Szám: 5087-2/2013.

Jegyzőkönyv

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25.
napján megtartott nyílt ülésérőL

Készült:

4 példányban

l pld. - Pest Megyei Kormányhivatal
vezetője

l pld. - Irattár - Helyben
l pld. - Munkapéldány
1 pld. - Könyvtár
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Szám: 50872'20 13.

Jegyzőkönyv

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25.
napján megtartott nyílt üléséről

Jelen voltak:

po lgárrnester

Pápai Mihály
Czotter Ferenc
Cseszkó Tibor
Erős József
Fa Zsuzsanna
Gazdikné Kasa Csilla
Lakos Péter
Végh Tibor
Véghné Bágy a Ildikó
Vinnai Tibor
Zabánné Nagy Gyöngyi

képviselő,
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette:

alpolgármester

Pánczél Károly
Tanácskozási joggal megjelentek:

Rozgonyi Erik
Sávai Mária
Diera Éva
Gácsi Kiss Dezsőné
Kojnok Balázs
Donhauzer Ádám
Zsigovits Gábor
Sárdy Károly
Babák László
Tóth Istvánné

címzetes

főjegyző,

aljegyző,

Pénzügyi és Adó Iroda vez.
azOKB külsős tagja,
Igazgatási Iroda vezetője,
VárosfejL és Városüz.Nonp.Kft. ügyvez.ig.
VárosfejL és Városüz.Nonprofit Kft. ügyv.ig.
DPMV Zrt. gazdasági igazgatója,
Gyáli Járási Hivatal vezetője,
szervezési ügyintéző

Pápai Mihály köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselő-testület l O
megjelent tagjával határozatképes. Javaslatot tett az ülés napirendjének módosítására, mely szerint vegye fel a
testület napirendjére a Gyáli Katolikus Egyház támogatásával kapcsolatos. valamint a BKK, Magyarország
Fejlesztési Minisztériuma és Gyál Város Önkormányzata közötti háromoldalú megállapodás meghosszabbítása
tárgyában készült előterjesztések megtárgyalását
Más javaslat nem lévén szavazásra tette fel az ülés napirendjének elfogadását az elhangzott módosítássaL

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 - igen - O nem szavazattal ~ O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
69/2013.(1V.25.) sz. határozat

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a
2013. április 25-ei ülésének napirendjét:
Felveszi napirendjére
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.. Javaslat a Gyáli Katulikus Egyház támogatására"
.. Javaslatfelhatalma:::ás adására háromoldalú megállapodás aláírása tárgyában"
c1mü

előterjesztéseket

A módosítással az ülés napirendje a következöképpen alakul:
N v í l t ü l és:

1. Beszámoló a 2013. március 28-ai rendes képviselö-testületi ülés óta történt
fontosabb eseményekről
Előterjesztő:
1

Pápai Mihály polgármester

Beszámoló a lejárt határidejü határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő:

Pápai Mihály polgármester

3. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének alakulásáról
(zárszámadás)
Előterjesztő:

Tárgyalja:

Pápai Mihály polgármester
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4. Javaslat Gyál Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójára.
Előterjesztő:

Tárgvalja:

Pápai Mihály polgármester
valamennyi bizottság

5. Javaslat az önkormányzat címeréröl, zászlajáról és használatuk
rendelet megalkotására
Előterjesztő:

rendjéről

szóló

Pápai Mihály polgármester

6. Javaslat folyószámlahiteL és munkabérhitel újrafelvételére
Előterjesztő:

Tárgval ja:

7.

Beszámoló a
Előterjesztő:

Tárgyalja:

8.

Pápai Mihály polgármester
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
belső ellenőrzés

2012. évi vizsgálatainak tapasztalatairól

Rozgonyi Erik címzetes főjegyző
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Beszámoló a DPMV Zrt. 2012. évi mérlegéröl
Előterjesztő:

Tárgval ja:

Sárosi István elnök-vezérigazgató
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Javaslat Gyál Város Önkormányzatának közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervéről
Előterjesztő:

Tárgval ja:

Pápai Mihály polgármester
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

l O. Javaslat a Körösi út mentén járda tervezéséhez tervező kiválasztására.
Előterjesztő:

Tárgval ja:

Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
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ll. Javaslat .,GyáL Vecsési úton járda építése" tárgyú eljárásra
kiválasztására
Előterjesztő:

Tárgval ja:

12. Javaslat

közbeszereztető

Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

döntés meghozatalára
kapcsolatban

az

energetikai

pályázat

benyújtásának

előkészítésével

Előterjesztő:

Tárgvalja:

Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

13. Javaslat komplex sportpálya rendezési, fejlesztési tanulmány készítésére
kiválasztására.
Előterjesztő:

Tárgval ja:

tervező

Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

l..t. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
üzemeltetésében lévő EFH-439 forgalmi rendszámú, Toyota Hiace típusú gépjármű
eladására
Előterjesztő:

Tárgvalja:

Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

15. Javaslat a Somogyi Béla utcában 8 db gömbakác ültetéséhez szükséges pénzügyi
fedezet biztosítására
Előterjesztő:

Tárgvalja:

Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság

16. Javaslat a 2013. évi Föld Napja szemétszedési kezdeményezéshez pénzügyi
fedezet biztosítására
Előterjesztő:

Tárgval ja:

Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság

17. Javaslat a Szent István tér növényzettel
szükséges forrás biztosítására.
Előterjesztő:

Tárgyalja:

Előterjesztő:

beültetésére és a kivitelezéshez

Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság

18. Javaslat a Polgármesteri
okiratainak módosítására

Tárgval ja:

történő

Hivatal és önkormányzati

Pánczél Károly alpolgármester
Oktatási és Kulturális Bizottság

19. Javaslat iskolai alapítványok támogatására
Előterjesztő:

Tárgvalja:

Pánczél Károly alpolgármester
Oktatási és Kulturális Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

intézmények alapító
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20. Javaslat a Gyáli Baráti Kör Sportegyesület részére pályázati önrész biztosítására
Előterjesztő:

Tárgyalja:

Pápai Mihály polgármester
Ifjúsági, Sport és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

21. Javaslat civil szervezetek pályázatainak elbírálására, a támogatás felosztására
Előterjesztő:

Tárgvalja:

Pápai Mihály polgármester
Oktatási és Kulturális Bizottság

22. Javaslat sport célú pályázatok elbírálására, a támogatás felosztására
Előterjesztő:

Tárgval ja:

Pápai Mihály polgármester
Ifjúsági, Sport és Egészségügyi Bizottság

23. Tájékoztató a Városközpont pályázattal kapcsolatos jelenlegi helyzetről,
legutóbbi történésekről
Előterjesztő:

Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató

24. Javaslat a Gyáli Katolikus Egyház támogatására
Előterjesztő:

Tárgval ja:

Pápai Mihály polgármester
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

25. Javaslat felhatalmazás adására háromoldalú megállapodás aláírása tárgyában
Előterjesztő:

Tárgyalja:

Rozgonyi Erik címzetes főjegyző
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

26. Egyebek
Zárt ülés:
27. Javaslat a Gyáli Közoktatásért Díj kitüntetés odaítélésére
Előterjesztő:
Pánczél Károly alpolgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

28. Javaslat dr. Pusztai Lajos Emlékdíj odaítélésére
Előterjesztő:

Tárgval ja:
Határidő:

Felelős:

A

Képviselő-testület

l.) napirendi pont

Pánczél Károly alpolgármester
Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság

azonnal
Polgármester

tagjai közül l

fő

nem szavazott.

