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Jegyzőkönyv 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 17. 
napján megtartott rendkívüli nyílt ülésérőL 
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l pld. - Pest Megyei Kormányhivatal vezetője 
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Szám: 9131-2/2013. 

Jelen voltak: 

Jegyzőkönyv 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 17. 
napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

Pápai Mihály 
Pánczél Károly 
Czotter Ferenc 
Cseszkó Tibor 
Erős József 
Gazdikné Kasa Csilla 
Lakos Péter 
Vinnai Tibor 
Zabánné Nagy Gyöngyi 

polgármester, 
alpolgármester, 
képviselő, 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő, 

képviselő 

képviselő 

Távolmaradását bejelentette: 

Véghné B ágya Ildikó 
Végh Tibor 
Fa Zsuzsanna 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

Rozgonyi Erik 
Badics Ferenc 
Botlik Zoltán 
Kiss István 
Kojnok Balázs 
Dr. Molnár Andor 
Erdélyi Attila 
Tóth Istvánné 

képviselő 

képviselő 

képviselő, 

címzetes főjegyző, 

az ISKB külsö tagja, 
a PGB külsö tagja, 
Városfejlesztési Iroda vezetője, 
Igazgatási Iroda vezetője, 

Városi Eü.Központ vezetője , 

ASA Magyarország Kft.képviseletében, 
szervezési ügyintéző 

Pápai Mihály köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselö-testület 9 
megjelent tagjával határozatképes. Ismertette az ülés napirendi pontjait, melyek elfogadását hozzászólás nem 
lévén szavazásra tett fel. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 9 - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

174/2013.(VII.17.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 
2013 . július 17-ei rendkívüli ülésének napirendjét: 

N y í l t ü l és: 

l . Javaslat aszociális rendelet módosítására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
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2. Javaslat hulladékgazdálkodási pályázattal kapcsolatos 
meghozatalára 

Előterjesztő: 

Tárgyalja: 
Pápai Mihály polgármester 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 

döntések 

3. Javaslat Dél-Pest Megyei TISZK Nonprofit Közhasmú Kft. támogatására és 
egyéb intézkedések megtételére 

Előterjesztő: 

Tárgyalja: 
Pánczél Károly alpolgármester 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

4. Javaslat a Városi Egészségügyi Központ igazgatójának magasabb vezetői 
megbízása és közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel való 
megszüntetésére 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 

5. Javaslat a "Kertváros" Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása l. 
sz. mellékletének kiegészítésére 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

6. Javaslat a volt Dózsa major területének elnevezésére vonatkozó kérelemmel 
kapcsolatosan 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

1.) napirendi pont Javaslat a szociális rendelet módosítására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyzőr 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 

Zabánné Nagy Gyöngyi elmondta, hogy a Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság rendkívüli 
ülésén tárgyalta az előterjesztést és javasolják a rendelet-módosítás elfogadását. 

Pápai Mihály további hozzászólás nem lévén névszerinti szavazásrakérte fel a testület tagjait. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal - O nem szavazattal-O tartózkodással a 
következő név szerinti szavazással - az alábbi rendeletet alkotja: 

Pápai Mihály igen 
Pánczél Károly igen 
Czotter Ferenc igen 
Cseszkó Tibor igen 
Erős József igen 
Gazdikné Kasa Csilla igen 
Lakos Péter igen 
Vinnai Tibor igen 
Zabánné Nagy Gyöngyi igen 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 
16/2013.(VII.19.) számú rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtható 
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szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló többször módosított 12/1999.(IX.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

2.) napirendi pont Javaslat hulladékgazdálkodási 
kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 

pályázattal 

Erős József elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén tárgyalta az anyagot és 
támogatták a határozati javaslatok elfogadását. 

Vinnai Tibor ismertette az Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság határozatát, mely szerint szintén 
javasolják elfogadásra a határozati javaslatokat. 

