Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 25-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, Cseri Péter, Farkas Ferenc, Hostyinszki Ákos, Pálinkásné Petik Éva
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző, Szabó-Debreceni Anikó aljegyző
Meghívottak: Dr. Pesti László háziorvos, Polenyikné Jurás Erzsébet asszisztens
Jegyzőkönyvvezető: Gedei Renáta testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt az
áprilisi munkaterv szerinti testületi ülésen. A hiányzók előre jelezték, hogy nem tudnak részt
venni a mai ülésen. Megállapítom, hogy 9 tagból 6 jelen van, a Képviselő-testület
határozatképes. A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek javasolom Cseri Péter és Farkas Ferenc
képviselőtársainkat. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Cseri Péter és
Farkas Ferenc települési képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek
megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirend tárgyalására teszek
javaslatot. Van-e még valakinek módosító indítványa? Aki egyetért az elhangzottak szerinti
napirendi pontokkal, kérem, hogy szavazzon.
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 elmúlt ülés óta történt
fontosabb eseményekről, intézkedésekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
2./ Tájékoztató az elmúlt negyedévben a Képviselő testület által átruházott
hatáskörökben hozott döntésekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
3./ Háziorvosi körzetek beszámolója a 2018. évről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
4./ Házi gyermekorvosi körzetek beszámolója a 2018. évről
Előterjesztő: Horinka László polgármester

5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./

12./
13./

Fogorvosi körzetek beszámolója a 2018. évről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Védőnői Szolgálat beszámolója a 2018. évről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Beszámolás a helyi egyházi szervezeteknek nyújtott 2018. évi költségvetési
támogatás felhasználásáról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Sülysáp Bogdán Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2018. évi
költségvetési támogatás felhasználásáról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Nyári napközis foglalkozás megszervezése
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Tájékoztató a megvalósult pályázatokról és az újabb lehetőségekről
Előterjesztő: Horinka László polgármester
Pályázat benyújtása a VP6-19.2.1.-41-7-17 azonosító számú, Települések
arculatának fejlesztése, élhetővé tétele, bel- és külterületének gazdasági és
infrastrukturális fejlesztése című pályázati felhívásra
Előterjesztő: Horinka László polgármester
A Sülysáp város településkép-védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása
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: Első napirendi pontunk, a tájékoztató a lejárt határidejű
határozatokról, és a márciusi ülés óta történt fontosabb eseményekről. Erről írásban kaptatok
tájékoztatást. Van valakinek kérdése?
Pálinkásné Petik Éva képviselő: Alaprajzokat kértek a mentőszolgálat munkatársai?
Horinka László polgármester: Igen, alaprajzokat kértek, és térképet az épületek településen
belüli elhelyezkedéséről. Ezeket megküldtük a részükre. Olyan megoldást keresnek, ahol a
mentési pont mentőállomássá is fejleszthető. Szolgálati lakás is kellene nekik. Lassú folyamat,
de bízom benne, hogy halad az ügy. Igazgató úr azt ígérte, hogy a műszakis kollegákkal is
eljönnek és megpróbálnak dönteni. A többieknek is látni kell.
Pálinkásné Petik Éva: A legideálisabb a Fő utcai épület lenne, hely volna hozzá, esetleg a
kihajtás gondot okozhat.
Horinka László polgármester: A kék lámpa mindenhol elsőbbséget élvez.
Pálinkásné Petik Éva: Szeretnénk megköszönni, hogy biztosítottál buszt a tápióbicskei
csatához, nagy élmény volt a gyerekeknek.
Horinka László polgármester: Fontos, hogy testközelből lássák, ezért is szervezzük már két
éve. Ez egy élő történelemóra.
Hostyinszki Ákos képviselő: Az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól 2.400.000 Ft
támogatást nyertük hulladéklerakók felszámolására. Hogyan tudjuk majd felhasználni?
Horinka László polgármester: Januárban lehetett beadni ezt a pályázatot. Rengeteg szemetet
kellene összeszedni. Nagyon sok szemét mezőgazdasági területeken van, magánterületeken, így

