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• Polgármesteri hivatal: 29/435-001
• Sülysápi Rendőrőrs: 29/435-025
• Orvosi ügyelet: 29/440-074 (munkanapokon 6-8 

óráig, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)
• Önkéntes tűzoltók: 30/528-5493
• Közvilágítás: 29/635-449 (hivatali időben: hét-

főn 8-18 óráig, kedden, szerdán, csütörtökön 8-16 
óráig, pénteken 8-14 óráig)

• Közterület felügyelet: 0630/391-7331
• Polgárőrség: 30/466-1677
• Víz- és csatornaszolgáltatás – TRV Zrt. hibabe-

jelentő: 80/205-157

Virágszigetek örökbefogadás

MINDEN ÉVBEN VANNAK OLYAN 
ESEMÉNYEK, AMIÉRT HÁLÁSAK LEHETÜNK

NEM VÁLTOZNAK A HELYI ADÓK
A január sok esetben áremelkedéseket hoz, 
ezért is jó hír, hogy Sülysápon 2021-ben nem 
változik a helyi adók mértéke, mely így gya-
korlatilag egy éve változatlan. Jelenleg, 2020. 
január 1-je óta egy adónemet, a kommunális 
adót kell a város felé megfizetni, az épületadó 
pedig már csak a közületeket terheli. Az adók 
tekintetében fontos változás, hogy a gépjár-
műadó kikerült az önkormányzatok felé fize-
tendő adónemek közül.           SH infó

A NAV-NAK FIZETJÜK A                      
GÉPJÁRMŰADÓT
A gépjárműadót 2021-től a NAV felé fizetjük, 
de a változás a gépjármű-tulajdonosokat 
nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. A 
NAV minden érintettnek határozatot küld 
majd a fizetendő adóról, az aktuális fizetési 
határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi 
számláról. A gépjárműadó első részletét 
2021. április 15-ig, a második részletet 2021. 
szeptember 15-ig kell befizetni a 410-es 
adónemhez tartozó, 10032000-01079160 
számú NAV belföldi gépjárműadó bevételi 
számlára.

A 2020. december 31-ig keletkezett, 
változott vagy megszűnt adókötelezettséggel 
kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az 
önkormányzati adóhatóságokhoz lehet 
fordulni.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 
IDŐPONTOK

A DTkH Nonprofit Kft. tá-
jékoztatása alapján az 
újrahasznosítható cso-

magolási, a zöldhulladék és a 
lombhulladékok gyűjtésének első 
negyedéves időpontjai az alábbiak 
sze rint alakulnak.

A házhoz menő csomagolási 
hulladékgyűjtés: 2021. január 19., 
február 2., 16., március 2., 16. és 30.

A begyűjtéssel egyidejűleg 
szállítási alkalmanként a DTkH 
munkatársai 1 db cserezsákot ad-
nak. Szállítási gyakoriságtól füg-
getlenül, a megadott napon, az 
összegyűjtött csomagolási hulla-
dék mennyiségi korlátozás nélkül 
kihelyezhető bármely átlátszó 
zsákban, vagy a kommunális hul-
ladék gyűjtésére használt edény-
zettől eltérő, jól látható módon 
megjelölt (sárga színű vagy tete-
jű, felirattal ellátott) szabványos 
edényzetben is.

Az üveg (színes és színtelen öb-
lös, üdítős, boros, pezsgős) gyűj-
tése kiöblítve üveggyűjtőponton 
történik, Sülysápon a Szent Ist-
ván téren.

A házhoz menő zöldhulla-
dékgyűjtés: március 2., 16. és 30. 
(Februárban nem lesz zöldhulla-
dék-szállítás.)

Fenyőgyűjtés: január 19.
A kertgondozás során kelet-

kező zöldhulladékot a DTkH ál-
tal biztosított zöld színű lebomló 
műanyag zsákban, az ágnyese-
déket max. 70 cm hosszú köte-
gekben összekötve (alkalmanként 
0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák 
mellé az ingatlana elé kihelyezve 
szállítják el. A begyűjtésekkor 2 db 
cserezsákot biztosít a szolgáltató. 
Szükség esetén további zsákokat 
441 Ft+ÁFA/db áron vásárolhat-
nak, melyet utólag az NHKV Zrt. 
számláz ki. Amennyiben szabvá-
nyos gyűjtőedényzetben történik 
a zöldhulladék kihelyezése, úgy 
az edényzetet jól látható módon 
„zöldhulladék” felirattal kell ellátni.

A lomtalanítást ingatlanonként 
évente két alkalommal (3m3/alka-
lom mennyiségben), házhoz menő 
rendszerrel végzi a DTkH, mely a 
06-53/500-152 (2. menüpont) te-
lefonszámon igényelhető.

Az elmúlt évet értékelve és az idei esztendő terveiről beszélgettünk Horinka László polgármesterrel.

– Nehéz, kihívásokkal teli év van mögöt-
tünk. Mennyire tervezhet a város 2021-ben?
– Valóban nehéz, küzdelmes évet hagytunk 
magunk mögött. Egy évvel ezelőtt még 
csak a hírekből és csak Kína kapcsán hall-
hattunk erről a vírusról, majd két hónappal 
később már teljesen a Covid határozta meg 
a mindennapjainkat. Ugyanakkor nem hi-
szem, hogy a 2020-as év lezárultával a Co-
vid is eltűnne az életünkből. Sajnos még a 
2021-es évben is ez uralja majd a közbeszé-
det, a mindennapjainkat. A vakcina megér-
kezése persze már láthatóvá teszi a fényt 
az alagút végén, de azt még nem tudjuk, 
hogy milyen hosszú ez az alagút, meddig 
tart még a védekezés időszaka, mikor léle-
gezhetünk fel végre.

Az előzőek miatt tehát mindenképpen 
óvatosságra van szükség a 2021-es év ter-
vezése során.

Értem ez alatt egyrészt a költségve-
tés tervezését, mivel a korábban 40%-ban 
helyi bevételt képező gépjárműadóval már 
tavaly sem számolhattunk, ami váratlan és 
megoldandó helyzet elé állította az önkor-
mányzatokat. Ezzel a forrással idén sem 
számolhatunk. Ez 28 milliós kiesést jelent 
a költségvetésből. Jobban át kell gondol-
nunk tehát, hogy mire és mennyit költünk, 
az önerős beruházásokra még kevesebb 
lehetősége lesz a városnak. Ebből az követ-
kezik, hogy még inkább a pályázatok fogják 

meghatározni a lehetőségeinket. Mivel 
idén indul az új uniós költségvetési idő-
szak és Pest megye végre jelentősebb 
forrásokhoz juthat, e téren azt remélem, 
hogy tovább tud fejlődni a város.

A másik terület, ahol a 
Covid miatt még mindig 
fokozott óvatosságra van 
szükség, a rendezvények 
területe, ami egyébként 
szorosan összekapcsolódik 
a költségvetési kérdésekkel. 
Az éves rendezvényeinket 
újra kell gondolnunk és pl. a 
több ezer fős látogatottsá-
gú városnapot nem biztos, 
hogy meg fogjuk szervezni. 
De a többi, már jól bevált 
rendezvényünk kapcsán is 
nagy a bizonytalanság: mi-
kortól és mit lehet szervez-
ni, miben gondolkodhatunk 
egyáltalán?

– Gyakorlatilag tavaly 
minden programot le kellett 
fújni, van olyan esemény, 
amit mindenképp szeretné-
nek bepótolni?
– Sülysáp 2020-ban ünnepelte vol-
na fennállásának 50. évfordulóját, mi-
vel Tápiósülyt és Tápiósápot 1970-ben 
egyesítették Sülysáp néven. Több prog-
rammal is készültünk tavaly erre az év-
fordulóra, azonban az ismert okok miatt 
ezeket nem tarthattuk meg. Az idén, ha 
lehetőségünk lesz rá erre az évfordulóra 
mindenképpen szeretnénk visszatérni.

– Melyek lennének a városban azok a 
feladatok, amiket 2021-re ütemeznének?

– A korábban elnyert támogatásokból 
megvalósítandó beruházásokat jelentős 
részben sikerült befejezni, sok esetben 
már csak a pénzügyi zárásuk van folya-
matban. Két vis maior esemény kapcsán 
szükségessé vált munka elvégzése hú-
zódik át 2021-re, valamint a Béke utcai 
járda megépítése, a Kistelegre és Jakab-
szállásra vezető utak megépítése és egy 
új emlékhely kialakítása. Az Új utcában és 
a Templom utcában elvégzendő, vis mai-
or miatt szükségessé vált beavatkozáso-
kat a tél elmúltával valószínűleg el tudjuk 
kezdeni és kora nyárra el is készülhet a 
munka. A Béke utcai járda megépítése 
várhatóan a nyárra, vagy kora őszre lesz 

ütemezhető. A nemzeti összetartozás 
napjára, azaz június 4-ére szeretnénk 
elkészülni az új emlékhellyel, amiről bő-
vebben is olvashatnak a Sülysápi hírfor-
rás hasábjain. A kistelegi, jakabszállási 

úttal kapcsolatban túl va-
gyunk egy kisajátításon és 
nagyon remélem, hogy nem 
lesz szükség egy újabbra. A 
munkával november végéig 
el kell készülni, mert a tá-
mogatási szerződésben ez a 
végső határidő.

Mindezek mellett ter-
mészetesen pályázunk. Fi-
gyeljük az újonnan megje-
lenő kiírásokat és nagyon 
bízunk abban, hogy további 
terveinkhez sikerül forrást 
elnyerni, így folytathatjuk 
programunk megvalósítását, 
például az útépítéseket is.

Nem önkormányzati ha-
táskörben ugyan, de idén 
megkezdődik a 31-es út fel-
újítása is, ami a közlekedők-
nek egyrészről nyilván öröm, 
mert végre jobb minőségű 
úton tudnak majd közleked-

ni. De azt sem szabad elhallgatni, hogy az 
építkezés idejére sok-sok türelemre lesz 
szükség, mert a forgalom csal félpályán 
haladhat majd, ami az eddigieknél is na-
gyobb torlódásokhoz fog vezetni, sajnos.