Beszámoló a 2013. március 28-ai rendes képviselő
testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő:

Pápai Mihály polgármester

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 3. számú melléklete.)
Pápai Mihály elmondta, hogy a helyszínen kiosztásra került egy szándéknyilatkozat a Gyál-felsői vasútállomás
tervezett felújítása kapcsán, mely arról szól, hogy az Önkormányzat ezt a feladatot minél előbb meg kívánja
valósítani . A mai napon személyesen megkeresték a MÁV képviselői és közölték, hogy az elképzelések szerint
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a felújítást ök végeznék el, és erre a költségvetésükben 45 millió Ft van félretéve. Ezek után a tájépítészeti
munkák végrehajtását az Önkormányzattól várják, valamint elmondták, hogy a későbbi üzemeltetést és
hasznosírást már nem tudják vállalni, ezért egy olyan szándéknyilatkozat kiadását kérik, mely tartalmazza, hogy
az Önkormányzat 15 évre vállalja az épület és környezete üzemeltetését és rendben tartását.
Véghné Bágya Ildikó megérkezett, így a jelenlévő képviselök száma: ll

fő

Pápai Mihály tájékoztatta a Képviselő-testületet arról is, hogy a Dél-Pesti Kórház főigazgatója is az
Önkormányzat elvi támogatásátkérte a kórház fejlesztési tervének elfogadásához. A részleteket a fejlesztésről a
beszámoló melléklete tartalmazza.
A továbbiakban elmondta, hogy a .. Születés Hete'' országos programsorozat gyáli rendezvényeit 50 ezer Ft-tal
kívánja támogatn i a rendelkezésére álló saját keret terhére, melyhez kéri a Képviselő-testület hozzájárulását.
Végh Tibor szerint el kellene kezdeni végiggondolni, hogy mitjelent üzemeltetni egyMÁ V épületet.
Pápai Mihály elmondta. hogy az épület üres lesz és szerződésben fogják rögzíteni az Önkormányzat erre
irányuló feladatait, de főleg a környezet rendben tartásáról és állagmegóvásról lesz szó, valamint tervben van oda
egy helytörténeti kiállítás létrehozása. Természetesen a karbantartást nem ingyen szeretné végezni az
Önkormányzat. hanem a megállapodás ennek a díjára is ki fog térni.
További hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az elhangzottakra vonatkozó határozati javaslatokat, majd a
beszámoló elfogadása következett.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ll - igen - O nem szavazattal -O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
70/2013.(1V.25.) sz. határozat

G;ál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, szándéknyilatkozatot
ad ki arra vonatkozóan. hogy Gyál Város Önkormányzata 15 évre vállalja a felújítás
után a Gyál-felső vasútállomás épületének, és környezetének üzemeltetését és
hasznosítását, a későbbiekben egyeztetett és közösen jóváhagyott részletek alapján,
az akkor pontosan meghatározott, helyszínrajzon ábrázolt területen.
A fentiek megvalósítására
külön döntést hoz.
Felelős:

készülő

megállapodás jóváhagyásáról a

Képviselő-testület

polgármester
2013. december 3 l.

Határidő:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ll - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
71/2013.(1V.25.) sz. határozat

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért es támogatja a DélPesti Kórház fej lesztési tervét.
Határidő:
Felelős:

2013. április 30.
Polgármester

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

72/2013.(1V.25.) sz. határozat

Gyál Vá ros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy Kissné
Petrovics Éva (lakcím: 2360, Gyál, Egressy utca 16/a/2) a ,,Születés Hete" országos
programsorozat gyáli rendezvényének finanszírozásához a 2013. évi költségvetés 4.
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számú mellékletében az Egyéb működési célú kiadásoknál szereplő, a polgármester
által felhasználható keretből 50.000,-Ft azaz Ötvenezer forint támogatásban
részesüljön.
Határidő:
Felelős:

2013. május 4.
Polgármester

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

73/2013.(1V.25.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester Úr
legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolóját.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester

Beszámoló
a
végrehajtásáról

2.) napirendi pont

Előterjesztő:

lejárt

határidejű

határozatok

Pápai Mihály polgármester

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

Pápai Mihály kérdés. észrevétel nem lévén szavazásra tette fel a beszámolóban foglaltak elfogadását.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ll - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

74/2013.(1V.25.) sz. határozat
Gyál Yáros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester

Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésének alakulásáról

3.) napirendi pont

Előterjesztő:

Az

előterjesztés

Pápai Mihály polgármester

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

Végh Tibor értelmezése szerint az
milliárdos hiánnyal zárta.

tűnik

ki a beszámolóból, hogy a tavalyi évet az önkormányzat közel l ,5

Die ra Éva pontosításként elmondta. hogy az l ,4 milliárd Ft előző évi pénzmaradvány volt.
Végh Tibor nagyon jónak tartotta a beszámolót és a mellékelt táblázatok is megfelelően vannak kidolgozva.
Mégis az a véleménye, hogy az Önkormányzat gazdálkodásából ez az anyag keveset mutat.
Pápai Mihály további hozzászólás nem lévén először az
majd a rendelet névszerinti szavazása következett.

előterjesztés

határozati javaslatait tette fel szavazásra,
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete ll - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

75/2013.(1V.25.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete úgy dönt, hogy az Eötvös József
Közgazdasági Szakközépiskola 5.915 e Ft, és a Kodály Zoltán Zeneiskola 2.007 e Ft
összegű szabad pénzmaradványát elvonja és a 2013. évi költségvetés általános
tartalékába helyezi.
Határidő:
Felelős:

a 2012. évi zárszámadási rendelet elfogadása
Polgármester

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

76/2013.(1V.25.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bóbita
Bölcsőde 2.246 e Ft-os szabad pénzmaradványát elvonja és a 2013. évi költségvetés
céltartalékába helyezi ,.Bővítés utáni eszközvásárlás'' megnevezésseL
Határidő:
Felelős:

a 2012. évi zárszámadási rendelet elfogadása
Polgármester

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal-3 nem szavazattal -O tartózkodással a
következő név szerinti szavazással - az alábbi rendeletet alkotja:
Pápai Mihály
Czotter Ferenc
Cseszkó Tibor
Erős József
Fa Zsuzsanna
Gazdikné Kasa Csilla
Lakos Péter
Végh Tibor
Véghné Bágya Ildikó
Vinnai Tibor
Zabánné Nagy Gyöngyi

Igen
igen
igen
Igen
igen
igen
nem
nem
nem
igen
igen

Gyál
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megalkotja
a
9/2013.(1V.30.) számú rendeletét az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáróL

4.) napirendi pont

Javaslat Gyál Város Önkormányzatának 2014. évi
költségvetési koncepciójára
Előterjesztő:

Pápai Mihály polgármester

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

Pápai Mihály tájékoztatta a testületet, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottsága azzal a kiegészítéssel javasolja
a koncepció elfogadását, hogy a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-n keresztül az
önkormányzat továbbra is gondoskodik a Kft. részére működtetésre átadott intézmények tekintetében az épületek
karbantartásáróL szinten tartásáról, esetleges fejlesztésérőL
Végh Tibor megkérdezte, hogy miért kell a jövő évi koncepciót már áprilisban elfogadni?
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Rozgonyi Erik elmondta, hogy a megváltozott jogszabály
költségvetési koncepció! elfogadni.