a gazdákat is be lehetne vonni. Lássák, hogy szeretnénk segíteni a probléma megoldásában, de
rájuk is számítunk.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Rövid a határidő, augusztus 31-ig fel kell használni.
Katus Norbert alpolgármester: Évente nagyon sok szemetet elszállítunk, most még
megfejeljük ezzel. A legnagyobb baj az, hogy ha augusztus 31-ig kipucoljuk a területet,
októberre olyan lesz megint, mint amilyen most.
Horinka László polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki
elfogadja a tájékoztatót, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
36/2019. (IV. 25.) 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
Tájékoztató a 2019. év I. negyedévében a Képviselő-testület által
átruházott hatáskörökben hozott döntésekről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Második napirendi pontunk a 2019. év I. negyedévében a
Képviselő-testület által átruházott határkörökben hozott döntések. Az előterjesztést mindenki
megkapta. Kérdés van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a tájékoztató, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
37/2019. (IV. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. év
I. 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
Háziorvosi körzetek beszámolója a 2018. évről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Köszöntöm Dr. Pesti Lászlót, a Sülysáp III. háziorvosi körzet
háziorvosát, és asszisztensét Polenyikné Jurás Erzsébetet. Szeretnétek hozzáfűzni valamit a
beszámolóhoz?

Dr. Pesti László háziorvos: Nekem nincs hozzáfűznivalóm.
Pálinkásné Petik Éva képviselő: Sajnos azt látom, hogy a magas vérnyomásos betegek száma
növekszik. Viszonyítási alapként: 1700 betegből 800-nak magas vérnyomása van. A
mozgásszervi betegek száma is óriási.
Dr. Pesti László háziorvos: Ezek valós számok, mindenkinek fáj már valamije. De ahhoz,
hogy valakinek a dereka beálljon, 20 évesnél sem kell, hogy több legyen.
Pálinkásné Petik Éva képviselő: Ebbe a tartós betegek is beletartoznak?
Dr. Pesti László háziorvos: A vérnyomással kapcsolatos betegségek nagy száma sajnos
világméretű probléma. Amióta elektronikus térben dolgozunk, tudjuk, hogy milyen recepteket
váltanak ki a betegeink, tudjuk őket követni, és látjuk, hogy alig váltják ki, nem úgy szedik a
gyógyszert, ahogyan kellene. És itt nem a pénzről van szó, ezek párszáz forintos gyógyszerek,
valamelyik csak 50 Ft.
Cseri Péter képviselő: Milyen a helyes vérnyomás mérés?
Dr. Pesti László háziorvos: Mind a két karon meg kell mérni, az egyik karon magasabb lesz.
Ahol a magasabb értéket mutatja, ott kell mindig mérni 15 perc nyugalmi pihenés után. Egymás
után kétszer kell megmérni, nagy különbség nem lesz, ebből egy átlagot kell vonni. Egy nap
többször kell megmérni, teljesen más időpontokban. Létezik 24 órás vérnyomásmérő készülék,
de ez macerás, 24 órán keresztül nem tud vele fürödni. De az otthoni mérés mutatja a jót, a
rendelőben mindenkiben van egy kis stressz, ott mindenkinél magasabbat mutat.
Cseri Péter képviselő: Kaptam egy vérnyomáscsökkentő gyógyszert, volt benne egy
tájékozató, szörnyűségek voltak benne, és tele volt latin szöveggel. Annyi problémát okoznak
ezzel a tájékozatóval. Kiváltottam, de nem mertem bevenni a leírt mellékhatások miatt.
Dr. Pesti László: A gyógyszergyártó cégek védik ezzel magukat. Mindent ráírnak, mert rá kell
írni. Azt szoktam mondani a betegeknek, hogy ne olvassák el. Több mint 30 éves tapasztalatom
az, hogy ami tényleg valós panasz, azt egy kezemen meg tudom számolni.
Cseri Péter képviselő: Élnék egy javaslattal: jó lenne, ha a helyi újságban sorozatot indítanánk
az egészségmegőrzésről, pl. a vérnyomásmérésről.
Horinka László polgármester: Ezeket csak az orvosok tudják megírni, de gondolom,
partnerek lennének.
Dr. Pesti László háziorvos: Nem teljesen ide tartozik, de biztosan költözik a sápi háziorvosi
rendelő is?
Horinka László polgármester: Mi sosem mondtuk, hogy muszáj költözni, mindig azt
mondtuk, hogy a körzetek maguk döntik el. Tudom, hogy a sápi emberek nehezményeznék, így
nem gondolkodtunk abban, hogy sápon ne legyen rendelő. De az új épület, úgy van kialakítva,
hogy a sápi rendelő is helyet kapjon. Ma voltunk kinn a helyszínen, az emeleti részen nagyjából
kész van a falazás, már csak a statikustól várnak egy választ, és tudják a födémet vasalni,
betonozni. Tulajdonképpen időarányosan ott tartanak, ahol kell. Október 28-ig kell befejezni,
nem kizárt némi előteljesítés. Szeptember végén lehet, hogy kész lesz, ha a lift be van állítva,
meg minden más, akkor az lehet a vége. Ugyanakkor te azt jelezted, hogy úgy látod, hogy a ti
körzetetek is jönne. Hely van, de a betegek részéről is szeretnék egy jóváhagyást.
Dr. Pesti László háziorvos: Megosztottak ebben, de a helyettesítés miatt jobb lenne. A
patikába úgyis menni kell, ott van mellette. Érvek bőven vannak a költözés mellett.
Horinka László polgármester: Ha elmondjátok a betegeknek az előnyeit, akkor talán jobb
lesz, posta, patika ott van a közelben. Ha ti is akarjátok, azt gondolom, hogy ebből akár lehet
egy olyan helyzet, hogy valóban elfogadják a betegek.
Dr. Pesti László háziorvos: Megnézhetjük az épületet?
Horinka László polgármester: Tőlünk valaki legyen jelen, egyeztessünk időpontot,
válaszfalakat még nem fogtok látni. Csalóka a dolog, a mellékhelyiségek falazása még nem
történt meg, de úgy láttam, hogy a várók, a rendelők jó méretűek. Szerintem kényelmes, hogy
a rendelőket kiszolgálja.