– A 31-es út felújítási munkáinak el-
kezdése nagy lépés.

„Próbáljuk meg 
észrevenni a jó, 
a szép dolgokat 
is! Ha ez sikerül, 

akkor máris 
szebb lehet a 

gondolatainkban 
még a 2020-as 

év is!”

Esztike gyűrűje – Sülysáp országos jelentőségű eseménye
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– Valóban az, de már nagyon nagy szük-
ség volt rá. Sokszor, sokan elmondták 
nekem is, hogy „bezzeg a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei szakaszt már régen 
felújították, Pest megyében meg milyen 
rossz állapotú az út”. Ez is az uniós tá-
mogatásokkal van összefüggésben: Pest 
megye és Budapest az uniós támogatá-
sokból útépítésre fordítható forrásokból 
nem részesülhetett, mert egy fejleszté-
si régiót alkotott a megye és a főváros, 
és így a régió fejlettsége meghaladta az 
uniós átlagot. A Jászságban tehát fel le-
hetett újítani a 31-es utat uniós pénzből, 
Pest megyében nem. Az idén elkezdődő 
felújítás hazai, költségvetési forrásból 
valósul meg, ahogy a Szentmártonkáta–
Tápiószecső szakasz néhány éve szin-
tén hazai forrásból újult meg. A térség 
országgyűlési képviselőjének, Czerván 
Györgynek nem kevés egyeztetése, mun-
kája van abban, hogy sikerült elfogadtat-
ni ennek a felújításnak a szükségességét!

– 2020 az az év, amit nem fogunk egy-
könnyen elfelejteni. Hogyan értékeli a 
mögöttünk lévő esztendőt?
– Ebben én is biztos vagyok: a 2020-as 
évre sokáig emlékezni fogunk. Remélem 
már ennek az évnek a második felében 
is, és jövőre már egyértelműen csak úgy 
fogunk emlékezni, hogy „az volt az év, 

06-30/919-4694

ÁCS, 
TETŐFEDŐ, 
BÁDOGOS 
Szakképzett   meSterek 
•  zsindelyezés
•  széldeszkázás
•  szegőelemek cseréje
•  beázások javítása
•  ereszcsatorna javítása, cseréje, takarítása
•  tetőszerkezet teljes cseréje, fedése

Ács tetőfedő 

bádogos mesterek

Alpintechnikával.  

Kedvező árak!

Hirdetés

amikor elmaradtak a 
rendezvények, masz-
kot kellett hordanunk 
és éjszaka nem me-
hettünk ki az utcára” 
és már csak egy kel-
lemetlen emlék lesz, 
amit majd mesélhe-
tünk az unokáinknak.

Azonban a Covid mellett is azt mon-
dom, hogy mindig, minden évben vannak 
olyan események, amiért hálásak lehe-
tünk. Hálásak lehetünk azért is ha, nem 
kaptuk el a betegséget, vagy ha idős hoz-
zátartozóink még velünk lehetnek! Pró-
báljuk meg észrevenni a jó, a szép dolgo-
kat is! Ha ez sikerül, akkor máris szebb 
lehet a gondolatainkban még a 2020-as 
év is!

– A rendkívüli jogrend polgármester-
ként önre is különösen nagy terhet róha-
tott. Hogyan éli meg?
– Tizenötödik évemet töltöm polgár-
mesterként, de még soha nem volt 
ilyenre példa, hogy rendkívüli jogrend 
keretében, önállóan kelljen döntéseket 
hoznom. Ezt a jelen helyzetben sem vit-
tem túlzásba. A fajsúlyosabb kérdések-
ben mindig kikértem az önkormányzati 
képviselők véleményét, de olyan is elő-
fordult, hogy az intézményvezetőkkel és 

AJÁNDÉKCSOMAGOK A 
RÁSZORULÓKNAK
Előző számunkban írtunk róla, hogy a hagyományokhoz 
híven 2020-ban is elkészültek a sülysápi gyermekek Miku-
lás-csomagjai. Tavaly 1050 helyi bölcsődés, óvodás és is-
kolás gyermek örülhetett a csomagnak. Az önkormányzat 
kezdeményezésére és pénzügyi támogatásával egy helyi 
vállalkozó állította össze a gyerekeknek szánt ajándéko-
kat. Ám itt nem ért véget az ajándékozási kedv. December 
közepén 130 ajándékcsomagot osztottak szét a rászorulók 
között a családsegítő szolgálat és az önkormányzat mun-
katársai a képviselő-testület több tagjának segítségével. A 
mintegy másfél millió forint összértékű csomagokat Süly-
sáp Város Önkormányzata finanszírozta és a COOP ABC ál-
lította össze.                                       SH info

az egészségügyi szakemberekkel (házior-
vosokkal, védőnőkkel, gyermekorvosokkal) 
beszéltem meg az aktuális kérdést, mielőtt 
döntést hoztam volna. A képviselők bevo-
nását azért tartottam fontosnak, mert sen-
ki sem tévedhetetlen, így én sem, vagyis a 
kollektív bölcsesség nagy valószínűséggel 
jobb döntést szül, mintha valaki egyedül 
dönt. Az egészségügyi szakemberek be-
vonását pedig talán nem is kell magyaráz-
nom, hiszen mégiscsak egy egészségügyi 
problémával állunk szemben.

– Mit kívánna a sülysápiaknak 2021-re?
– A legfontosabbat kívánom elsősorban, 
hogy legyenek EGÉSZSÉGESEK! Normál 
körülmények között ez talán közhelynek 
tűnhetne, de egy járvány közepén tényleg 
úgy érzem, hogy ez a legfontosabb! Persze 
azt is kívánom mindannyiunknak, hogy le-
gyünk türelmesek egymáshoz és bízzunk a 
jövőben!

ÖNKORMÁNYZAT
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EGYEDÜLÁLLÓ TRIANON-EMLÉKMŰ ÉPÜL 
SÜLYSÁPON ÉS VÁROSFALVÁN
Nem csak formavilágában, hanem gondolatában és megvalósításában is különleges nemzeti 
összetartozás emlékművel gazdagodik idén Sülysáp és testvértelepülése, az erdélyi Városfalva.

V   alószínűleg a trianoni békediktátum 
századik évfordulóján, vagyis tavaly 
lett volna leginkább indokolt egy, a 

nemzeti összetartozásunkat szimbolizáló, 
méltó emlékmű felállítása, de az élet felülír-
ta a legtöbb előzetes tervet – nem csak Sü-
lysápon. Terveink szerint az évfordulón mi 
is kialakítottunk volna egy emlékhelyet: a 
képviselő-testület már döntött annak hely-
színéről, és a szükséges anyagi forrást is el-
különítette a 2020-as költségvetésben. 

A márciusban berobbanó vírushelyzet, 
ami hónapokra lehetetlenné tette a közössé-
gi találkozásokat, költségvetési óvatosságra 
is késztette a városvezetést. Ezért úgy dön-
töttünk, hogy teljesen új koncepció mentén 
egy teljesen egyedi, művészeti értékkel bíró 
kialakítást terveztetünk meg a Szent István 
téren már két emlékhelyet (az 56-os Fák-
lyát és a Mártír főjegyzők szobrait) is jegyző 
Szórádi Zsigmond szobrászművésszel, aki 

már többször bizonyí-
totta, hogy képes a té-
mákat egyedi, gazdag 
jelentéstartalommal 
bíró módon megfor-
málni. Az ő személye 
pedig garancia arra, 
hogy stílusában egy, a 
már meglévőkkel ösz-
szeegyeztethető mó-
don valósulna meg a 
szobor az államalapító 
királyunkról elneve-
zett téren, annak a 
Tápió hídjához közeli 
sarkán, a város köz-
pontjában.

Az új alkotás a 
Fénykapu nevet kapta. Egyediségét nem csak 
különleges formavilága, hanem az is meghatá-
rozza, hogy kettő készül belőle: egy Sülysápon, 
egy pedig testvértelepülésünkön, Városfalván. 
Az emlékmű időtálló, tükrösre fényezett és matt 
sötétszürke gránitból, illetve fehér márványból 
épül fel, a különböző félalakok pedig csak a sötét 
kövön tükröződve alkotnak teljeset. A két emlék-
mű együtt alkotna egy egészet, de a szét-
szakítottság miatt ez csak gondolatban 
valósulhat meg. A fényezett gránit síko-
kon keletkező tükörképekkel mintha egy 
időkapun átlépve ismét a teljes egységbe 
kerülhetnénk. A fél kapuív úgy, mint a ket-
tészelt magyar jelkép, a fél vándorsólyom, 
annak kiegészítő tükörképével együtt vá-
lik egésszé. A stilizált napmadártest a fé-
nyözönt átengedő lyuk köré rajzolt „fény-
csapdában repül” a Nap felé. A magyarság 
generációit, családokat (a gyerekből fel-
nőtté növő emberi alakokat) szétválasztó 

„trianoni” sötét 
gránit sík egy-
úttal érezteti a 
megcsonkított 
magyarságot, a 
kiszolgáltatott 
nemzet, a csalá-
dok elszakítottságát, 
de a félfigurák tükör-
képeikkel kiegészülve 
egynek láttatják még-
is. A szobor talapzata 
a székely címerképek 
formáit: a holdat és a 
csillagot ábrázolják 
majd. Ezeken kívül 
számos szimbólumot 
és értelmezést foglal 

még magába az emlékmű, de azok részletes 
bemutatására majd az átadó alkalmával ke-
rül sor.