előírja,

hogy április 30-ig kell a testületnek a

Végh Tibor felhívta a figyelmet, hogy a fővárosnak is van már elfogadott koncepciója, ami nem megfelelő és
felesleges is. Jelezni kellene a törvényalkotók felé, hogy nem megfelelő jogszabályt alkottak, hiszen számok
nélkül nincs ertelme ajövő évről döntést hozni.
Lakos Péter kiemelte az előterjesztés szövegéből az együttgondolkodást, a mértéktartást és racionális
gondolkodást. Ezért kérte, hogy fontolják meg a döntésüket, hiszen kézzelfogható adatok nélkül nem lehet
felelősen gondolkodni és határozni.
Pápai Mihály más hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a koncepció elfogadását.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 - igen - O nem szavazattal - 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
77/2013.(1V.25.) sz. határozat

Gyál Vá ros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncepcióját a
következőkben határozza meg:
1./

Elsődleges

az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal

működőképességének

biztosítása.

2. A 2014. év1 költségvetési bevételek és kiadások tervezése során prioritást élveznek az
önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok.
3.' Az intézmények a 2014. évi költségvetésük összeállítása során megtervezhetik:
bérnövekedés törvényben előirt mértékét,
dologi kiadások esetében a működéshez alapvetően szükséges kiadásokat,
a konyhai dolgozók. védőnők, gondozónők, dajkák, óvónők részére
biztosításának kiadásait

védőruházat

41. A Polgármesteri Hivatal a 2014. évi költségvetésének összeállítása során megtervezheti a
fedezetet
-a működéshez szükséges kiadásokra ( rezsi költségek, irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag
beszerzés. karbantartás, szervizelés, mezőőrök, közterület-felügyelők részére munkaruha és
védőruha beszerzés. egyéb anyag, tisztítószer beszerzés, takarítás, kis értékű eszköz beszerzés,
bérleti díjak. postaköltség, reprezentáció).
-a köztisztviselők kötelező (pl. köztisztviselői közigazgatási alap- és szakvizsga, egyéb
szakvizsgák. továbbképzés. átképzés) és a minőségi munka végzéséhez szükséges oktatására és
továbbképzésére természetesen fokozottan figyelve az ingyenesen biztosított oktatásokon való
részvéte Ire.
-a jogszabályi változások naprakész követéséhez, a törvényességi. valamint pénzügyi-számviteli
előírásoknak megfelelő feladatellátáshoz szükséges, megfelelő szakkönyvek és folyóiratok
beszerzésére.
-a korábbi években a működéssel kapcsolatos szerződésekre.
-a 2014. évi három választás (Eu parlamenti. országgyűlési és önkormányzati) lebonyolításához
szükséges kiadásokra.

5.1 Fedezetet biztosít a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapitványtámogatására, a gyerekek
táboroztatásához szükséges hozzájárulás összegére, a Szent József Idősek Klubja, a Bursa
Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjra pályázók, a Sportpálya üzemeltetésének és a városban
működő alapítványok. egyesületek és társadalmi szervezetek támogatására.

6./ A támogatások között fedezetet biztosít a "Kertváros" Gyáli Kistérség
Önkormányzati Társulása, illetve annak jogutódja működésének támogatására.

Többcélú

71 A Gyál, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft, a Gyáli Városgazda Kft, valamint
a Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft működésének támogatására fedezetet
biztosit.
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8./ Fedezetet biztosít azon tagdíjak összegére, amelynek Önkormányzatunk tagja.
9/. Vállalja a Gyáion működő Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működésének támogatását.
l O./ A 75. év feletti lakosok szemétdíjának kompenzálására fedezetet biztosít.
ll./ Fedezetet biztosít keretösszegre, amelynek felhasználásáról a Polgarmester saját hatáskörben
dönt.
12./ A 2014. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása során pénzügyi fedezetet biztosít
általános és céltartalék tervezésére.
l Y. A céltartalékok között
beruházási keret összegére.

elsődlegesen

biztosít fedezetet a pályázatokhoz szükséges önrész, és

14./ A céltartalékok között fedezetet biztosít:
Közbiztonság támogatására.
V áro si rendezvényekre.
Varos által alapított díjakra,
Intézmények dolgozói részére fizetendő végkielégítésekre, felmentésekre, jubileumi
jutalmakra.
13 éves korú gyermekek méhnyakrák elleni védőoltására,
A könyvtári felzárkóztató palyázaton, valamint a közművelődési intézmény, közösségi
színtér technikai. műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására kiírt
pályázaton való reszvételhez szükséges önrészre,
Nyári napközi finanszírozására,
Általános Iskolai alapítványok támogatására
15. 1 A 2014. évi költségvetés tervezésénél fejlesztési kiadásokat
és kamatainak. 2014. évre fizetendő összege it.

megelőzően

betervezi a kötvény

16. 1 A rendelkezésre álló kereten belül fedezetet biztosít
!.Azon beruházások megvalósítására. amelyre már a korábbi években, vagy a 2013. évben
pályázati forrást nyertünk
2. Pályázati forrás igénybevételéve l:
a.
Intézmények energetikai korszerűsítésére.
b.
esetleges forrás esetén Sportcsarnok építésére.
3.Saját forras igénybevételéveL
a.
Utcanév és házszámtáblák egységesítésének, cseréjének befejezésére.
b.
Gyal-felső vasútállomás épület felújításának befejezésére.
c.
Júdaépítés folytatására.
d.
Szükséges év közbeni felújításokra (l. és 4. osztályos tantermek festése ).
4. A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Kft. valamint az intézmények részére a szükséges
eszközök beszerzésére és beruházások megvalósítására a rendelkezésre álló források
függvényében.

17./ Utasítja a polgármester!. hogy a 2014. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása során az
illetve a határozati javaslatban foglaltakat érvényesítse.

előterjesztésben.
Határidő
Felelős:

A 2014. évi költségvetés benyújtásának
Polgármester

5.) napirendi pont

időpontj a.

Javaslat az önkormányzat címeréről, zászlajáról és
használatuk rendjéről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő:

Rozgonyi Erik címzetes

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

főjegyző
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Pápai Mihály ismertette a helyszínen kiosztásra
vonatkozott.

kerülő

módosító javaslatot, mely a rendelet 7. és 8. §-aira

Lakos Péter megkérdezte, hogy a rendeletben feltüntetett zászló lesz kift.iggesztve a Polgármesteri Hivatal elé?
Pápai Mihály elmondta, hogy a fekvő téglalap alakú lobogó kerül kift.iggesztésre.
További kérdés nem lévén először a módosító javaslatot tette fel szavazásra, majd a rendelet név szerinti
szavazására került sor.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ll - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

78/2013.(1V.25.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő módosítást fogadja
el az önkormányzat címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről szóló
rende lettervezethez:
~ .•11'. (l! beke::.désében "egy fels()" helyett "bal oldalán" s:::övegrés::., .. egy alsó"
heh·ett .. jobb oldalán" s::.övegrés:::t cseréje;

-.§JJJ beke::.dés törlése:

8. .11. (/) beke::.dése egés::.üljön ki .. me/y a Gyáli Polgármesteri Hivatal
elhelye::.ésre" s::.övegréss::.el.
Határidő
Felelős:

előtt

kerül

: azonnal
Polgármester

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ll igen szavazattal-O nem szavazattal-O tartózkodással a
következő név szerinti szavazással - az alábbi rendeletet alkotja:
Pápai Mihály
Czotter Ferenc
Cseszkó Tibor
Erős József
Fa Zsuzsanna
GazdiknéKasa Csilla
Lakos Péter
Végh Tibor
Véghné Bágy a Ildikó
Vinnai Tibor
Zabánné Nagy Gyöngyi

igen
igen
Igen
igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
igen
Igen

Gyál
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megalkotja
a
l 0/2013.(1V.30.) szám ú rendeletét az önkormányzat címeréről, zászlajáról és
használatuk rendjéről.