Dr. Pesti László háziorvos: Kiegészítő helyiség van? Vérvételre, kötözésre, ilyenekre
gondolok…
Horinka László polgármester: Van.
Dr. Pesti László háziorvos: A parkolás is megoldható kell, hogy legyen. Defibrillátor, oxigénpalack van az autómban, fontos, hogy közel legyen.
Horinka László polgármester: Ha egyidőben rendel mindenki akkor nehézkes, az átadást
követően még próbálunk kialakítani parkolóhelyet. Az épület mögött van egy terület, de
megközelíthetetlen, nem lesz akkora hely, hogy be lehessen hajtani autóval, ez nem megoldás.
Felkínálták eladásra a mellette lévő telken lévő épületet, nincs rajta ablak, félbe van hagyva.
Első körben azt mondtam, hogy nem érdekel, de ma, ahogy láttam, beszélgettünk róla, hogy
meg kellene nézni. Rá kellene költeni egy 10 milliót, hogy használható legyen, ha van ilyen
terület, akkor annak volna értelme. Első körben azt tudom mondani, hogy a belső parkolót
megpróbáljuk fenntartani az orvosoknak.
Dr. Pesti László háziorvos: Van egy másik szempont is: ha hoznak olyan beteget, aki
mozgáskorlátozott.
Horinka László polgármester: Egy akadálymentes parkolót ki kell alakítani. Ideiglenesen ott
ki tud szállni az idős és a mozgáskorlátozott is. Ha úgy érzitek, alkalmas a látogatás akkor
szóljatok és egyeztetünk. Köszönjük a részvételeteket.
Dr. Pesti László háziorvos: Köszönöm a megnyugtató válaszokat.
Horinka László: Más kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, körzetenként szavazunk.
Kérem, aki elfogadja Dr. Molnár Tímea háziorvosi beszámolóját, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
38/2019. (IV. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr.
Molnár Tímea háziorvos beszámolóját az I. sz. háziorvosi körzet
2018. évi munkájáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László: Kérem, aki elfogadja Dr. Fábián Gábor Péter háziorvosi beszámolóját,
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
39/2019. (IV. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr.
Fábián Gábor Péter háziorvos beszámolóját az II. sz. háziorvosi
körzet 2018. évi munkájáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László: Kérem, aki elfogadja Dr. Pesti László háziorvosi beszámolóját, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
40/2019. (IV. 25.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Pesti
László háziorvos beszámolóját az III. sz. háziorvosi körzet 2018.
évi munkájáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
/18:40 Dr. Pesti László háziorvos és Polenyikné Jurás Erzsébet asszisztens távozik az ülésről./