Mivel a tervezett 
emlékműből két darab 
készül majd, és anyag-
használatában is ko-
molyabb, mint az ere-
deti terv lett volna, a 
szükséges forrás előte-
remtését is meg kellett 
oldani. Több hónapos 
egyeztetést követően 
végül a Nemzetpoliti-
kai Államtitkárság és 
a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt. az emlék-
művek teljes költségét, 
11,2 millió forintot tá-
mogatásként biztosítja 
Sülysáp számára. Ezért 
az eredetileg tervezett 
összeget az önkor-

mányzat a környezet rendbetételére és fej-
lesztésére tudja fordítani.

Az utolsó akadály is elhárult tehát, hogy 
egy méltó és egyedi, nem a múlt tragikus 
fájdalmára, hanem nemzeti összetartozá-
sunkra és a jövőbeli reményre összpontosító 
emlékművet avathassunk 2021-ben Sülysá-
pon és Városfalván. Mivel ez az év is rengeteg 
bizonytalanságot tartogat még számunkra, 
az átadások pontos időpontjairól később 
születik majd döntés.    Katus Norbert alpolgármester

„A stilizált 
napmadártest 

a fényözönt 
átengedő lyuk 

köré rajzolt 
„fénycsapdá-
ban repül” a 
Nap felé. „

Hirdetés

•   Napelem telepítése

•   Ingyenes helyszíni felmérés

•   Hagyományos és okos  

rendszerek tervezése, kivitelezése 

•   Teljes körű engedélyeztetés

•   Egyedi, kedvező árak

NAPHASZON Kft.

+36-70/333-9632  www.naphaszon.hu  naphaszon@gmail.com

Lakásfelújítási 
támogatásba 

beszámítható

Az Egészségközpont átadása – mérföldkő Sülysáp életében
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MIRE JUT MAJD PÉNZ SÜLYSÁPON  
AZ ÚJ EU-S PÉNZÜGYI CIKLUSBAN?

P est megye ugyanis 2021-től már nem 
képez egy fejlesztési egységet a fő-
várossal, így az eddigi magasnak ítélt 

fejlettségi szintjét (amit Budapest „húzott 
föl”) a reálisabb besorolás váltja fel, az ország 
többi megyéjével kerülünk „egy kalapba”. Az 
eddigi igazságtalan helyzet miatt (is) alakul-
hatott az ki, hogy bár Sülysáp – és a Nagy-
kátai járás – a fővároshoz közel helyezkedik 
el, gazdasági-infrastrukturális fejlettségi 
szintje bőven a leszakadó régiók szintjével 
azonos. A Budapesttel való együttélés pedig 
azt jelentette, hogy rengeteg EU-s pályáza-
ti lehetőségtől estek el önkormányzatok, 
vállalkozások vagy épp civil szervezetek. 
Így fordulhatott az elő, hogy egy-egy szom-
szédos megyébe átlépve szélesített, jó minő-
ségű főutak, kerékpárutak és egyéb fejlesz-
tések jelezték: „élnek a lehetőségekkel”, míg 
hazaérkezve szomorúan vehettük tudomá-
sul, hogy itt, ezek a beruházások nagyrészt 
hiányoznak. (Ellenzéki oldalról rendszeres 
a bírálat a városvezetés felé, hogy nálunk 
miért nincsenek olyan fejlesztések, mint 
pl. Jász-Nagykun-Szolnok megyében, ösz-
szekötve a kérdést egy sejtetéssel: az alkal-

Jól látszik, hogy – némi kerekítéssel, és pl. a speciális, halgazdasági programot is számolva – a források csupán 30 százalékára volt egy-
általán esélyünk pályázni. A képet tovább rontja, hogy ezek (a VEKOP-programot kivéve) ugyanúgy nyitottak az ország bármelyik részén, 
így erre mindenki pályázhatott, a Közép-magyarországi programban ráadásul igen sok a budapesti fejlesztés. Az egyes programokon 
belül pedig a különböző pályázati célok megint csak megrostálják az indulókat: az elérhető három területen csak néhány pályázaton in-
dulhattak önkormányzatok. A kormány, érzékelve Pest megye problémáját, hazai forrásból egy kizárólag a megye települései számára 
elérhető, 80 milliárd forintos alapot hozott létre. Ha ezt a keretösszeget hozzászámoljuk az elérhető EU-s 2835 milliárdhoz, akkor is 
csupán 31%-ra emelkedik az országos kerethez viszonyított támogatások összege.

A konkrét, Sülysáp által elnyert uniós forrásból biztosított fejlesztések a következők voltak:

Forrás: saját gyűjtés a 1152/2020 (IV.14.) Korm.határozat 1. melléklete alapján

Forrás: saját gyűjtés a Sülysápi Polgármesteri Hivatal éves beszámolói alapján

Megszületett az EU-s pénzügyi kompromisszum, érkezhetnek tehát a támogatások az unió 
részéről a hazai fejlesztésekhez. Sülysápról nézve egyértelmű sikerként könyvelhetjük el a 
költségvetés elfogadását és a Magyarország számára kedvező pénzügyi kondíciók teljesülését.

OPERATÍV PROGRAM Milliárd Ft Aránya a teljes  
kereten belül

EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program) 1011 10,7%
RSZTOP (Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program) 36 0,4%
GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) 2632 27,9%
IKOP (Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program) 1276 13,5%
TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) 1309 13,9%
KÖFOP (Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program) 302 3,2%
MAHOP (Magyar Halgazdálkodási Operatív Program) 17 0,2%
Sülysáp számára nem elérhető pályázati keret 6583 70%

KEHOP (Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program) 1194 12,7%
VEKOP (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program) 271 2,9%
VP (Vidékfejlesztési Program) 1370 14,5%
Sülysáp számára elérhető pályázati keret 2014—2020 2835 30%

ÖSSZES EU-s program (2020. 04. havi összesítés aktuális forintárfolyamon) 9418 100%

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Sülysápi projekt Támogatás össze-
ge (és intenzitása)

KEHOP-5.2.9 Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió 
települési önkormányzatai számára

Épületenergetikai felújítások Sülysáp város intézményein (Szent István 
Általános Iskola, Móra Ferenc Általános Iskola központi épülete illetve 
a sápi orvosi rendelő épülete)

200 000 000 
(100%)

KEHOP-1.2.1. Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás Klímatudatos Sülysápért 10 477 500 Ft 

(100%)
VP6-19.2.1.-41-7-17 Települések arculatának fejlesztése, élhető- vé tétele, bel- és külte-
rületének gazdasági és infrastrukturális fejlesztése (LEADER) Játszóterek fejlesztése Sülysápon (Almáskert, Hevesy park) 15 000 000 Ft 

(85%)
VP6-19.2.1.-41-2-17 A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén megvalósított Turisztikai 
attrakciók, fejlesztések támogatása (LEADER) Tájház épületének külső felújítása Sülysápon 9 804 760 Ft  

(85%)

VEKOP-1.2.2-15 Üzleti infrastruktúra fejlesztése Pest megyében Iparterület fejlesztése Sülysápon 304 000 000 Ft 
(100%)

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16: A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése

98 630 000 Ft 
(85%)

VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgál-
tatásainak fejlesztése Sülysápi piac fejlesztése (új kiszolgálóépület építése) 50 000 000  

(85%)
VP6-19.2.1.-41-5-17 A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén megvalósított kulturális 
és egészségmegőrző rendezvények támogatása (LEADER) Sülysápi Városnap és a Mackó Fesztivál megrendezése (2018) 7 250 000  

(85%)
Elnyert EU-s támogatás mindösszesen: 695 162 260 Ft

matlan vezetők miatt…) Cikkemben három 
pontban igyekszem tágabb megvilágításba 
helyezni a helyzetet. Áttekintem az EU-s 
források eddigi eloszlását, az önkormány-
zat eddigi forráskihasználását, valamint a 
következő évek lehetőségeit és a különböző 
forrásallokációs megoldásokat.

Sülysáp eddig csak az EU-s programok 
harmadában pályázhatott egyáltalán.
Először nézzük meg, hogyan oszlott meg 
az egyes operatív programok kerete a tel-
jes EU-s támogatási kereten belül, külön 
szedve a Sülysáp számára elérhető és nem 
elérhető programok pályázatait:

Az elmúlt években elnyert, mintegy 700 
millió forint EU-s fejlesztési összeg nem 
kevés, mégis kimondhatjuk, hogy egy Sü-
lysáp méretű településen ennél sokkal 
több fejlesztésnek is helye lenne. Fontos 
megjegyeznünk, hogy ezek az összegek 
nem szabadon felhasználhatók, azaz nem 
az önkormányzat dönti el, mire fordítja a 
rendelkezésre álló keretet, hanem a kiírá-
sokban megjelenő célokhoz kell szabni a 
fejlesztési ötleteket.

Az uniós források közül például belte-
rületi útra vagy akár vízhálózat-felújítás-
ra egyáltalán nem lehetett pályázni, ami 
Sülysápon jelenleg az első két legfontosabb 
beruházási cél mind az önkormányzat, mind 
a lakosok számára. Az elmúlt években meg-
valósult belterületi útépítések tehát mind 
kizárólag hazai támogatásból megvalósult 
fejlesztések voltak.

A rendelkezésre álló pályázatokat ráadá-
sul Sülysáp 100%-ban használta ki: amit 
tehát útépítésre kiírtak, arra pályáztunk, és 
mindben nyertünk is!

Mivel több program számos alprogram-
ja nem önkormányzatok (hanem pl. vál-
lalkozások) számára nyújt segítséget, túl-
ságosan leegyszerűsítő lenne azt állítani, 
hogy a 2021—2027-es időszakban Sülysáp 
önkormányzata 3-szor nagyobb keretből 
remélhet támogatásokat. Azt azonban ki-
jelenthetjük, hogy legalább kétszer akkora 
potenciális beruházási keret kalkulálható 
kifejezetten önkormányzati fejlesztések-
re. De ha a település minden szegmensét 
nézzük, a vállalkozások és a civilek még na-
gyobb támogatásokban reménykedhetnek – 
sikeres pályázatok esetén.