Pápai Mihály egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztés mindhárom határozati 
javaslatát. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 9 - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

175/2013.0'11.17.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete visszavonja 147/2013.(VI.l9.) 
és 17 112013.(VI.27.) sz. határozatait. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 9 - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

176/2013.(VII.17.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a KEOP 1.1.1 /C/13 "Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai 
korszerűsítése" konstrukcióra pályázatot nyújt be, és 

• nyilatkozik, hogy az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak 
megfelelnek, továbbá a Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott üzemeltetési 
koncepciót ismeri , 
• ldjelenti, hogy a támogatással létrejött létesítmény működtetésének fedezetét 
biztosítja, 
• kijelenti, hogy az intézkedéserr kívül nem vesz részt más pályázatban, támogatási 
konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan, 
• kijelenti, hogy jelen pályázatban kizárólag a KEOP 1.1.1/C/ 13 "Települési 
szilárdhulladék -gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fej lesztése, informatikai 
fejlesztése" konstrukcióhoz tartozó pályázati csomagban definjáJt települési szilárd 
hulladék kezeléséhez igényel támogatást, 
• ldjelenti, hogy a projekt tartalma összhangban van az aktuális, a projektet érintő 
hulladékgazdálkodási tervekkel, 
• kijelenti, hogy 2016 után, a 2016-os évhez képest, a szelektív gyűjtés és a 
szerves hulladéklerakótól történő eltérítésének aránya a képződő hulladékhoz képest 
nem romlik, 
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• Pályázóként vállalja a szelektív gyűjtési rendszerre vonatkozóan, a Támogatási 
Stratégiában, illetve a vonatkozó jogszabályokban foglalt célkitűzéseklelőírások 

teljesítését, 
• Pályázóként vállalja a szerves hulladék eltérítésére vonatkozó jogszabályi 
célkitűzés teljesítését, 
• nyilatkozik, hogy a Támogatható tevékenységek 5. pontjában meghatározott 
(Hulladékgazdálkodási létesítmények fej lesztése, korszerűsítése) tevékenységek 
költsége nem haladja meg a projekt elszámolható költségének 25%-át, 
• nyilatkozik, hogy a megelőzési tevékenységek a beruházási költség 5%-ával 
megegyező összegben betervezésre kerültek, 
• nyilatkozik, hogy a projekt egyes hulladékgazdálkodási célkitűzésekre vonatkozó 
költség-hatékonysági mutatói elérik az útmutatóban meghatározott értékeket, 
• nyilatkozik, hogy a projekt egyes hulladékgazdálkodási célkitűzésekre vonatkozó 
költség-hatékonysági mutatói nem maradnak el a projekt nélküli eset útmutató 
szerint számított költség-hatékonysági mutatóitól, 
• nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a projekt 
megvalósítására kötelezettséget vállal, 
• nyilatkozik, hogy a megvalósításhoz szükséges önerő 50 %-ára EU Önerő 
pályázatot kíván benyújtani, nem nyertesség esetén az önerő ezen részét saját 
költségvetéséből fedezi , míg az önerő fennmaradó 50 %-át saját költségvetéséből 
fedezi . 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához 
szükséges nyilatkozatok aláírására. 

Határidő: 2013.július 22. 
Felelős: Polgármester 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

177 /2013.(VII.17.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP 1.1.1/C/13 "Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai 
korszerűsítése" konstrukcióra benyújtott pályázat kapcsán 

1.) a projektmenedzseri feladatok ellátására szerződést köt a Gyál Városüzemeltetési 
és Városfejlesztési Nonprofit Kft-vel, melynek díja 7,5 millió Ft+ÁFA, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a projektmenedzseri szerződés aláírására 

Határidő: 2013. július 22. 
Felelős: Polgármester 

3.) napirendi pont Javaslat Dél-Pest Megyei TISZK Nonprofit 
Közhasznú Kft. támogatására és egyéb intézkedések 
megtételére 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 

Erős József elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén tárgyalta az előterjesztést és 
javasolják a határozati javaslat elfogadását. 

Más hozzászólás nem lévén szavazás következett. 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

178/2013.(VII.17 .) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dél-Pest Megyei 
Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) 5%-os résztulajdonosa a társaság 
végelszámolással történő megszüntetése érdekében az alábbi döntéseket hozza: 

l. a Társaság által a Cffi bank felé fennálló és dokumentummal igazolt - a bank és 
a társaság közötti hitelszerződésben és a kapcsolódó általános szerződési 

feltételekben meghatározott - 1.471 927 Ft forint értékben vissza nem térítendő 

tulajdonosi támogatást biztosít a Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző 
Központ Nonprofit Kft. számára a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 

2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 
felszámolással kapcsolatos dokumentumok aláírására. 

Határidő : 2013. december 31. 
Felelős : Polgármester 

4.) napirendi pont Javaslat a Városi Egészségügyi Központ 
igazgatójának magasabb vezetői megbízása és a 
közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel 
való megszüntetésére 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 

Zabánné Nagy Gyöngyi elmondta, hogy a Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság rendkívüli 
ülésen tárgyalta az anyago t és támogatták mindkét határozati javaslat elfogadását. 