4./ NAPIRENDI PONT
Házi gyermekorvosi körzetek beszámolója a 2018. évről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e? A bizottság megbeszélte,
elfogadásra javasolta a beszámolókat. Ha nincs, kérdés, hozzászólás, ismét körzetenként
szavazunk. Kérem, aki elfogadja Dr. Prohászka-Rád Imre gyermekorvos beszámolóját,
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
41/2019. (IV. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr.
Prohászka-Rád Imre Ferenc házi gyermekorvos beszámolóját az
I. számú házi gyermekorvosi körzet 2018. évi munkájáról
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Kérem, aki elfogadja Dr. Balog Erzsébet gyermekorvos
beszámolóját, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
42/2019. (IV. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Balog
Erzsébet házi gyermekorvos beszámolóját a II. számú házi
gyermekorvosi körzet 2018. évi munkájáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5./ NAPIRENDI PONT
Fogorvosi körzetek beszámolója a 2018. évről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A beszámolókat szintén a HSZB tárgyalta, és szintén
elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, először kérem, hogy aki elfogadja
Dr. Kerekes Zsuzsanna fogorvos beszámolóját, szavazzon.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
43/2019. (IV. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr.
Kerekes Zsuzsanna fogorvos beszámolóját az I. sz. fogorvosi
körzet 2018. évi munkájáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Kérem, aki elfogadja Dr. Glonek Ibolya fogorvos
beszámolóját, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
44/2019. (IV. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr.
Glonek Ibolya fogorvos beszámolóját az II. sz. fogorvosi körzet
2018. évi munkájáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6./ NAPIRENDI PONT
Védőnői Szolgálat beszámolója a 2018. évről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e kérdés,
hozzászólás?
Pálinkásné Petik Éva képviselő: Volt egy javaslatuk, hogy egy újabb, vagy legalábbis még
egy fél körzet létrejöhetne. A bizottságunk támogatta.
Horinka László polgármester: Nem ért váratlanul, mert már megkerestek ezzel. Én azt
mondtam nekik, hogy jó, jó, de ki fog abban dolgozni? Helyettesítéssel egy évig el lehet látni,
ha ellátják, megkapják a pénzt, és utána mit csinálok, ha nem találok védőnőt?
Pálinkásné Petik Éva képviselő: Nórié a legmagasabb pontszám, neki 44 újszülöttje van,
hetente kell látogatni őket. Plusz még az oltások az iskolában, abból egy egész körzet is kijön.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Meg kell vizsgálni ennek a feltételeit, egyeztetni fogok erről a
NEAK-kal. Működési engedélyt kell hozzá módosítani, meg rendeletet, és lehetséges, hogy év
közben ez nem is működik.
Horinka László polgármester: Ha nincs más kérdés, hozzászólás, kérem, aki elfogadja a
Védőnői Szolgálat beszámolóját, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
45/2019. (IV. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnői
Szolgálat 2018. évi munkájáról szóló beszámolót – megköszönve
az ellátásban résztvevők áldozatos munkáját – elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

7./ NAPIRENDI PONT
Beszámolás a helyi egyházi szervezetek nyújtott 2018.
költségvetési támogatás felhasználásáról
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