Egyetlen programot kell kiemelnünk, 
aminek elérhetetlensége a központi régió-
ban hatalmas érvágás volt az elmúlt progra-
mozási időszakban: a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program (TOP) a maga 
1300 milliárd forintos keretösszegével, 
ami önmagában az eddig elérhető keret fe-
lét tette ki! A prioritási tengelyek kiírásait, 
célkitűzéseit vizsgálva pedig jól látható, 
hogy ez kifejezetten az önkormányzatok 
által leginkább áhított célokat támogatta.

Néhány példa a TOP 26 (!) prioritási ten-
gelye közül:
• Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés;
• Gazdaságélénkítő településfejlesztés, 

vállalkozásokat vonzó, gazdasági, környe-
zeti és társadalmi szempontból fenntart-
ható települési környezet kialakítása;

HAZAI FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA
BERUHÁZÁS Hazai támogatás összege (Ft)

Egészségközpont építése 200 000 000
Szent István tér egy része, Erkel Ferenc utca, Révai utca felújítása 124 183 000
Templom utcai partfal építése 76 500 000
Gárdonyi Géza utca, Táncsics Mihály utca és a Nyárfa utca felújítása 75 000 000
Dózsa György utca középső szakaszának felújítására 67 285 484
Központi Konyha felújítása 40 000 000
Dózsa György utcai óvoda felújítása 30 000 000
Losonczi utcai orvosi rendelő felújítása 30 000 000
Dózsa György utcai járda felújítása 15 000 000
Dankó utca vis maior támogatás 12 100 000
Zártkerti utak felújítása 10 000 000
Művelődési ház fejlesztése 2018. 2 520 000
Illegális hulladéklerakók felszámolása 2019. 2 413 000
Művelődési ház fejlesztése 2017. 2 324 000
2018. évi Kubinyi Ágoston Program (helytörténeti gyűjtemény) 1 800 000
Művelődési ház fejlesztése 2019. 1 668 000
Kapás József Helytörténeti Gyűjtemény részleges épületfelújítása 1 300 000
Hungarikum pályázat 2014. 1 200 000
Hungarikum pályázat 2018. 906 780

Hazai támogatás 2014–2019 összesen 694 200 264

• Települési környezetvédelmi infrastruk-
túra-fejlesztések;

• Fenntartható települési közlekedésfej-
lesztés;

• Egészségügyi alapellátás infrastrukturá-
lis fejlesztése;

• Leromlott városi területek rehabilitációja
• Helyi közösségi programok megvalósítása;
• Kulturális és közösségi terek infrastruk-

turális fejlesztése;
• Helyi közösségszervezés a városi helyi 

fejlesztési stratégiához kapcsolódva.
Reméljük, hogy a következő időszakban 

minél több prioritásban sikeresen tud majd 
pályázni Sülysáp.

JÓ, PÁLYÁZZUNK, DE HOGYAN?
A pályázati rendszerekről, a helyi fejlesz-
tések támogatására kialakított forráskihe-
lyezési formákról minden szegmens, min-
den településnek kicsit más a véleménye. 
Ahogyan korábban már említettem, egy 
ideális helyzetben minden település maga 
mondhatná meg, milyen fejlesztésre van 
szüksége, és ahhoz rendelnének „felülről” 
pénzeket. Ez – kellő önkormányzati önmér-
sékletet tanúsítva –, be kell látnunk, hogy 
ugyanúgy a fejlesztések hasznosságának 
torzulásához vezethet, mint például a túl-
zott szabályozottság.

Az előzetes felmérések alapján azonban 
jól össze lehet állítani egy-egy operatív 
program céljait, ahogyan azt például a TOP 
esetében is láthatjuk. Önmagában ennek to-
vábbvitele garanciát jelenthet arra, hogy jól 
hasznosulnak a településfejlesztésre szánt 
pénzek, és az önkormányzatok – és így a 
helyi lakosok – elégedettsége is igen magas 
az ilyen programok tekintetében. Nagyon 
fontos a jól meghatározott pályázati célok 
mellett az elbírálás gyorsasága. Ugyanis 

egy pályázat megtervezésének kezdete és 
a záró időpontja között kár 4-5 év is eltel-
het, ami leginkább a kivitelezés költségé-
nek emelkedésével jár együtt. Több helyi 
fejlesztés során is tapasztaltuk, hogy az 
előzetesen, szakértők által, megfelelő ala-
possággal, a pályázat benyújtásakor meg-
tervezett költségvetés a fél-egy éves bírálati 
időszak végére (és pl. a közbeszerzési pá-
lyázat időpontjára) már elmaradt az akkor 
aktuális áraktól, amik évente akár 10-15-20 
százalékkal is emelkedtek mind az anyag-
költségek, mind a munkadíjakat tekintve! 
(Az sem feltétlenül járható út, hogy „tarta-
lékot” építünk be a költségvetésekbe, hiszen 
a legtöbb pályázatnál komoly szakmai alátá-
masztó számításokat kell végezni a projekt 
költségeit (is) tekintve, nem számolhatunk 
tehát 15-20%-kal magasabb árat a beadás 
időpontjában.)

BIZAKODVA VÁRJUK A KIÍRÁSOKAT
Összegezve elmondhatjuk, hogy Sülysáp bi-
zakodva várhatja a 2021–2027-es új európai 
uniós finanszírozási ciklus pályázatait. Re-
ménykedésünk legfőbb oka, hogy Pest me-
gye, leválva Budapestről, immáron a valós 
gazdasági helyzetének megfelelő régiós 
besorolásba kerül, ezzel olyan fejlesztési 
források nyílnak meg, amelyek eddig kizá-
rólag a Közép-magyarországi régión kívül 
voltak elérhetők.

Mivel az elmúlt időszakban Sülysáp leg-
inkább hazai forrásokat tudott felhasználni 
a legfontosabb helyi fejlesztésekhez, a nö-
vekvő EU-s keret újabb lehetőségeket jelent 
majd a szükséges fejlesztések elvégzéséhez, 
amikben várhatóan szerepelnek már a vá-
ros számára leginkább égető problémák 
megoldására felhasználható pályázati tá-
mogatások is. Katus Norbert, alpolgármester
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KÖZÖSSÉG KÖZÖSSÉG

Április
1 Cs Hugó
2 P Áron, nagypéntek
3 Sz Buda, Richárd
4 V Izidor, húsvét
5 H Vice, húsvét
6 K Vilmos, Bíborka
7 Sz Hermann
8 Cs Dénes
9 P Erhard

10 Sz Zsolt
11 V Leó, Szaniszló
12 H Gyula
13 K Ida
14 Sz Tibor
15 Cs Anasztázia, Tas
16 P Csongor
17 Sz Rudolf
18 V Andrea, Ilma
19 H Emma
20 K Tivadar
21 Sz Konrád
22 Cs Csilla, Noémi
23 P Béla
24 Sz György
25 V Márk
26 H Ervin
27 K Zita
28 Sz Valéria
29 Cs Péter
30 P Katalin, Kitti

Október
1 P Malvin
2 Sz Petra
3 V Helga
4 H Ferenc
5 K Aurél
6 Sz Brúnó, Renáta
7 Cs Amália
8 P Koppány
9 Sz Dénes

10 V Gedeon
11 H Brigitta
12 K Miksa
13 Sz Kálmán, Ede
14 Cs Helén
15 P Teréz
16 Sz Gál
17 V Hedvig
18 H Lukács
19 K Nándor
20 Sz Vendel
21 Cs Orsolya
22 P Előd
23 Sz Gyöngyi, nemzeti ünnep
24 V Salamon
25 H Blanka, Bianka
26 K Dömötör
27 Sz Szabina
28 Cs Simon, Szimonetta
29 P Nárcisz
30 Sz Alfonz
31 V Farkas

Május
1 Sz Fülöp, munka ünnepe
2 V Zsigmond
3 H Tímea, Irma
4 K Mónika, Flóián
5 Sz Györgyi
6 Cs Ivett, Frida
7 P Gizella
8 Sz Mihály
9 V Gergely

10 H Ármin, Pálma
11 K Ferenc
12 Sz Pongrác
13 Cs Szervác, Imola
14 P Bonifác
15 Sz Zsófia, Szonja
16 V Mózes, Botond
17 H Paszkál
18 K Erik, Alexandra
19 Sz Ivó, Milán
20 Cs Bernát, Felícia
21 P Konstantin
22 Sz Júlia, Rita
23 V Dezső, pünkösd
24 H Eszter, Eliza, pünkösd
25 K Orbán
26 Sz Fülöp, Evelin
27 Cs Hella
28 P Emil, Csanád
29 Sz Magdolna
30 V Janka, Zsanett
31 H Angéla, Petronella

November
1 H Marianna, mindenszentek
2 K Achilles
3 Sz Győző
4 Cs Károly
5 P Imre
6 Sz Lénárd
7 V Rezső
8 H Zsombor
9 K Tivadar

10 Sz Réka
11 Cs Márton
12 P Jónás, Renátó
13 Sz Szilvia
14 V Aliz
15 H Albert, Lipót
16 K Ödön
17 Sz Hortenzia, Gergő
18 Cs Jenő
19 P Erzsébet
20 Sz Jolán
21 V Olivér
22 H Cecília
23 K Kelemen, Klementina
24 Sz Emma
25 Cs Katalin
26 P Virág
27 Sz Virgil
28 V Stefánia
29 H Taksony
30 K András, Andor

Június
1 K Tünde, 
2 Sz Kármen, Anita
3 Cs Klotild
4 P Bulcsú
5 Sz Fatime
6 V Norbert, Cintia
7 H Róbert
8 K Medárd
9 Sz Félix