6.) napirendi pont

Javaslat
folyószámlahitel
újrafelvételére
Előterjesztő:

és

Rozgonyi Erik címzetes

munkabérhitel

főjegyző

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

Végh Tibor megkérdezte. hogy mi a különbség a korábbi bizottsági ülésen tárgyalt és a módosított
között?

előterjesztés
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Diera Éva elmondta. hogy eddig külön kezelték a munkabér- és a folyószámlahiteleket, de a bank Döntéshozó
Testülete és a folyószámla- és munkabérhitelt megszüntette és likvidhitelként kezeli mindkét hitelkonstrukciót,
ezért kellett módosítani az eredeti előterjesztést. A feltételek nem változtak.
Lakos Péter elmondta, hogy tavaly is volt ilyen hitel, amit nem sikerült december 31-ig visszafizetni, és nagyon
sok önkormányzat tönkrement volna, ha december 21-én nem jön egy rendelet, ami engedélyezte a következő
évre átvinni a tartozást. Az idén sem jobb a költségvetésünk. Most tudjuk-e teljesíteni a visszafizetést határidőre?
Diera Éva elmondta. hogy a tavalyi évben 400 milliós hiánnyal lett tervezve a költségvetés az akkor
rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret teljes kihasználásával . A 2013 évi költségvetés tervezésekor nem volt
hiány és a költségvetésnek van egy olyan melléklete ami az előirányzat-felhasználásról szól, ahol látszik, hogy a
200 milliós hitelkeret felhasználása nem fog megtörténni év közben és év végén látszik a visszafizetés ..
Pápai Mihály további hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete l O - igen - l nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
79/2013.(1V.25.) sz. határozat

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
l. hozzájárul a 250 millió Ft összegű likviditás i hitel újrafelvételére 2013. július Olnapjától 2013. december 31. napjáig.
2. a hitel és járulékai törlesztésének fedezetéül az Önkormányzat saját bevételeit
ajánlja fel.

3. kötelezettséget vállal arra. hogy 20 13. december 3 l-én az igénybevett likviditási
összeget teljes mértékben visszafizeti.
-1. felhatalmazza a Polgártnestert a hitelszerződések aláírására.
Határidő
Felelős:

: 2013. június 30.
Polgám1ester

Beszámoló a belső
tapasztalatairól

7.) napirendi pont

Előterjesztő:

Az

előterjesztés

ellenőrzés

2012. évi vizsgálatának

Rozgonyi Erik címzetes

főjegyző

elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 9. szám ú melléklete.)

Pápai Mihály kérdés. hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 - igen - O nem szavazattal - 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
80/2013.(1V.25.) sz. határozat

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében
foglaltaknak megfelelően elfogadja a 2012. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről
szóló éves összefoglaló jelentést.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester
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Beszámoló a DPMV Zrt. 2012. évi

8.) napirendi pont

Előterjesztő:

Az

előterjesztés

mérlegéről

Pápai Mihály polgármester

elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv l O. szám ú melléklete.)

Végh Tibor megkérdezte. hogy az 53 milliós nyereségből hogyan tervezi a társaság kigazdálkodni a várható
rezsicsökkentési intézkedést? Hogy lesz ebből víz- és csatornadíj csökkenés?
Sárdy Károly elmondta. hogy a társaság már számol ez évben a vezetékadóval, ami közel 300 millió Ft lesz
várhatóan. 12 települést látnak el, és bíznak benne, hogy ez az együttműködés nyereséges lesz az idén is. A
csatlakozott települések közül többen veszteséggel zárták a tavalyi évet, de ezeknek az okát már ismerik és
igyekeznek ezt kiküszöbölni és párhuzamot teremteni a települések között. Terveznek új megoldásokat, ami
közül az egyik. hogy a készenléti szalgálatot csökkenteni fogják, tehát nem lesz minden településen ügyelet,
hanem több település egy ügyeletet kap. Ez nyilván azt eredményezi, hogy a hibaelhárítás ideje hosszabb lesz, de
az ellátás zavartalan marad. Legalább két év kell, hogy az új eredmények tisztán kimutathatóak legyenek, de
bizakodóan tekintenek a jövőbe. A rezsicsökkentés esetére is vannak már terveik, de egyelőre várják a
rendelkezést.
Pápai Mihály egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását.
Gyál Város Önkonnanyzatának Képviselő-testülete ll - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
81/2013.(1V.25.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szaigáitató Zrt 2012. évi mérlegbeszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

9.) napirendi pont

azonnal
Polgánnester

Javaslat Gyál Város Önkormányzatának közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről
Előterjesztő:

Az

előterjesztés

Pápai Mihály polgármester

elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv ll. szám ú melléklete.)

Pápai Mihály kérdés. eszrevétel nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ll - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
82/2013.(1V.25.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 9. § (l) bekezdés alapján az önkormányzat
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló
törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából - a
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal fogadja el:

Gyál Város Önkormányzat középtávú vagyongazdálkodási terve 2013-2017.
évre vonatkozóan:
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l. Az önkormányzati vagyonnal - mint nemzeti vagyonnal - felelős módon,
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
ll. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó,
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szüksegletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és
költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő
használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak
elidegenítése.
lll. Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás és
elidegenítés) céljait a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet
határozza meg.
IV. Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása,
hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes
ellátása.
A hasznosítás fonnái:
l.
A vagyontárgyak vagyonkezelésbe vagy használatba adása, bérbeadása
1
A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése
3.
Önkormányzati vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység folytatása
l. A vagvontárgyak vagyonkezelésbe vagy használatba adása, bérbeadás
a) Az önkormányzati feladatok ellátására szolgáló vagyontárgyakat a feladatot
ellátó költségvetési szerv vagy gazdasági társaság rendelkezésére kell
bocsátani olyan kondíciókkal, amelyek a lehető legjobban segítik a közfeladat
ellátását. Ennek formája lehet vagyonkezelésbe adás, használatba adás vagy
bérbeadás.
b) Az önkormányzat tulajdonában lévő, önkormányzati érdekből bérbe adható
lakásol-,
bérletéről
és
bérbeadásuk
szabályairól
szóló
1/2010.(11.01.)
önkormányzati rendelet alapján kell eljárni.
c) A telkek hasznosítása a 2012012. (X/.30.) önkormányzati rendeletben foglaltak
alapJán tehető meg.
d) A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy
m inél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban.
2. A vagvon elidegenítése
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az Önkormányzat wiajdonáhan
ú/hí nem::et i vagyonr1íl és a mgyongazdálkodás szabályairól sz ó ló 20120 J2. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet, valamint a magasabb szintű jogszabályokban foglaltak
szerint kell eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős
módon történő gazdálkodására. A vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban
a város te lep ü lésfej lesztési koncepciójában rögzített cé Iok finanszírozására,
másodsorban fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgál.
3. Vállalkozás folvtatásával történő vagyonhasznosítás
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhető vagyonnal vállalkozási
tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységél
nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan átlátható gazdálkodó
szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulásának mértékét.
a) Az önkormányzati feladatváltozások miatt az önkormányzati vagyonban
bekövetkező változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon
hasznosítását felül kell vizsgálni törekedve a maximális kihasználtságra, a
gazdaságos üzemeltetésre, a felesleges vagyontárgyak értékesítésére.
b) Az Önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése
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érdekében kiemeit figyelmet kell
fordítani
a vagyon-nyilvántartás
aktualizálására.
c) Az Önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a
m unkahelyteremtő
vállalkozások
letelepítését, arra alkalmas terület
biztosításával.

