Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 17-én 18.00-kor
megtartott rendkívüli, 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
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket, boldog új
évet kívánok! Rendkívüli üléssel kell kezdenünk, mert sajnos a pályázatok nem várhatnak.
Megállapítom, hogy 9 tagból 9 jelen van, a Képviselő-testület határozatképes. A mai ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek javasolom Farkas Ferenc és Kecser István képviselőtársainkat. Aki
egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Farkas Ferenc és
Kecser István települési képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek
megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirend tárgyalására teszek
javaslatot, aki egyetért a 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./ Pályázat benyújtása a Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek
fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye
területén című, PM_CSAPVÍZGAZD_2018. kódú pályázati felhívásra
Előterjesztő: Horinka László polgármester
2./ Pályázat benyújtása a Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének
támogatása Pest megye területén célú PM_KEREKPARUT_2018 azonosítószámú
pályázati felhívásra
Előterjesztő: Horinka László polgármester
3./ Egyebek

1./ NAPIRENDI PONT
Pályázat benyújtása a Települések felszíni csapadékvíz-elvezető
létesítményeinek
fejlesztése,
a
települési
vízgazdálkodás
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén című,
PM_CSAPVÍZGAZD_2018. kódú pályázati felhívásra
Horinka László polgármester: Van egy pályázati lehetőség, január 23-án nyílik meg, és nagy
valószínűséggel be is zárul egy-két napon belül, így megpróbáljuk a nyitónapot megcélozni.
Mivel tervek kellenek, és azzal nem állunk jól, a szőlősnyaralói övárok felújítását tűznénk ki
célul, mivel ez egy nagy terület problémáit oldaná meg. Kérdés, hozzászólás van-e? 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:
1/2019. (I. 17.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ pályázatot nyújt be a Települések felszíni csapadékvíz-elvezető
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén című,
PM_CSAPVÍZGAZD_2018. kódú pályázati felhívásra,
2./ pályázati célként a József Attila utca – Magdolna utca közötti, a
Sülysáp 1706, 1730, 1777, 1786, 1795, 1835, 1868, 1875, 1902,
1907, 1909, 1939, 1969, 3008, 3177, 3225, 3238, 3404, 3518, 3564
hrsz. alatti ingatlanokon haladó szőlősnyaralói csapadékvízgyűjtőárok rekonstrukcióját, átalakítását jelöli meg,
3./ a pályázat 248.934.476 Ft összegű bruttó összköltségéhez
236.487.752 Ft összegű támogatási igényt terjeszt elő, és vállalja,
hogy a szükséges 12.446.724 Ft összegű önerőt az önkormányzat
2019. évi költségvetésében biztosítja,
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, a pályázat előkészítésére és benyújtására.
Határidő: 2019. január 23.
Felelős: polgármester

2./ NAPIRENDI PONT
Pályázat benyújtása a Kerékpárutak létesítésének, felújításának és
korszerűsítésének
támogatása
Pest
megye
területén
célú
PM_KEREKPARUT_2018 azonosítószámú pályázati felhívásra
Horinka László polgármester: Mint emlékezetes, erről már döntöttünk szeptemberben, és be
is nyújtottuk a pályázatot. Viszont – mint tudjátok – változik a nyomvonal, és ezzel
párhuzamosan az összegek is, lefelé. Kérdés, hozzászólás van-e? 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:

2/2019. (I. 17.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a159/2018. (IX.
20.) ÖKT határozatát a következők szerint módosítja:
1./ Sülysáp Város Önkormányzata képviseletében pályázatot nyújt be
a PM_KEREKPARUT_2018 azonosítószámú pályázati felhívásra
„Kerékpáros útvonal kialakítása Sülysápon” címmel;
2./ a fejlesztés helyszínéül a következő nyomvonalat jelöli ki: Sülysáp,
Szent István tér – Patak sétány – Fő utca – Kiskókai utca – Béke
utca – Balassi Bálint utca – Vörösmarty utca (Sülysáp 3853,
3859/14, 3882/1, 3967/10, 3967/1, 3956/12, 3956/12, 3955,
3954/2, 3953, 3952, 3951, 3950, 3949, 3948, 3946, 3945, 3944,
3943, 3941/2, 3939, 3938, 3936, 3882/1, 3745, 3742, 3741, 3740,
3739, 3735, 3734, 3731, 3730, 3729, 3728, 3725, 3724, 3721,
3720, 3717, 3716, 3715, 3712, 3711, 3710, 3707, 3706, 3705,
3701, 3700, 3699, 3698, 3694, 3693, 3692, 3689, 3688, 3687,
3679, 3678/2, 3678/1, 3677, 3675, 3567 hrsz.);
3./ vállalja, hogy a beruházás bruttó 109.616.813 Ft összköltségének
finanszírozásához a 104.135.972 Ft összegű igényelt támogatáson
felül szükséges 5.480.841 Ft összeget saját forrásként biztosítja az
önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére;
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 1./-2./ azonnal; 3./ költségvetés elfogadása; 4./ folyamatos
Felelős: polgármester

Horinka László polgármester: Köszönöm, ez gyors volt. Mindenkinek szép estét, jó pihenést
kívánok, az ülést bezárom.
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