évi

Horinka László polgármester: A HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolta a beszámolókat.
Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, ismét egyenként szavazunk. Először kérem, aki elfogadja
a I. Római Katolikus Egyházközség beszámolóját, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
46/2019. (IV. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sülysáp
I. Római Katolikus Egyházközség (2241 Sülysáp, Kápolna u. 3.)
beszámolóját a 2018. évi önkormányzati támogatás
felhasználásáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Kérem, aki elfogadja a II. Római Katolikus Egyházközség
beszámolóját, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
47/2019. (IV. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sülysáp
II. Római Katolikus Egyházközséggel (2241 Sülysáp, Dózsa
György u. 101.) beszámolóját a 2018. évi önkormányzati
támogatás felhasználásáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Kérem, aki elfogadja a Magyar Pünkösdi Egyház Sülysápi
Gyülekezetének beszámolóját, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
48/2019. (IV. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar
Pünkösdi Egyház Sülysápi Gyülekezetével (2241 Sülysáp, Vasút
u. 64.) beszámolóját a 2018. évi önkormányzati támogatás
felhasználásáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Horinka László polgármester: Kérem, aki elfogadja a Sülysápi Baptista Gyülekezet
beszámolóját, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
49/2019. (IV. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sülysápi
Baptista Gyülekezet (2241 Sülysáp, Fő u. 7.) beszámolóját a
2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Kérem, aki elfogadja a Maglódi (Sülysápi) Református
Egyházközség beszámolóját, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
50/2019. (IV. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Maglódi
(Sülysápi) Református Egyházközséggel (2234 Maglód, Ady
Endre u. 15.) beszámolóját a 2018. évi önkormányzati támogatás
felhasználásáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

8./ NAPIRENDI PONT
Sülysáp Bogdán Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a
2018. évi költségvetési támogatás felhasználásáról
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta a beszámolót.
Cseri Péter képviselő: Csak érdeklődés volt a tűzoltó autó ügyében a bizottsági ülésen.
Horinka László polgármester: Itt is elmondom, hogy eladták a már kinőtt, kiöregedett autót.
Nagyjából egyidős volt velem. Megpróbálnának fiatalabbat vásárolni. Elkezdtek gyűjteni
hónapokkal ezelőtt, de hiányzott még másfél millió forint. Megkeresett Mészáros Sándor, hogy
keressek meg cégeket, és hátha az én szavamra megnyílnak a kapuk. Megírtam a levelet,
kipostáztattam, és aznap leégett a pizzéria. A levelek utána érkeztek meg a címzettekhez, a
másfél millió két nap alatt meglett, sőt azóta több is. Tehát lesz egy új autójuk. Más kérdés,
hozzászólás? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a tűzoltó egyesület beszámolóját, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
51/2019. (IV. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sülysáp
Bogdán Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület (2241 Sülysáp,
Szent István tér 1.) beszámolóját a 2018. évi önkormányzati
támogatás felhasználásáról elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

9./ NAPIRENDI PONT
Nyári napközis foglalkozás megszervezése
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan szeretnénk
megvalósítani. A PVB és a HSZB is tárgyalta, elfogadásra javasolták. Kérdés, hozzászólás vane? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért az előterjesztett határozati javaslattal, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
52/2019. (IV. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyvt.
41. § alapján a gyermekek napközbeni ellátásának a nyári
szünidőben való biztosítása érdekében
1./ Nyári napközit szervez a tanévzárást követő négy hétben,
amihez 200.000.- Ft összegű támogatást biztosít a
költségvetés általános tartalék keretének terhére, azzal, hogy
a nyári napköziben való részvétel ingyenes, csupán az
étkezésért kell fizetni a szünidei gyermekétkeztetés szabályai
szerint.
2./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson
egyeztetést a Ceglédi Tankerületi Központtal, valamint
annak iránymutatása szerint a helyi általános iskolák
igazgatóival a nyári napközi ellátásban való együttműködés
lehetőségeiről és formájáról.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: polgármester

10./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a megvalósult pályázatokról és az újabb lehetőségekről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A PVB tárgyalta és elfogadásra javasolta a tájékoztatót.
Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a pályázatokról szóló
tájékoztatót, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
53/2019. (IV. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtott
pályázatokról, valamint az újabb lehetőségekről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