10 Cs Margit, Gréta
11 P Barnabás
12 Sz Villő
13 V Antal, Anett
14 H Vazul
15 K Jolán, Vid
16 Sz Jusztin
17 Cs Laura, Alida
18 P Arnold, Levente
19 Sz Gyárfás
20 V Rafael
21 H Alajos, Leila
22 K Paulina
23 Sz Zoltán
24 Cs Iván
25 P Vilmos
26 Sz János, Pál
27 V László
28 H Levente, Irén
29 K Péter, Pál
30 Sz Pál

December
1 Sz Elza
2 Cs Melinda, Vivien
3 P Ferenc, Olívia
4 Sz Borbála, Barbara
5 V Vilma
6 H Miklós
7 K Ambrus
8 Sz Mária
9 Cs Natália

10 P Judit
11 Sz Árpád, munkanap
12 V Gabriella
13 H Luca, Otília
14 K Szilárda
15 Sz Valér
16 Cs Etelka, Aletta
17 P Lázár, Olimpia
18 Sz Auguszta
19 V Viola
20 H Teofil
21 K Tamás
22 Sz Zénó
23 Cs Viktória
24 P Ádám, Éva, szenteste
25 Sz Eugénia, karácsony
26 V István, karácsony
27 H János
28 K Kamilla
29 Sz Tamás, Tamara
30 Cs Dávid
31 P Szilveszter

Január
1 P Fruzsina, újév
2 Sz Ábel
3 V Genovéva, Benjámin
4 H Titusz, Leona
5 K Simon
6 Sz Boldizsár
7 Cs Attila, Ramóna
8 P Gyöngyvér
9 Sz Marcell

10 V Melánia
11 H Ágota
12 K Ernő
13 Sz Veronika
14 Cs Bódog
15 P Lóránt, Loránd
16 Sz Gusztáv
17 V Antal, Antónia
18 H Piroska
19 K Sára, Márió
20 Sz Fábián, Sebestyén
21 Cs Ágnes
22 P Vince, Artúr
23 Sz Zelma, Rajmund
24 V Timót
25 H Pál
26 K Vanda, Paula
27 Sz Angelika
28 Cs Károly, Karola
29 P Adél
30 Sz Martina, Gerda
31 V Marcella

Július
1 Cs Tihamér, Annamária
2 P Ottó
3 Sz Kornél, Soma
4 V Ulrik
5 H Emese, Sarolta
6 K Csaba
7 Sz Apollónia
8 Cs Ellák
9 P Lukrécia

10 Sz Amália
11 V Nóra, Lili
12 H Izabella, Dalma
13 K Jenő
14 Sz Örs, Stella
15 Cs Henrik, Roland
16 P Valter
17 Sz Endre, Elek
18 V Frigyes
19 H Emília
20 K Illés
21 Sz Dániel, Daniella
22 Cs Magdolna
23 P Lenke
24 Sz Kinga, Kincső
25 V Kristóf, Jakab
26 H Anna, Anikó
27 K Olga, Liliána
28 Sz Szabolcs
29 Cs Márta, Flóra
30 P Judit, Xénia
31 Sz Oszkár

Február
1 H Ignác
2 K Karolina, Aida
3 Sz Balázs
4 Cs Ráhel, Csenge
5 P Ágota, Ingrid
6 Sz Dorottya, Dóra
7 V Tódor, Rómeó
8 H Aranka
9 K Abigél, Alex

10 Sz Elvira
11 Cs Bertold, Marietta
12 P Lívia, Lídia
13 Sz Ella, Linda
14 V Bálint, Valentin
15 H Kolos, Georgina
16 K Julianna, Lilla
17 Sz Donát
18 Cs Bernadett
19 P Zsuzsanna
20 Sz Aladár, Álmos
21 V Eleonóra
22 H Gerzson
23 K Alfréd
24 Sz Szökőnap
25 Cs Mátyás
26 P Géza
27 Sz Edina
28 V Ákos, Elemér, Bátor

Augusztus
1 V Boglárka
2 H Lehel
3 K Hermina
4 Sz Domonkos, Dominika
5 Cs Krisztina
6 P Berta, Bettina
7 Sz Ibolya
8 V László
9 H Emőd

10 K Lőrinc
11 Sz Zsuzsanna, Tiborc
12 Cs Klára
13 P Ipoly
14 Sz Marcell
15 V Mária
16 H Ábrahám
17 K Jácint
18 Sz Ilona
19 Cs Huba
20 P István, nemzeti ünnep
21 Sz Sámuel, Hajna
22 V Menyhért, Mirjam
23 H Bence
24 K Bertalan
25 Sz Lajos, Patrícia
26 Cs Izsó
27 P Gáspár
28 Sz Ágoston
29 V Beatrix, Erna, munkanap
30 H Rózsa
31 K Erika, Bella

Március
1 H Albin
2 K Lujza
3 Sz Kornélia
4 Cs Kázmér
5 P Adorján, Adrián
6 Sz Leonóra, Inez
7 V Tamás
8 H Zoltán
9 K Franciska, Fanni

10 Sz Ildikó
11 Cs Szilárd
12 P Gergely
13 Sz Krisztián, Ajtony
14 V Matild
15 H Kristóf, nemzeti ünnep
16 K Henrietta
17 Sz Gertrúd, Patrik
18 Cs Sándor, Ede
19 P József, Bánk
20 Sz Klaudia
21 V Benedek
22 H Beáta, Izolda
23 K Emőke
24 Sz Gábor, Karina
25 Cs Irén, Írisz
26 P Emánuel
27 Sz Hajnalka
28 V Gedeon, Johanna
29 H Auguszta
30 K Zalán
31 Sz Árpád

Szeptember
1 Sz Egyed, Egon
2 Cs Rebeka, Dorina
3 P Hilda
4 Sz Rozália
5 V Viktor, Lőrinc
6 H Zakariás
7 K Regina
8 Sz Mária, Adrienn
9 Cs Ádám

10 P Nikolett, Hunor
11 Sz Teodóra
12 V Mária
13 H Kornél
14 K Szeréna, Roxána
15 Sz Enikő, Melitta
16 Cs Edit
17 P Zsófia
18 Sz Diána
19 V Vilhelmina
20 H Friderika
21 K Máté, Mirella
22 Sz Móric
23 Cs Tekla
24 P Gellért, Mercédesz
25 Sz Eufrozina, Kende
26 V Jusztina
27 H Adalbert
28 K Vencel
29 Sz Mihály
30 Cs Jeromos

Közérdekű információk
• Segélyhívó: 112
• Polgármesteri hivatal  

2241 Sülysáp Szent István tér 1.  
Tel.: 29/435-001

• Sülysápi Rendőrőrs 29/435-025
• I. számú Háziorvosi Rendelő  

2241 Sülysáp, Vasút utca 28. 
Dr. Molnár Tímea: 29/324-073,  
30/469-2024 

• II. számú Háziorvosi Rendelő  
2241 Sülysáp, Fő u. 47.  
Dr. Fábián Gábor Péter: 29/747-463, 
20/319-0939

• III. számú Háziorvosi Rendelő  
2241 Sülysáp, Kossuth L. u. 206. 
Dr. Pesti László: 29/435-022,  
30/218-1094

• Gyermekorvosi rendelők  
2241 Sülysáp, Vasút u. 28. 

 Dr. Balog Erzsébet: 30/370-6313,  
  29/324-072

 Dr. Prohászka-Rád Imre: 20/937-  
  4392, 29/324-071

• Gyógyszertárak
 Aranypajzs Patika  

   Sülysáp, Szent István tér 12. 
    Tel.: 29/435-033, 29/635-180
 Levendula Gyógyszertár  

   Sülysáp, Vasút u. 26.  
   Tel.: 29/436-005, 70/320-2240

• Orvosi ügyelet  
2241 Sülysáp, Losonczi u. 1. 
29/440-074 (munkanapokon 6-tól 
8 óráig, hétvégén, munkaszüneti és 
ünnepnapokon)

• Védőnői Szolgálat
 2241 Sülysáp, Vasút u. 28.      

  Porcs Adrienn és Kovácsné Girán 
    Eleonóra: 29/324-070, 
   2241 Sülysáp, Kossuth L. u. 206. 
    Zemenné Jurás Katalin: 29/435- 

   588, 
• 1. sz. Fogorvosi Rendelő Sülysáp, 

Fő u. 6. Tel.: 29/435-388
• 2. sz. Fogorvosi Rendelő Sülysáp, 

Kossuth L. u. 204.  
Dr. Glonek Ibolya: 29/435-370

• Állategészségügy
  Kék Macsek Állatorvosi Ambulancia 
  2241 Sülysáp, Fő utca 36.
      Dr. Ágoston István: 20/936-1731
  2241 Sülysáp, Pesti út 60.
      Dr. Popovics László állatorvos:
      30/413-9018, 20/555-8264
• Önkéntes tűzoltók: 30/528-5493
• Polgárőrség: 30/466-1677
• Közterület-felügyelet: 30/391-7331
• Közvilágítás: 29/635-449 (hivatali 

időben: hétfőn 8-tól 18 óráig, ked-
den, szerdán, csütörtökön 8-tól  
16 óráig, pénteken 8-tól 14 óráig)

• Víz- és csatornaszolgáltatás 
  TRV Zrt. hibabejelentő: 80/205-157
• Hulladékszállítás – DTkH Nonprofit 

Kft. 53/500-152, 53/500-153
• Gólyahír Bölcsőde 
 2241 Sülysáp, Szilvafasor u. 1.  

Tel.: 29/436-304, 30/986-7843
• Sülysápi Csicsergő Óvoda 
 2241 Sülysáp, Vasút u. 88. 
 29/435-011, 30/384-8659
• Wass Albert Művelődési Központ 

és Könyvtár 2241 Sülysáp, Szent 
István tér 7. Tel.: 29/635-437

• Dr. Gáspár István Humánszolgálta-
tó Központ 

 2241 Sülysáp, Vasút u. 24/A. 
szociális ellátások: 29/744-986, 
család- és gyermekjóléti ellátás: 
29/435-384, 30/ 604-1590

• Sülysápi Móra Ferenc Általános 
Iskola 2241 Sülysáp, Malom u.16-
20. Tel.: 29/435-040

• Sülysápi Szent István Általános 
Iskola 

 2241 Sülysáp, Dózsa György út 
110. Tel.: 29/435-012

2021 2021SÜLYSÁP
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KÖZÖSSÉG HIRDETÉSEK

ÁllÁslehetőség sülysÁpon!