Gyál Város Önkormányzatának hosszú távú vagyongazdálkodási terve
2013-2022. évre vonatkozóan:
I. Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
l I. Az Önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül
a hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében.
ll I. Az
intézményi
feladatellátás
tárgyi
feltételeit
az
előírásoknak
(közegészségügyi, szakmai stb.) való megfelelés. az energiatakarékos
üzemelés, az ellátás színvonalának emelése érdekében - elsősorban pályázati
források igénybevételével - korszerűsíteni kell.
IV. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés
mellett szem előtt kell tartani, hogy vagyonfelélést ne eredményezzen. A piaci
helyzet ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más
módon hasznosítható vagyonelemeket
V. A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak
megovására. megújítására, illetve beruházásrakell fordítani.
VI. Az Önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális
kihasználására kell törekedni.
VII. Minden önkormányzati intézmény és közvilágítás energiahatékonyságát és
energiatakarékosságát növeini kell.
Határidő:
Felelős:

10.) napirendi pont

folyamatos
Polgármester

Javaslat a Kőrösi út mentén járda tervezéséhez
tervező kiválasztására
Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató

Az

előterjesztés

elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 12. számú melléklete.)

Lakos Péter megkérdezte. hogy ez a járdaépítés milyen előre látható módon van tervezve') Meglátása szerint
nem feltétlenül a Körösi út mentén vannak a járda szakaszok a legrosszabb állapotban a városban. Köztudott
hogy van egy lakossági panasz a Somogyi B. u. 22. sz. alatti lakótól, akinek az ingatlanára teljesen befolyik a víz
és járhatatlan az a járdaszakasz. Van-e ütemterv a jövőre nézve a járdaépítést illetően? Miért pont a Körösi úton
építenek új járdát')
Pápai Mihály elmondta. hogy tavalyi évről van egy restancia, ami a Vecsési út Wesselényi utcától a Széchenyi
utcáig tartó járdaszakasza megépítésére vonatkozik. A tervek és engedélyek az év végére megérkeztek és az idei
évi költségvetésben ez szerepel.
A Körösi út a város főutcája, és esős időben végigmenve mindjárt előtűnik, hogy miért indokolt a járdát rendbe
hozni.
A két vasútállomás között kb. 2 km távolság van, amiből már 800 m elkészült.
A MÁV -tól kapott ígéretek alapján a jövő év elejére megújulhat a vasútállomás, ami a járda megépítésével egy
komoly megjelenést adhat a városnak.
A Somogyi B. u. 22. sz. alatti lakó panaszos levele kapcsán az illetékes munkatársak helyszínen megtekintették
az utcaszakaszt Látható. hogy az ingatlan előtt van egy nagy fa, ami nem a közelmúltban nőtt akkorára, és a
járda sem mostanában került olyan állapotba, hogy bejusson az ingatlanra az esővíz. A fotókról az is kitűnik,
hogy a vízszikkasztó árok helyén parkolnak a tulajdonos autói. Egyelőre keresik a megoldást, de a bejelentőnek
is lennének ott teendői, mint ahogyan más gyáli lakos is maga tartja rendben a saját ingatlana előtti területet.
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Van arra koncepció, hogy mely járdákat kellene a közeljövőben felújítani. Ilyen lehet a Toldi utca, de még lesz
számos ilyen. Vannak még a magasabb teherbírású utak, mint a Deák F. a Táncsics M. a Károlyi M. vagy a
Szélső utcák. Ez a koncepció ez év derekára el fog készülni, és ha a költségvetés lehetövé teszi, akkor ezeket
bele fogják építeni.
Végh Tibor a koncepció készítését örömmel fogadta, és egyben javasolta, hogy a Körösi út másik oldalán a
Bacsó B. utcától a gyál-felsői állomásig tartó szakaszt is készítsék el, hiszen az is a főutcához tartozik.
Czotter Ferenc a Somogyi B. u. 22. alatti ingatlan előtti járdával kapcsolatban elmondta, hogy a körzete lévén ő
is felvette a kapcsolatot a tulajdonossal és közösen keresik a megoldást a vizelvezetésre annak
figyelembevételéveL hogy a fák is megmaradjanak.
Lakos Péter szerint nem kellene járdák tervezésére pénzt költeni.
Pápai Mihály elmondta. hogy a Körösi út egy állami út melletti járda, és ők csak akkor járulnak hozzá a
járdaépítéshez, ha látják a terveket, valamint az út mellett üzemelő kereskedelmi egységek parkolói, lépcsők,
kerítések és egyéb építmények miatt nem lesz oda egyszerű megfelelő járdát építeni. Ezért is van szükség a
tervezésre.
További hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatot.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete l O - igen - O nem szavazattal - l tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
83/20 l3.(1V.25.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy:
l. elfogadja a Körösi út mellett a Zrínyi utcától a Vecsési utcáig és az Ady Endre
utcától Gyál-felső Vasútállomásig létesítendő járda egyesített terv elkészítésének
szükségességét;

2. elfogadja a legkedvezőbb ajánlatot tevő Tandem Mérnökiroda Kft. ajánlatát, és
szerződést kíván kötni a céggel az ajánlatban szereplő 665.000,- Ft+ÁFA értékben a
fenti munkákra, melyhez 2013. évi költségvetésének 5. számú mellékletében a
Járdaépítés, gyalogátkelőhely építés soron tervezett összeg terhére biztosítja a
szükséges fedezetet;
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

ll.) napirendi pont

2013. július 31.
Polgármester

Javaslat "Gyál, Vecsési úton járda építése" tárgyú
eljárásra közbeszereztető kiválasztására
Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató

Az

előterjesztés

elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 13. szám ú melléklete.)

Pápai Mihály megkérdezte, hogy sikerült-e a Közúti Igazgatósággal felvenni a kapcsolatot a Deák F. utcai
ügyében°

gyalogátkelő

Donhauzer Ádám elmondta, hogy levelet írtak, de válasz még nem érkezett. Utána fog nézni.
Pápai Mihály egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatban foglaltakat.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ll - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

17
84/2013.(1V.25.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
l. elfogadja a ,,Gyál, Vecsési úton járda építése" tárgyú eljárásra a közbeszerzés
lebonyolításának szükségességét.
2. elfogadja a legkedvezőbb ajánlatot tevő PERFECTUS Kft.
ajánlatát, és
szerződést kíván kötni a céggel az ajánlatban szereplő 550.000,-Ft+ÁFA értékben a
fenti munkákra, melyhez 2013. évi költségvetésének 5. szám ú mellékletében a
Járdaépítés, gyalogátkelőhely építés soron tervezett összeg terhére biztosítja a
szükséges fedezetet.