11./ NAPIRENDI PONT
Pályázat benyújtása a VP6-19.2.1.-41-7-17 azonosító számú,
Települések arculatának fejlesztése, élhetővé tétele, bel- és
külterületének gazdasági és infrastrukturális fejlesztése című
pályázati felhívásra (11T)
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A falumúzeum külső homlokzatának felújításáról, valamint
nyílászáró-cseréjéről vagy -felújításáról szól. 10 millió forint támogatási összeggel lehet
számolni. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért az igénylés
benyújtásával, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
54/2019. (IV. 25.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ pályázatot nyújt be a VP6-19.2.1.-41-7-17 azonosítószámú
A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén megvalósított
Települések arculatának fejlesztése, élhetővé tétele, bel- és
külterületének gazdasági és infrastrukturális fejlesztése című
LEADER pályázati felhívásra,
2./ a pályázat céljaként a Kapás József Helytörténeti
Gyűjtemény külső homlokzati felújítását jelöli meg,
3./ az igényelt pályázati támogatás 10.000.000.- Ft, melyhez a
szükséges 2.250.000.- Ft összegű önerőt az önkormányzat
2019. évi költségvetésének felújítási keretének terhére
biztosítja,
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: pályázat megjelenése
Felelős: polgármester

12./ NAPIRENDI PONT
A Sülysáp város településkép-védelméről szóló önkormányzati
rendelet módosítása
Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: PVB tárgyalta elfogadásra javasolta. Érthető vagy fűzzünk
hozzá magyarázatot? Kicsit szűkítjük azon esetek körét, amikor kötelező a szakmai konzultáció
és a településkép-védelmi tájékoztatás kérelmezése. Természetesen a rendeletet továbbra is
kötelező betartani mindenkinek, de ezt a procedúrát nem kell külön végigjárni csak abban az
esetben, ha helyi védelemmel érintett építményről van szó. Illetve túl szigorú volt a
tetőhéjazatokra vonatkozó korlátozás, így ezt is enyhítenénk. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha
nincs, kérem, hogy aki egyetért a rendeletmódosítással, szavazzon.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (…) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről szóló 19/2017. (IX. 22.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjával, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdésével, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés
a)-h) pontjával kapott felhatalmazással, illetve feladatkörében a következőket rendeli el:
1. §
A településkép védelméről szóló 19/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Tkvr.) 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(4) Épület tetőfedésének anyaga nem lehet nagyelemes bitumenes vagy műanyag hullámlemez,
illetve hullámpala, fém hullámlemez pedig csak 20 fokos hajlásszögig alkalmazható.
(5) A tetőhéjazat színének megválasztása során kizárólag a hagyományos héjazatokhoz és a
természeti környezethez illeszkedő színek alkalmazhatók.
2. §
A Tkvr. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
20. §
(1) A polgármester a településkép védelme érdekében szakmai konzultációt biztosít, ennek
keretében tájékoztatást ad a településképi követelményekről.
(2) A szakmai konzultáció kizárólag a helyi védelemmel érintett építményt érintő építési vagy
felújítási tevékenység esetében kötelező.
(3) A konzultációra vonatkozó kérelmet a Polgármesteri Hivatalban kell előterjeszteni. A
kérelem minimális tartalmi követelményei:
a) helyszín megjelölése (cím, helyrajzi szám),
b) tervezési program (tervezett tevékenység leírása),
c) vázlatterv, vázlatrajz, amennyiben rendelkezésre áll.
3. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.
Sülysáp, 2019. április 25.
Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

13./ NAPIRENDI PONT
Egyebek
Cseri Péter képviselő: A Szent István téri tavat egy kicsit renoválni kellene. Jön a nyár,
sétálnak arra sokan.
Horinka László polgármester: Sajnos a fólia is lukas, nem tudom van-e erőseb, mint amit
letettünk.
Katus Norbert alpolgármester: 200-300 ezer forintból kijön.
Cseri Péter képviselő: Maradjunk annyiban, hogy napirenden van.
Horinka László polgármester: Május 1-jei majálisra szeretettel várunk benneteket.
Katus Norbert alpolgármester: Két helyre szeretnélek még én is meghívni benneteket az
Összefogás Sülysápért Egyesület nevében: május 3-án 18 órakor vendégünk lesz Zichy László,
május 6-án pedig idelátogat Erdei Zsolt bokszoló. A felsősök jönnek, de nyitott lesz felnőttek
számára is. Szeretettel várunk mindenkit mindkét programra.
Horinka László polgármester: Ha nincs más, az ülést bezárom. Köszönöm a részvételt, a
munkát, jó pihenést kívánok mindenkinek!

k.m.f.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Cseri Péter
települési képviselő

Farkas Ferenc
települési képviselő