Építőipari 
betanított munkásokat, 

valamint 
gÉpkezelőt keresünk!

Bővebb 
információ:

06-30/747-0377

elvárások
Minimum 8 általános 

iskolai végzettség.
Szakirányú végzettség 

előny.

Óradíj
Betanított szakmunkás

nettó 1500 Ft
Gépkezelő:

nettó 2000 Ft

MEGÚJUL A 
WAMKK SZÍNPADA

A napokban elkezdődött a Wass Albert 
Művelődési Központ és Könyvtár színpa-
dának és lépcsőfeljárójának felújítása. A 
leállás alatti időszakot kihasználva, felújí-
tásra kerül a színpad, valamint a két szín-
padhoz vezető lépcső. A kivitelezés során 
megtörténik a hajópadló burkolat cseréje 
és színházi minőségű új burkolatot kap a 
színpad, valamint a régiek helyett kiépí-
tésre kerül két teljesen új, biztonságosabb 
lépcsőfeljáró is. 

Bízunk benne, hogy mire elkészül a fel-
újítás, addigra talán feloldják a szigorításo-
kat és újra látogatható lesz intézményünk. 

Idén is várunk mindenkit szeretettel, 
amint lehet!

Lászlóné Dósa Nikoletta, intézményvezető

ÁLLÁSHIRDETÉSEK

Mendei gyógyszertárba 
szakasszisztens 
munkatársat keresünk.

Érdeklődni lehet a +36-70/320-2224 telefonszámon 
vagy a levendulapatika@gmail.com e-mail címen. 

KEDVES OLVASÓK!

KLÍMATUDATOS SÜLYSÁP

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
CSŐTISZTÍTÁS,

CSŐKAMERÁZÁS
GARANCIÁVAL!

+36-30/603-1703

StreSSzoldáS 
többféle kezeléssel,

 auratisztítás, 
tarot-sorselemzés

tarot- 
SorSelemzéS 2021-re. 
párkapcsolati kirakás -elemzés, 

munkahelyi elemzés
Nehéz hónapokat élünk. Jó, ha fel tudunk 

készülni a nehézségekre, és a pozitív 
megéléseket be tudjuk vonzani. 

Ehhez szükséges, hogy valamilyen 
elképzelésünk legyen a jövőről. 

A jóslást Tarot-kártyával végzem online 
vagy személyesen, ami kb. 1 órát vesz 
igénybe. Budapesten és Nagykátán is. 

Várok mindenkit szeretettel!
Rácz Katalin   : 06-30/821-2863,       : nudge361@gmail.com,  

 : Rácz Katalin spirituális tanácsadó, lélek gyógyász, tarot sors elemzés

Díszítőmunkák, szegők, rozetták, rejtett 
világítások, rejtett karnisok kialakítása.

Kerítés és csatorna festése.

SzobafeStő, 
mázoló, tapétázó

Gipszkartonozás, külső-belső  
hőszigetelés, díszítő burkolás

Lovas László
Mobil: 06-30/577-0564 • Tel.: 06-29/429-359

E-mail: l.laci@indamail.hu

Hirdetés

Hatalmasat lép előre a település a klí-
mavédelem területén, ráadásul két 
irányba: a nemrég elnyert támogatás 
segítségével egyrészt minden korosz-
tályt megszólító programokon keresz-
tül igyekeznek hasznos ismereteket 
átadni, másrészt elkészül Sülysáp klí-
mastratégiája is.

A jövő szempontjából elengedhetetlen 
a szemléletformálás a klímavédelemmel 
kapcsolatban, melyhez nagy előrelépést 
és lehetőséget jelent, hogy Sülysáp Vá-
ros Önkormányzata 10 477 500 forint 
vissza nem térítendő támogatást nyert 
a Széchenyi 2020 program keretében 
a KEHOP-1.2.1-18-2018-00199 kódjelű 
Klímatudatos Sülysápért nevű projekt 
megvalósításához a Magyar Állam és az 
Európai Unió finanszírozásában.

A projekt keretében elkészül Sülysáp 
helyi klímastratégiája, valamint szem-
léletformáló programok, rendezvé-
nyek színesítik majd minden korosztály 
életét és ismereteit. Ebben a lakosság 
is partnere lehet a városvezetésnek: 
a különböző korosztályokra szabott, 
mindössze 10-15 percet igénylő kérdőív 
kitöltésével segíthetnek a helyi jellem-
zők minél pontosabb megismerésében. 
A kérdőív célja, hogy reális kép alakul-
jon ki a Sülysápon élők ismereteiről a 

klímaváltozás kapcsán, illetve szívesen 
fogadják a klímaváltozás mérséklésével 
kapcsolatos, településre jellemző 
észrevételeket és javaslatokat is. 

Emellett a gyerekek legnagyobb 
örömére a városvezetés januárban jut-
tatja el a háztartásokba azt a Játékos 
környezetvédelem című kiadványt, 
mely a kisebbeknek szórakozás közben 
segít majd megérteni a klímavédelem 
fontosságát. A kiadvány biztosan segít 
majd abban, hogy egy olyan generá-
ció nőhessen fel, ami végre magáénak 
érzi a feladatot és aktívan tesz is azért, 
hogy a Föld egy élhetőbb hely legyen. 

SH infó

A jelenlegi járványügyi helyzet miatt 
könyvtárunk bizonytalan ideig tovább-
ra is zárva tart.

Szeretnénk tájékoztatni önöket, hogy 
a korábban kikölcsönzött könyvek köl-
csönzési határidejét automatikusan min-
denki számára meghosszabbítottuk, erre 
az időszakra késedelmi díjat senkinek nem 
számolunk fel!

Értesíteni fogjuk önöket, amint 
könyvtárunk ismét fogadhatja látogatóit. 
Vigyázzunk egymásra!

Lászlóné Dósa Nikoletta, intézményvezető

Jelentkezés: 06-20/215-0699
Email: munka@humilitas.hu

Feladat 
ventilátor-alkatrészek összeszerelése

Feltétel
8 általános iskolai végzettség

jó fizikum 
megbízhatóság 

előny: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
amit kínálunk

bruttó átlagkereset 275 000–310 000 Ft
cafetéria 

hosszú távú biztos munkalehetőség
Céges busz 

Gyömrő, Mende, Tápiószecső, Szentmártonkáta, Nagykáta,  
Tápióbicske, Farmos, Tóalmás, Úri, Kóka, Göbőjárás

Két műszakos  
munkarendbe

operátorokat  
keresünk sülysápra! 
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Hirdetés

KONTÉNERES
SZÁLLÍTÁS

sóder - homok - kavics - murva
termőföld - hulladék - sitt

ÖMLESZTETT ÁRÚ SZÁLLÍTÁS 324 M3IG

06-20/621-8848
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FUSS PONT MOST! 
A sülysápi futók is hozzájárultak a gyermekotthon la-
kóinak megsegítéséhez. Fuss pont most! címmel év végi 
jótékonysági akciót indított az Egy Vérből Vagyunk Ala-
pítvány, ahol a szponzorok minden megtett kilométer 
után 100 forinttal támogatták a magyarfülpösi és a ma-
rossárpataki gyermekotthon lakóit. A kezdeményezés-
hez több helyi futó is csatlakozott. 

A kihíváshoz bárki csatlakozhatott, mindössze annyi 
volt a feladat, hogy az év utolsó napján kellett minél több 
kilométert maguk mögött hagyni – ez pedig egy vérbeli, 
lelkes futónak nem jelenthet akadályt. Ha regisztrálták 
a megtett távot, legyen az akárhol az országban, akkor 
az összegyűlt kilométereket a támogatók százszoros 
pénzösszegre váltották. 

A virtuális jótékonysági esemény nem jelentett ve-
szélyt senki számára a jelenlegi járványhelyzetben, 
viszont egy újabb lehetőséget nyújtott a futás szerel-
meseinek az aktív időtöltésre, egészséges sportolásra, 
emellett pedig gyermekek életét is szebbé tette. Az ala-
pítvány összegyűjtötte azokat a regisztrált kilométere-
ket, amelyeket az év utolsó napjának 24 órájában bárki, 
bárhol megtett: futva, kocogva vagy sétálva. A befolyt 
összegből sportcipőt vásárolnak a gyermekotthonok-
ban élő gyerekeknek. Sokak számára talán elképzelhe-
tetlen, de élnek úgy gyermekek, akik azért nem tudnak 
sportolni, mert egész egyszerűen nincs megfelelő fel-
szerelésük hozzá. 

Az akció keretein belül végül 54 ezer megtett kilo-
méter gyűlt össze, ami összesen 5 és fél millió forintos 
támogatást jelent – ebből vették ki részüket Sülysáp lel-
kes futói is. 

KÖZÖSSÉG

SZOLGÁLATI HELYISÉG A POLGÁRŐRSÉG SZÁMÁRA

Sülysápon az ősz óta újra aktív a pol-
gárőrség, akik most már saját, önálló 
helyiséggel is rendelkeznek. December 
közepén Katus Norbert alpolgármester 
adta át annak az önkormányzati helyi-
ségnek a kulcsait Kecser Zsolt szolgá-
latvezetőnek, amelyet a polgárőségnek 
biztosít a város.