3. felhatalmazza a Polgánnestert a szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2013. július 3 l.
Polgármester

Javaslat döntés meghozatalára az energetikai
pályázat benyújtásának előkészítésével kapcsolatban

12.) napirendi pont

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató

Az

előterjesztés

elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 14. számú melléklete.)

Pápai Mihály kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra tette fel az

előterjesztés

határozati javaslatát.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ll - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
85/2013.(1V.25.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
l. elfogadja az energetikai pályázati anyagok összeállításának szükségességét,
2. elfogadja a legkedvezőbb ajánlatot tevő Ybl Tervező Kft. ajánlatát, és a vele
történő szerződéskötés 3.500.000,- Ft+ÁFA értékben a fenti munkákra, melyhez
2013. évi költségvetés 6. szám ú mellékletében a Pályázattól függő beruházások
ömésze sora terhére biztosítja a szükséges fedezetet.
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő:

Felelős:

13.) napirendi pont

2013. július 31.
Polgármester

Javaslat komplex sportpálya rendezési, fejlesztési
tanulmány készítésére tervező kiválasztására
Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató

Az

előterjesztés

elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 15. szám ú melléklete.)

Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatot.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 - igen - O nem szavazattal - 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

18
8612013.(1V.25.) sz. határozat

G: ál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
l. elfogadja a komplex sportpálya rendezési, fejlesztési tanulmány elkészítésének
szükségességét,
2. elfogadja a legkedvezőbb ajánlatot tevő Ybl Tervező Kft.
ajánlatát, és
szerződést kíván kötni a céggel az ajánlatban szereplő 1.500.000,- Ft+ ÁFA értékben
a fenti munkákra, melyhez 2013. évi költségvetésében biztosítja a szükséges
fedezetet a 20 13. évi általános tartalékkeret terhére;
3. felhatalmazza a Polgármcstert a szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő:

2013. július 30.

Felelős:

Polgánnester

14.) napirendi pont

Javaslat
Városfejlesztési
és
Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő EFH-439
forgalmi rendszámú Toyota Hiace típusú gépjármű
eladására
Előterjesztő:

Az

előterjesztés

Zsigovits Gábor

ügyvezető

igazgató

elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 16. számú melléklete.)

Pápai Mihály kérdés. észrevétel nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ll - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
87/2013.(1V.25.) sz. határozat

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
l. a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által üzemben
tartott. az Önkormányzat tulajdonát képező Toyota Hiace típusú, EFH-439 forgalmi
rcndszámú gépjánnü eladásához hozzájárul,
felhatalmazza a Kft.
eladással kapcsolatban.

ügyvezetőjét

3. úgy határoz, hogy az eladásból
tevékenységeinek ellátására fordítja.
Határidő:
Felelős:

15.) napirendi pont

2013. május 31.
Zsigovits Gábor

hogy tegye meg a szükséges lépéseket az

származó

bevételt a

előterjesztés

közhasznú

ügyvezető

Javaslat a Somogyi Béla utcában 8 db gömbakác
ültetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására
Előterjesztő:

Az

Kft.

Zsigovits Gábor

ügyvezető

igazgató

elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 17. szám ú melléklete.)

Pápai Mihály ismertette az Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslatát, mely szerint a
határozati javaslat egészüljön ki azzaL hogy .. Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 6. sz.
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melléklete .. Civil szervezetek támogatása,, soron rendelkezésre álló l O millió Ft keret terhére" biztosítja a
szükséges összeget a Nonprofit Kft-nek a faültetéshez ..
Lakos Péter megkérdezte. hogy miért éppen gömbakác fákat ültetnek 0 Maga is nagy híve a faültetésnek, de ez a
típusú növény nem tölti be a szerepét. nincs árnyéka és nem szüri a levegőt. Van számos, erre alkalmasabb
fafajta. Van-e ezekre a fákra garancia, illetve arra, hogy ezek évek múlva is zöldelini és növekedni fognak?
Ennyi pénzért elvárható. hogy így legyen.
Pápai Mihály szerint a gömbakác azért a megfelelő erre a célra, mert idővel, ha meglombosodik, akkor némi
árnyékot is ad és szépen mutat. valamint a városképbe is ez illik bele. Az életben maradására nincs garancia, de
vigyáznak rá és a Kft. emberei rendszeresen gondozni fogják ezeket.
Más hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete ll - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
88/2013.(1V.25.) sz. határozat

Gyál V áras Önkormányzatának Képviselö-testülete a Somogyi B. utcában 8 db
gömbakác fa ültetéséhez hozzájárul és bruttó 155.920.- Ft összeget biztosít a Gyál
Városfejlesztési
és
Városüzemeltetési
Nonprofit
Kft-nek,
Gyál
Város
Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 6. sz. melléklete ,. Civil szervezetek
támogatása .. soron rendelkezésre álló l O millió Ft keret terhére.
Határidő:
Felelős:

16.) napirendi pont

2013. május 15.
Polgármester

Javaslat a 2013. évi Föld Napja szemétszedési
kezdeményezéshez pénzügyi fedezet biztosítására
Előterjesztő:

Az

előterjesztés

Zsigovits Gábor

ügyvezető

igazgató

elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 18. szám ú melléklete.)

Pápai Mihály elmondta. hogy a bizottság az előző napirendi ponthoz hasonlóan itt is azt javasolta, hogy a
fedezetet .. Gyál V á ros Önkonnányzata 2013. évi költségvetésének 6. sz. melléklete "Civil szervezetek
támogatása,. soron rendelkezésre álló l O rnillió Ft keret terhére'' biztosítsa az önkormányzat.
Lakos Péter elmondta. hogy akkor lenne igazán büszke a városára, ha egy ilyen Föld Napja alkalmával nem a
más szemetét kellene összeszedni. hanem a település szépítésére tudnának energiát és pénzt fordítani.
Az arra felhatalmazott hatósági személyek jobban tevékenykedjenek ezen a területen, és hassanak oda, hogy
minél kevesebb legyen a szernetelö.
Pápai Mihály egyetértett az elhangzottakkaL Megjegyezte még, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező,
Erdősor utcában lévő erdőrészek kitakarításáról és az aljnövényzet eltávolításáról is intézkedett, és a Nonporfit
Kft. ezt remélhetőleg az idei évben el is fogja végezni.
Vinnai Tibor elmondta. hogy a szemétszedési akció szombaton lezajlott és 35 m3 hulladékat szedtek össze a
város belső utcáiról.
Pápai Mihály elmondta. hogy a korábbi évekbe a település külterületén került sor a szernétszedésre
alkalomból. Ez az első év. arnikor a város belső részén történt a szemétgyüjtés.
További hozzászólás nem lévén szavazás következett.

ebből

az

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

20
89/2013.(1V.25.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Föld Napja" városi
szemétszedési rendezvény lebonyolításához bruttó l 00.000,- Ft-ot biztosít a Gyál
Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit
Kft-nek,
Gyál
Város
Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 6. sz. melléklete ,. Civil szervezetek
támogatása .. soron rendelkezésre álló l O millió Ft keret terhére.
Határidő:

Felelős:

2013. május 15.
Zsigovits Gábor

ügyvezető

igazgató

Javaslat a Szent István tér növényzettel történő
beültelésére és a kivitelezéshez szükséges forrás
biztosítására.

