, de elnök asszony elfogadta, hogy az
önkormányzati választásra tekintettel kivételesen szeptemberre kerüljön át a bizottsági
beszámoló.
Kecser István képviselő: Szomorú vagyok, de úgy is meg kell csinálni.
Horinka László polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki
egyetért a munkaterv módosításával, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
89/2019. (VI. 20.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
4./ a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször
módosított 14/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelet
(SZMSZ) 11. § (9) bekezdése alapján a 2019. évre szóló
módosított munkatervét elfogadja,
5./ felkéri a Bizottságokat, hogy munkaterveiket az elfogadott
testületi munkaterv alapján módosítsák.

Határidő: 1./ azonnal; 2./ soron következő bizottsági ülés
Felelős: 1./ polgármester; 2./ bizottsági elnökök
15./ NAPIRENDI PONT
Egyebek
Horinka László polgármester: Ezúton is tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy
tegnap hajnalban szúnyogirtás volt a településen, mert már tarthatatlan volt a helyzet, amiben
szerintem egyetértünk. Pro és kontra is voltak érvek. Voltak, akik tiltakoztak, mert szerintük
idegméreggel permetezünk. A közösségi médiában és a fogadóórámon is kerestek meg ilyennel,
de döntően támogatták az emberek. Illetve a méhészekkel volt egy küzdelmem, de végül
mindenki megnyugodott, és azt hiszem jelentősen javult a szúnyoghelyzet. Ennek a költsége
sajnos közel 1,5 millió forint volt, 1450 Ft + áfa hektáronként, de szükséges volt.
Szeretném továbbá elmondani, hogy Kovácsné Girán Eleonóra védőnőnk valószínűleg
hamarosan lemond, mert várhatóan ő lesz a monori vezető védőnő. Egyik szemem sír, a másik
nevet, hiszen egyrészről ez egy nagy siker a számára és számunkra is, másrészt ebből adódóan
is nyilvánvaló, hogy egy nagyon jó szakembert veszítünk el. Egyik piacfelügyelőnk is távozik,
erre is megoldást kell találni.
A víziközmű társulatnál elkezdtünk felkészülni a megszűnésre és az ezzel kapcsolatos
elszámolásra, lefektettük a vagyonfelosztás elveit. Annyit kell tudni róla, hogy a törvény szerint
a tulajdonosoknak kell megkapniuk a maradvány vagyont, jelesül itt az önkormányzatoknak.
Ahhoz, hogy a lakosságnak ne kelljen egyben kifizetnie, hitelt kellett felvenni, aminek kamatát
az önkormányzatok fizették. Kevesebb lesz, amit visszakapunk, mint amennyit befizettünk. A
megszűnés időpontja valamikor 2020 első félévében lesz. Az, hogy mekkora lesz a felosztható
vagyon, attól is függ, hogy mekkora összeg hajtható be még addig. A behajtandó tartozás még
több mint egy milliárd forint.
Balog Mónika képviselő: Köszönjük szépen a pedagógusnapi vacsorát. Nagy a tanárhiány,
lennének jelentkezők, de szolgálati lakást is kérnének. Volt olyan jelentkező, aki azt mondta,
hogy neki egy szoba is elég lenne. Ezen is el kellene gondolkozni.
Horinka László polgármester: A Fő utcai épületben mentési központ a terv. A gyermekorvosi
épület a családsegítőnek kellene. A Losonczi utcai lehetne, de viszont arról már valakivel
beszélgettünk, hogy az az elkülönült épület jó lenne a szakorvosi rendelésekhez. Vettem az
üzenetet, fenn kellene tartani egy lakást ilyen célra. A Tápió Natúrpark cím átadó rendezvénye
most szombaton lesz, a hivatalos ceremónia 11 órakor kezdődik, mindenkit szeretettel várnak.
És 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