Szeptember végétől aktívabban 
működik a sülysápi polgárőrszerve-
zet. Jelenleg 12 polgárőrnek van iga-
zolványa, de folyamatos a tagfelvétel 
és az igazolványok gyártása. Jelentke-
zőket továbbra is várnak, akik felé fel-

SÜLYSÁPI PROGRAMOK 

Kedves Sülysápiak! Az idei évben is ké-
szülünk programokkal és reméljük, 
hogy sokkal több megvalósítható lesz 
majd a tavalyi évhez képest, de sajnos a 
vírushelyzet miatt még jelen pillanatban 
is nagyon sok a bizonytalanság. Minden 
attól függ, hogy mikor engedélyezik újra 
a rendezvények megtartását. Mivel ki-
számíthatatlan, hogy mikor oldják fel a 
korlátozásokat, így nagyon nehéz a ter-
vezés, és nem tudjuk, hogy az éves nagy 
rendezvényeink közül (városi majális, 
városnap, Mackó Fesztivál) melyik lesz 
az, amire már biztosan készülhetünk.

Elképzelhető, hogy ennek köszön-
hetően idén változik majd a korábbi 
években megszokott programkínála-
tunk, de azon leszünk, hogy ha elmúlik 
a veszélyhelyzet, akkor minél több és 
színesebb programmal kedveskedhes-
sünk önöknek.

Ezúton is boldog új évet kívánok!
                Lászlóné Dósa Nikoletta, intézményvezető WAMKK

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

Árvai Richárd    06-30/475-2917,  06-20/271-2401

18 éve a lakosság  
szolgálatában!

Mindenféle tetők  
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása

Kedvező áron!

 Pokorádi  Gábor              Tel.: 06-70/276-3350

www.dugulaselharito.info  

WC, padlóösszefolyó, mosdó, 
kád, zuhanyzó, piszoár, 

mosogató 

Dugulás
elhárítás

Hívjon  
és meGyek! 

Budapesten,  
és Pest megyében. 

Nyitva:
H–P: 16:00–20:00
Szo: 8:00–12:00

Akkumulátor 
szaküzlet

Tel.: 06-30-949-3845, 06-29-435-817

2241 Sülysáp Szőlősnyaraló  Bercsényi u. 2.

Hirdetés

tétel a 18. életév betöltése, a magyar 
állampolgárság és a büntetlen előélet. 
A sülysápi polgárőrök többféle fela-
datot látnak el, többek között járőr-, 
bűnmegelőzési és figyelőszolgálatot 
is, a Covid-helyzet pedig további te-
endők elé állítja őket. Úgy látják, hogy 
a lakosság együttműködő és örülnek 
a jelenlétüknek. Segítik a munkájukat, 
ahogyan az önkormányzattól is meg-
kapnak minden támogatást – mondta el 
Kecser Zsolt a Tápió Plusz Magazinnak. 
Sülysápi Polgárőrség telefonszáma: 
+36-30/466-1677 .  SH infó
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MÚL(T)6-ATLAN

TSZ-TÖRTÉNELEM – HARMADIK RÉSZ
60 éve alakultak meg Sülysápon a mezőgazdasági termelőszövetkezetek. Most megalakulásuk 
előzményeit, körülményeit és első éveit idézzük fel a visszaemlékezők és a korabeli sajtó 
segítségével. 

Az érem másik oldala – a korabeli 
sajtó

Előző lapszámunkban a sülysá-
pi emberek visszaemlékezéseit olvashat-
tuk, most nézzük, mit írtak a lapok. Két 
országosan megjelenő újság is beszámolt 
a tápiósülyi Virágzó tsz 1963-ban tartott 
zárszámadásáról. A Magyar hírek 1963. 
február 15-i számában Zárszámadás a 
tápiósülyi „Virágzó” termelőszövetkezet-
ben címmel jelent meg Joós F. Imre írása.

„– Nem lesz munkáskéz, aki dolgozzék 
a majd háromezer holdon – mondogat-
ták itt is, ott is. 

A hír bejárta a falut. Sokan töpreng-
tek, legyen vagy ne szövetkezet. Itt 
van-e már az idő, vagy várni kell még. 

– Várjon, akinek van miből – mondo-
gatta Szücsi József, a falu egyik legjobb 
gazdája és aláírta a belépési nyilatkozatot. 
Azt is megmagyarázta, hogy miért: ő és 
a felesége nem győzik a munkát. Segít-
ség kellene. A fia kijelentette, nem lesz 
paraszt, a kárpitosárugyárban szegő-
dött el. Éppen a pesti piac közelsége 
miatt kellene többet termelni, de ahhoz 
vagy több kéz, vagy gép kellene. 

Szücsi József után jött Dinnyés Illés, 
a nyugalmazott vasúti váltókezelő. Hu-
szonnégy esztendeig szolgált a MÁV-
nál. 11 állomásfőnöke és 150 forgalmistá-
ja volt. 24 esztendőn át szeretett volna 
egy talpalatnyi földet szerezni, soha-
sem jutott hozzá [...] Jelentkezett Agócs 
Mari néni is. Valamikor az uraságnál volt 
szakácsnő. De nemcsak a konyhához, 
hanem a baromfitenyésztéshez is 
ért. – Ha úgy látom – mondogatta –, 
hogy a munkám után meg tudok élni, 
maradok…

Aztán jöttek sorra, rendre a többiek. 
És egy szép napon megszületett a Virág-
zó Termelőszövetkezet. Az első aszályos 

esztendő után az első zárszámadó köz-
gyűlésen magyarázta Szücsi József a 
társainak: – Ha be nem lépek a közösbe, 
most ráment volna a házrészem erre a 
keserves esztendőre.

És az első aszályos esztendő után 
jött a második. Talán még erősebb volt, 
mint az előző, a fagy is megdézsmálta 
a vetéseket télen. Még a Virágzó 
Termelőszövetkezet is arra kényszerült, 
hogy 650 ezer forint bankkölcsönt 
vegyen fel. 

– Semmire sincs ideje annak, aki 
mindig az időre várakozik – mondogat-
ta Dinnyés Illés és hozzátette – ugye 

okosan tettük, hogy megcsináltuk a 
szövetkezetet. 

A bankkölcsönt visszafizette a ter-
melőszövetkezet, utolsó 
fillérig, mert egy majd-
nem háromezer holdas 
nagybirtokon, ami elvész 
a réven, megkerül a vá-
mon. Van a Virágzónak 
tehenészete, sertéste-
nyészete, baromfifarmja, 
juhászata. Aki megfogta 
a dolog végét, meg is ta-
lálta a számítását. A ba-
romfifarmot Agócs Mari 
néni vezeti. 1800 forint 
a havi jövedelme. Papp 
Jánosnak, az állatgondo-
zónak, aki a feleségével 
együtt dolgozik, 1400 
munkaegysége van. Nagy 
Károly, a sertésgondozó 
1100 munkaegységet 
szerzett. A havi jövedelme 3200 forint, 
mert többnyire 100 munkaegységet 
teljesít minden hónapban. Szücsi József 
növénytermesztési brigádvezető 2500 
forintot keres havonta. 

A Virágzó Termelőszövetkezet csak 
a közepes termelőszövetkezetek sorába 
tartozik. Sok a gond, sok a baj még egye-
lőre. A tejtermelésben ebben az eszten-
dőben is az utolsó helyen kullogtak. A 
kukoricatermelést nemcsak a fagy és az 
aszály dézsmálta meg. Ritkára hagyták 
a vetést, hiányosan kelt és a töltögetés-
sel is megkéstek. Nem csak szorgalmas 
Szücsi Józsefek, hanem munkahalogató 
lusták is vannak ám a tápiósülyi terme-
lőszövetkezetben. Nincsenek még meg-
felelő gazdasági épületek. A tiszta jöve-
delemből 130 ezer forintot meg kellett 
hagyni a bankszámlán, hogy januárban 

és februárban, amikor nincs számottevőbb 
bevétele a Virágzónak, ki tudják fizetni 
minden tagnak a munkaegységenként járó 
8 forintos előleget. Ezenkívül fizetik a föld-
járadékot is azoknak a termelőszövetkezeti 
tagoknak, akik földet hoztak be az alaku-
láskor. Van tehát gond és megoldásra váró 
probléma elegendő. Az egyik legsúlyosabb 
baj a munkaerőhiány. A tagok közül 252-en 
hatvan éven felüliek. A munkaerőhiányon 
úgy segít a szövetkezet vezetősége, hogy 
gépesít. Kacsora Pétert, a juhászt meg 
édesapjával együtt Törökszentmiklósról 
„toborozták” Tápiósülybe.”

A Képes Újság 1963. febr. 16-i számában 
ezeket olvashatták:

„A falunak Tápiósüly a neve, a terme-
lőszövetkezetet Virágzó-nak hívják, a 

művelődési otthon homlokára ez 
van írva: Béke és Barátság. A falu 
öreg, mint a Tápió medre, a ter-
melőszövetkezet most fordul élete 
harmadik évébe, a művelődési ott-
hon esztendeje épül és a mai nap 
a születése napja. Az ünneplő kö-
zönség hallgat. Komoly feketében, 
rámáscsizmában a férfiak, új kabát-
ban, kendőben az asszonyok. Kettős 
ünnep a mai. Avatják a művelődési 
otthont és zárszámadó közgyűlést 
tartanak. […] 

Két esztendő nem nagy idő, eny-
nyi alatt épült a művelődési otthon 
és ennyi ideje él a Virágzó Terme-
lőszövetkezet. 2362 hold ennek a 
Tápió menti paraszti nagybirtoknak 
a földje, tagjainak száma pedig 431. 
A múlt esztendőben hétmillió fo-

rint értéket termeltek, 4 millió forint költ-
séggel –, tehát hárommillió forintos tiszta 
nyereséget értek el. Több mint 9000 forint 
jut tehát átlagban egy dolgozóra. Egy mun-
kaegység 32 forint 42 fillért ér. Ezeket az 
adatokat Benkó József, az elnök sorolja fel 
egymásután. 

A tagok hallgatják az elnöki jelentést. 
Tűnődve, csendben. Nem mondják, de tük-
röződik az arcukon, látszik a szemükön, az 
jár a fejükben, amiről a közgyűlés előtt be-
szélgettek. 