17.) napirendi pont

Előterjesztő:

Az

előterjesztés

Zsigovits Gábor

ügyvezető

igazgató

elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 19. szám ú melléklete.)

Pápai Mihály kérdés. észrevétel nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ll - igen - O nem szavazattal ~ O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

90/2013.(1V.25.) sz. határozat
G: ál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

l.

támogatja a Gyáli Kertbarát Kör és a Gyál Városfejlesztési és
Várasüzemeltetési Nonprofit Kft. közös kezdeményezését a Sze nt István tér
növényzettel történő beültetésére vonatkozóan;

..,

a terv megvalósításához bruttó 200.000,- Ft összeget biztosít Gyál Város
Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 6. sz. melléklete" Civil szervezetek
támogatása .. soron rendelkezésre álló l O millió Ft keret terhére.

Határidő:

Felelős:

18.) napirendi pont

2013. május 15.
Zsigovits Gábor

ügyvezető

igazgató

Javaslat a Polgármesteri Hivatal és önkormányzati
intézmények alapító okiratainak módosítására
Előterjesztő:

Az

előterjesztés

Pánczél Károly alpolgármester

elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv20. szám ú melléklete.)

Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az

előterjesztés

határozati javaslatait.

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

91/2013.(1V.25.) sz. határozat
Gyál Vá ros Önkormányzatának Képviselő-testülete
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jóváhagyja 2013. május l. napjával a Liliom Óvoda Alapító Okiratának - az
l. s::.. mel/éklete szerinti- módosítását (módosító okirat), mely alapján
kiadja az intézmény- módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát
(e/c)terjes::.tés 2. s::.. mel/éklete);
előterjesztés

ezzel egyidejűleg a 25712012. (XII.I3.) sz. határozattal jóváhagyott és egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 2013 május l-jei hatállyal visszavonja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete ll - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
92/2013.(1V.25.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
jóváhagyja 2013. május l. napjával a Tátika Óvoda Alapító Okiratának - az
efáterjesztés 3. s::.. melléklete s::.erinti- módosítását (módosító okirat), mely alapján
kiadja az intézmény - módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát
lelriterjes::.tés ·l s::.. me//ék/ete).
ezzel egyidejűleg a 258/2012. (XII.I3.) sz. határozattal jóváhagyott és egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 2013. május l-jei hatállyal visszavonja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete ll - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
93/2013.(1V.25.) sz. határozat
Gyál Vár os Önkormányzatának Képviselö-testülete
jóváhagyja 2013 május l. napjával a Tulipán Óvoda Alapító Okiratának - az
e//i!erJes::.tés 5. s::.. me//ék/ete s::.erinti- módosítását (módosító okirat), mely alapján
kiadja az intézmény- módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát
lehfterjes::.tés 6. s::.. me/lék/et).
ezzel egyidejűleg a 259/2012. (XII.I3.) sz. határozattal jóváhagyott és egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 2013. május l-jei hatállyal visszavonja.
Határidő:

Felelős:

azonnal
Polgármester

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete ll - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
9412013.(1V.25.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
jóváhagyja 2013. május l. napjával az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár Alapító Okiratának -· a::. előterjesztés 7. s::.. melléklete szerinti módosítását (módosító okirat), mely alapján kiadja az intézmény - módosítással
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát (előterjesztés 8. sz. melléklete).
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ezzel egyidejűleg a 260/2012. (XII.13.) sz. határozattal jóváhagyott és egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 2013. május l-jei hatállyal visszavonja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ll - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
95!2013.(IV.25.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja 2013. május 1. napjával Gyál Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának - az eleJterjesztés 9. sz. melléklete
s::.erinti - módosítását (módosító okirat), mely alapján kiadja a Gyáli Polgármesteri
Hivatal - módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát
(előterjesztés

10. s::.. melléklete).

ezzel egyidejűleg a 261/2012. (XII.l3.) sz. határozattal jóváhagyott és egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 2013. május l-jei hatállyal visszavonja.
Határidő:
Felelős:

19.) napirendi pont

azonnal
Polgármester

Javaslat iskolai alapítványok támogatására
Előterjesztő:

Az

előterjesztés

Pánczél Károly alpolgármester

elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv21. szám ú melléklete.)

Pápai Mihály kerdés. hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 11 - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
96/2013.(IV.25.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
a) az Ady Endre Általános Iskola "Ifjú Szívek" Alapítványát
Ft-tal,
(Szla. szám: 11742300-20006936)
a Bartók Béla Általános Iskola ,.Bartók" Alapítványát
(Szla szám: 64400044-1 0416626-00000000)
az Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola
.. Alapítvány a gyermekekért" Alapítványát
(Szla. szám:64400044-30070011-61100008)
a Zrínyi Miklós Általános Iskola ,.Rodostó" Alapítványát
(Szla szám: 64400044-1 0406500-00000000)
a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola
"Gyáli Muzsikáért" Alapítványát
(Szla szám: 64400044-1 0418295-00000000)
támogatja.

471.919,-

31 0.886,-Ft-tal,

142.395,-Ft-tal,
395.875,-Ft-tal,

178.926,-Ft-tal
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b) felkéri a Polgártnestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester

Javaslat a Gyáli Baráti Kör Sportegyesület részére
pályázati önrész biztosítására

20.) napirendi pont

Előterjesztő:

Az

előterjesztés

Pápai Mihály polgármester

elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzökönyv22. számú melléklete.)

Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatban foglaltakat.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete ll - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
97/2013.(1V.25.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
a a Gyáli Baráti Kör Sportegyesület részére 1.000.000.-Ft-ot biztosít pályázati
önrészre a 2013. évi költségvetés általános tartalékán szereplö összeg terhére, me ly
kizarólag nyertes pályázat esetén használható fel a pályázatban megjelölt cél
eléréséhez az elnyert pályázati forrás arányában,
b

felkéri a polgánnestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:
Felelős:

2013.május31.
Polgármester

21.) napirendi pont

Javaslat civil szervezetek pályázatainak elbírálására,
a támogatás felosztására
Előterjesztő:

Az

előterjesztés

Pápai Mihály polgármester

elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzökönyv23. számú melléklete.)