Pápai Mihály egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztés határozati javaslatait. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

179/2013.(VII.17.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

l. dr. Molnár Andor közalkalmazotti jogviszonyát és magasabb vezetői 

megbízatását 2013. június 30-ai hatállyal, közös megegyezéssel megszünteti ; 
2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szeptemberi testületi ülésre készítsék elő 
a Városi Egészségügy Központ vezetői pályázatának kiírását; 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő : azonnal, illetve 2013 . szeptemberi ülés 
Felelős : polgármester 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

180/2013.(VII.17.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013 . július l-jével megbízási 
szerződést köt dr. Molnár Andorral a Városi Egészségügy Központ új vezetőjének 
kinevezéséig, az intézmény folyamatos müködéséhez szükséges szakmai kontroll 
érdekében 169.700,-Ft/hó összegű megbízási díjért. 



Határidő : 2013 . július 31. 
Felelős : polgármester 

5.) napirendi pont 
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Javaslat a "Kertváros" Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodása Lsz. mellékletének 
kiegészítésére 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 

Pápai Mihály kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátotta a határozatijavaslatot 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

18l/2013.(VII.17.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a "Kertváros" 
Önkormányzati Társulás társulási megállapadását módosító 22/2013. (VII.ll.) TI 
határozatát, egyben ezen határozat mellékletét képező módosított társulási 
megállapodást j elen határozatával jóváhagyj a. 

Határidő : azonnal 
Felelős : polgármester 

6.) napirendi pont Javaslat a volt Dózsa major területének elnevezésére 
vonatkozó kérelemmel kapcsolatosan 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 

Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

182/2013.(VII.17.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő - testülete hozzájárul ahhoz, hogy a volt 
Dózsa major területén - a Szövetkezet utca, Körösi út, Patak utca és 07/31 hrsz-ú út 
által határolt tömbben - lévő cégek a telephelyük meghatározásakor a pontos címük 
(Bánki Donát utca vagy Bánki Donát köz) megadása mellett, a Bánki Donát 
Iparterület elnevezést is használják, illetve feltüntessék. 

Határidő: 2013. július 31 
Felelős: Polgármester 

Pápai Mihály további napirendi pont nem lévén megköszö te a részvételt és az ülést 18.15 órakor bezárta. 
'Í jX r ~ .... , 

.f. 

l'fJ .00 óráfól17.20 óráig tartott. 



2. sz. melléklet 

Szám: 913112013. 

J el eniéti ív 

Gyál V áras Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 17. 
napján megtartott nyílt üléséről 

Pápai Mihály polgármester 

Pánczél Károly alpolgármester 

fjj····; ................... . 
............................................. 

Czotter Ferenc képviselő 

Cseszkó Tibor képviselő 

Erős József képviselő .. C> .. L .......................... . 
Fa Zsuzsanna képviselő 

Gazdikné Kasa Csilla képviselő .. gg~&~4~ .. ~ .... }:bkJ 
..... fb .................... . Lakos Péter · képviselő 

Végh Tibor képviselő 

Véghné B ágya Ildikó képviselő 

IP'--' V.v--···························· ················· Vinnai Tibor képviselő 

Zabánné N agy Gyöngyi képviselő ~ .. ~.~~~~ .. 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

Botlik Zoltán a PGB külsős tagja ..... ~.~~l.\«. ................ . 

Dr. Fa Cecília az SZEKB külsős tagja 

Gácsi Kiss DezsőnéazOKB külsős tagja 

Badics Ferenc az ISKB külsős tagja 



Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

Sávai Mária 
Aljegyző 

DieraÉva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezető 

Kiss István 
Városfejlesztési Iroda vezető 

Kojnok Balázs 
Igazgatási Iroda vezető 

Dr. Molnár Andor 
Városi Egészségügyi Központ igazgatója 

N érne th István 
ASA Kft. ügyvezető igazgatója 

~#.Jé.~nyi Anclrett 

ASA Kft. kereskedelmi igazgatója 

Babák László 
Gyáli Járási Hivatal vezetője 

Dr. Rosdy Tamás 
Pest Megyei Kormányhivatal főigazgatója 

Tóth Istvánné 
szervezési ügyintéző 

~~ 
címzetes főjegyző 

2 

...... .f.t~ ...................... . 

d 
...... jú!:: ......................... . 

............ 4_ ............................ , .. 
A.U .... : 

~~.:.A. ....... . 

U6 ~ -tttJr (;~l ......... .............................. 