Két esztendeje, nem is kevesen, úgy vé-
lekedtek még, hogy Tápiósülyön nem érett 
meg az idő arra, hogy termelőszövetkeze-
tet alakítsanak. A falu mindössze 40 kilo-
méter Budapesttől. A lakosok száma 3000 
és a zöme budapesti vagy környéki gyárak-
ba, üzemekbe jár dolgozni.”

Zemen Pálné

ÖNKORMÁNYZAT

Érdeklődni: 
Holló Richárdnál. 

Tel.: 06-70/325-4927

EgyÉni 
TEnisz- 
okTaTás, 

pályabÉRlÉs, 
csopoRTos 

gyEREk- 
okTaTás 

kókán 

Hirdetés

„És az első 
aszályos 
esztendő 

után jött a 
második. Talán 
még erősebb 
volt, mint az 

előző...”

HOGY BIZTOSAN ELJUSSON

Az önkormányzati újság minden háztartás-
ba eljuttatása nem kis feladat, amit Sülysá-
pon egyedi és hatékony módon oldanak meg: 
Horváthné Erzsikével, a városért asszonykör 
vezetőjével vagy a képviselő-testület tagjaival 
juttatják el a település távolabbi pontjaira is a 
Sülysápi hírforrást. 

Sülysáp több településrészből áll, köztük 
külterületi részekből, mint pl. Kistelek, Sán-
dorszállás, Jakabszállás, amelyek a városköz-
ponttól nagyobb távolságra helyezkednek el. 
Itt elvétve ugyan, de vannak lakóházak, ahova 
nem jutnának el az újságok. Ám a Sülysápért 
Asszonykört vezető Horváthné Erzsike, aki 
a csapatával rendszeresen segít a helyi ren-
dezvényeken is, a képviselő-testület tagjaival 
összefogva gyógyírt talált a problémára, így 
pedig évek óta biztonsággal jut el a Hírforrás 
a háztartásokba. 

Legutóbb is éppen Süli Richárd képviselővel 
együtt vállalták a lapok kiszállítását. – Időjárás-
tól függetlenül megyünk, akkor, amikor éppen 
kell. Mindig az a képviselőtársam fuvarozza 
ki Erzsikét tanyákhoz helyett az otthonok-
hoz, amelyikünk ráér. Ez egy remek alkalom 
arra is, hogy beszélgethessünk az itt élőkkel a 
mindannyiunkat érintő kérdésekről és felme-
rülő gondokról. A helyi problémákról így első 
kézből értesülhetünk – mesélte Süli Richárd 
önkormányzati képviselő. Az önkéntes munka 
időigényes, hisz a nagy távolságok miatt még 
autóval is akár három órát vesz igénybe, mégis, 
ennek köszönhető, hogy minden egyes házhoz 
eljuthat a Hírforrás.    JB 
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Mivel a szolgáltató korábbi szerződése 
az év végén lejárt, a térségi ügyeleti 
ellátás ügyében mozgalmas félévet zárt 
a működtető 17 település vezetése.

Több település is új alapokra 
szerette volna helyezni az orvosi 
ügyeleti ellátást, ám az ellátás körül 
várható jogszabályi változások 
miatt végül egyelőre fél évre előre 
kötöttek szerződést a szolgáltatóval, 
a folyamatnak tehát még nincs 
vége. A sülysápi ügyelet továbbra is 
megmarad, sőt ezentúl Tóalmást is 
innen látják el.

Az emelkedő minimálbér-, garantált 
bérminimum és átlagbér következté-
ben 2019 végén a szolgáltató jelezte, 
hogy az érvényben lévő szerződés fel-
tételei mellett, az abban megállapított 
díjazásért már nem tudja vállalni a fel-
adat ellátását, így emelést kért, amit 

végül a társulás 
megszavazott. 
A települések 
2020 január-
jától már 61 
Ft-ot fizettek a 
szolgáltatónak 
havonta, lako-
sonként, ami 

a korábbi érték háromszorosa. (Süly-
sáp vonatkozásában ez azt jelentette, 
hogy a korábbi 170 ezer Ft helyett 500 
ezer Ft-ot kellett kifizetni havonta az 
ügyeletért.) Mivel a szerződés 5 évre 
köttetett, 2020. december 31-én lejárt, 
ezért még nyáron egyeztetések kez-
dődtek a települések között a feladat 
2021 januárjától történő ellátásával 
kapcsolatban. Tápiószőlős és Újszil-
vás jelezte, hogy a jövőben másképpen 
kívánja megoldani az ügyeleti ellátást, 
de Pánd is kilépett a közös megoldás 
szervezéséből.

Sülysáp és a vonzáskörzetébe 
tartozó települések szintén jelezték a 
kilépési szándékukat, mivel egy önálló 
ügyeleti megoldásban gondolkodtak. 
Néhány hónapos egyeztetéssorozat 
után azonban számos egyéb megoldási 
lehetőséget figyelembe véve Sülysáp, 

Úri, Kóka, Tápiószecső és Tóalmás végül 
a Nagykátával közös megoldást támogat-
ta. Az ügyeleti ellátás körül várható jog-
szabályi változások miatt végül csupán 
fél évre kötöttek szerződést az eddigi 
szolgáltatóval, amely a most kiírt közbe-
szerzési eljáráson is sikerrel pályázott. Az 
új szerződés szerint tovább emelkedik az 
önkormányzatok pénzügyi vállalása is: az 
eddigi 61 Ft/fő/hó helyett már 79 Ft/fő/
hó került rögzítésre a Nemzeti Egészség-
biztosítási Alapkezelő (NEAK) által nyúj-
tott finanszírozáson felül. Sülysáp tehát 
2021. januártól már havi 670 ezer Forintot 
kénytelen fordítani az ügyeleti ellátásra.

Sülysápon 2021. január 1. és 2021. jú-
nius 30. között az orvosi ügyelet ellátása 
hétköznap 16 órától másnap reggel 8 órá-
ig, munkaszüneti és ünnepnapokon pe-
dig 24 órában történik, a már megszokott 
Losonczi utcai helyszínen. FONTOS, hogy 
az ügyeleti ellátást elsősorban telefonon 
keressük fel (+36-29-440-074), és ne az 
ügyelet helyszínén, hiszen a területi ellá-
tás miatt a személyzet legtöbbször nem a 
rendelőben tartózkodik, és csak a házior-
vosi ellátásban nem intézhető ügyekben 
vegyük igénybe. Súlyos, akár életveszé-
lyes helyzetekben pedig azonnal a men-
tőket értesítsük (112).  
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Ssangyong Délpest 
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu

ertekesites@ssangyongdelpest.hu  • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:  
5,91–8,61  l/100km,  

felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:  

Euro 6d temp. 
CO2 kibocsátás (vegyes): 155–197 g/km.

Vadonatúj  
Korando  

modell

A képen látható autó  
illusztráció.

Az akciós finanszírozás visszavonásig érvényes. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 2,91%-4,61%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint, önerő: minimum 30%, futamidő: 24-84 hó, konstrukció: zártvégű pénzügyi lízing. Reprezentatív 
példa: Finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, önerő: 3 778 000 Ft, futamidő: 60 hónap, kamat mértéke: 2,91%, kamat típusa: rögzített, THM: 2,99 %, kamat összege: 231 871 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 231 871 Ft, havidíj: 53 865 Ft. 
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a 2,99 % THM érték esetében 2,91% kamat alapul vételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat.  A finanszírozást az UniCredit 
Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco-biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben 
feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok 
nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Márkakereskedőjét, aki közvetítőként a Finanszírozó képviseletében jár el.

Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat  
és legyen Öné egy új SsangYong Korando Stlye + 
felszereltségű crossover az akció keretében.  

Új SsangYong Korando Style + 
már 2,99% THM-től, fix kamatozással! 

A konstrukció legfőbb részletei:
•  Érintett típusok:  

Új Ssangyong Korando
•  THM: 2,99%–4,99%  

(CASCO-biztosítás megléte esetén)
•  Finanszírozási konstrukció:  

Zártvégű pénzügyi lízing
•  Futamidő: 24–84 hónap
•  Minimum önerő: 30%
•  Devizanem: HUF
•  Kamatozás: Fix
•  Minimum finanszírozott összeg:  

1 000 000 HUF

Induló ár: 
6 299 000 Ft

Használtautó-beszámítás

3  400 Ft/q 3  200 Ft/q

A némediszőlői telephelyen  
hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti  

a megvásárolt mennyiséget!

A némediszőlői telephelyen  
hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti  

a megvásárolt mennyiséget!

Erdei m3-ben is kapható. Erdei m3-ben is kapható.

Telefon: 
06-20/511-7557, 06-29/343-689

EUTR szám: AA5856576 

Számlával  
garantált  

mennyiség!
Kiszállítással 

téli

TŰZIFAVÁSÁR

Szerezze be most tűzifáját!

Konyhakészre 
hasított  
AKÁC

VEGYES 
tűzifa 

AKÁC 
tűzifa 

Konyhakészre  
hasított  

TÖLGY, BÜKK

33  000  
Ft/erdei m3

38  000 
Ft/erdei m3

Ugyanitt:
használt, esküvői, 

szalagavató-,
alkami és koszorúslány- 

ruhák szolid árakon.

• Cipzárcsere
•  Nadrágfelhajtás, 

foltozás
• Méretre igazítás
•  Egyéb javítások

Encián 
Ruhaklinika

Sülysápon

Telefonos  
egyeztetés után

      hétköznap 8-tól 17-ig  
Tel.: +36-70/453-9324 

Sülysáp – Szőlősnyaraló 
Vörösmarty u. 4.     

(a szőlősi iskolával szemben)

Továbbra is szeretettel várom  
jelenlegi és új megrendelőimet.

Gyors, megbízható munka 
korrekt árakon.