Pápai Mihály kérdés. hozzászólás nem lévén elmondta, hogy a támogatási összegek tekintetében az Oktatási és
Kulturális Bizottság 24 '20 13.(1V.l7.) sz. határozatában foglaltakat teszi fel szavazásra.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete ll - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
98/2013.(1V.25.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzat Képviselö-testülete a 3/2013.(111.11.) számú rendelet az Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről 6. sz mellékletében a cél és általános tarta léka· terhére a civil szervezetek támogatása keret
soronten·e::.ett öss::.eghá/- az alább felsorolt pályázatokat részesíti támogatásban:
A civil szenezet neve
l./ Egymásért Mozgássérültek

Gyáli Egyesülete

Pályázati cél

gyógyszertámogatásra, gyógyfürdő belépő jegyre, rendezvényekre,
buszkö ltségre,postakö ltségre, irodaszerre,nyomtatványra, támbotra

Megállapított támogatás összege:
2./ Cukorbetegek Egyesülete

Támogatás összege

160.000,- Ft

20 éves évforduló megünnepelésének költségeire, orvosi előadások
díjazására, gyógyszertári költségekre, koleszterin és vércukormérö
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készülékre,
Gyógycipők,
tesztesíkok
vásárlására,
Diabetes
Világnap"
megrendezésére,
az
egészséges
táplálkozás
népszerüs ítésére

Megállapüott támogatás üsszege:

230.000,- Ft

a 80 évesek köszöntésére (virág, vendéglátás), Gödöllői,
utazásokra,farsangi jelmezhez kellékek. Állatkerti,
gyógyfúrdői belépőkre,hajókirándulásra, számítógéphez kamera,
hangfal vásárlás, ÓÉV búcsúztatóra

3.1 Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub

Kékestetői

Megállapított támogatás üsszege:
4.1 Nyugdíjasok Helyi Képviseletének
Közhasznú Egyesülete

IX. Kistérségi Találkozó, Idősek Világnapja, Szüreti Fesztivál
költségeinek fedezésére
Saját tagszervezet, saját tagok múzeumi belépökre, tlirdőbelépökre,
útiköltségre, könyvelési költségre, működési költségre

Megállapított támogatás összege:
5./ Kertváros Fúvószenekari Egyesület

440.000,- Ft

Énekkar fellépéseivel kapcsolatos költségek, a Cserkeszőlői
Nyugdíjas Találkozó, unokás kirándulásra Kiskunmajsára, Terror
Háza Múzeum látogatása, júniusban megrendezésre kerülö
Főzőversenyen való részvéteL mikulás ünnepségre, működéssel
kapcsolatos költségekre

Megállapított támogatás összege:
7.1 Gyáli Kertbarát Kör

280.000,- Ft

zenekari formaruha készíttetésére, dobszerelés vásárlására, kottatartó
állványok beszerzésére

Megállapított támogatás összege:
6.1 Őszidő Nyugdíjas Klub

280.000,- Ft

280.000,- Ft

koszorúzásra,
védöfelszerelésekre,
tömlők,
csatlakozók,
beszerzésére, pótlására, virágvásárlásra, plakátokra. szakmai
belépő
jegyekre.
működési
költségekre
kirándulásokra,
(bankköltségre, másolópapír, festék patron. emléklapok vásárlásra,
mobil feltöltésre vásárlására), BKK-jegyekre, külön járatú busz
költségekre,

Megállapított támogatás üsszege:

280.000,- Ft.

8.1 Solymári Béla Nyugd.Pedagógus Klub 25 éves évforduló megünneplésének költségére, pedagógus tagok
köszöntésére, eszközök fenntartási költségére (festék, nyomtatás),
eszközök javítására, karbantartására, nyomtatványokra, a Költészet
Napja rendezésének költségeire, működéshez, versek, életrajzok
másolásához tintapatronra, papírra, pedagógusnap rendezéséhez
v1ragra, üdítöre, süteményre, könyvelési díjra, posta- és
telefonköltségre" kirándulások úti és
szállásköltségéhez
hozzájárulásra, múzeumi belépökre, tárlatvezetésre

Megállapított támogatás összege:
9.1 Kovács István Pál Dalkör

130.000,- Ft

tiszteletdíjakra,
zenekar
honoráriumára,
könyvelési
díjra,
virágvásárlásra, dekorációra, nyomtatványokra, irodaszerekre,
ügyviteli fogyóeszközökre, könyvelési költségre, kiadványokra
rnobilfeltöltésre, postaköltségre

Megállapított támogatás összege:

380.000,-Ft
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10.1 Gyál Városi Népdalkör

dologi kiadásokra, rendezvény költségekre (Tavaszi Találkozó),
utazási költségre, tanulmányi kirándulásra, citerákra, fellépő ruhákra
működési költségekre, eszközök költségeire,

Megállapított támogatás összege:

160.000,-Ft

ll./ Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli Szervezete
adminisztrációs
költségekre,
nyomtatványok,
fénymásolópapír, festékpatron, bankköltség, mobiltelefon feltöltésre,
iskolai előadásokhoz szükséges szemJéltető eszközök beszerzéséhez
(élelmiszer, papírtál ca, műanyagpohár), diktafonra

l 00.000,-Ft

Megállapított támogatás összege:
12./ Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület

népviseletek vásárlására, határon túli
szakmai napra

népszerűsítésre,

Megállapított támogatás összege:

Erdélyben

280.000,- Ft

13./Civilek a Környezetünkért Egyesület kirándulások megszervezése fiatalok részére:buszköltségek,
múzeum látogatás költségei, arborétum belépők, meleg étel
biztosítása, egyéb adminisztrációs költségek,
-0,-Ft

Megállapított támogatás összege:
14./ FEGY

Polgárőr

és

Tűzoltó

Egyesület Gyál
Kárpát-medencei ifjúsági szabadtűzi főző- és sütőverseny
megrendezésére, Magyarok Világnapja alkalmából l napos buszkirándulás, belépőjegyek, étkezés biztosítása

Megállapított támogatás összege:

-0,-Ft

Határidő:
Felelős:

a következő rendes képviseló-testületi ülés
a bizottság elnöke

22.) napirendi pont

Javaslat sport célú pályázatok
támogatás felosztására
Előterjesztő:

Az

előterjesztés

elbírálására,

a

Pápai Mihály polgármester

elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv24. szám ú melléklete.)

Pápai Mihály hozzászólás nem lévén elmondta. hogy a támogatási összegek tekintetében az Ifjúsági, Sport és
Környezetvédelmi Bizottság 21/20 13.(1V .17.) sz. határozatában foglaltakat teszi fel szavazásra.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ll - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
99/2013.(1V.25.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2013.(111.11.) számú rendelet az Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről 6. sz mellékletében a cél és általános tartaléka terhére a sportszervezetek támogatása keret
soron terve::.e/1 öss::.egbűl- az alább felsorolt pályázatokat részesíti támogatásban:
Az egyesület neve
l. Gyáli Baráti Kör Sport Eí!J·esiilet

Pályázati cél
Támogatás összege
miíködési költségekre (hazai sportesemények szervezesere.
játékengedélyek kiváltására, csapatok nevezési díjaira, utazási
költségekre, játékvezetői díjak biztosítására. sportorvosi vizsgálat
díjának biztosítására, edzűk díjazására, könyvelési és számlavezetési
költségek kifizetésére, pályáztatok költségeire
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Megállapított támogatás összege:
1

.Jónás Darott1·a !sportág: tenis::.)J

tenis::. versenyeken való rés::.vételhe::. utazási és vízum költségre,
s::.állás költségeire, nevezési díjra, kisérő személy költségeinek
finanszírozására a külföldi versenyek során, sportszerekre
(teniszcipő,
ruha, szoknya stb.)versenyeken való induláshoz
Uúniustól augusztusig zajló versenyek összköltsége 800 e Ft, melyet
önerőből finanszíroz a család (, Magyar Bajnokság, Németország,
Cseh ország, Szerbia, Egyesült Allamokba kiutazás)

Megállapított támogatás összege:
3. Adwnec::. .li!::.sef(sportúg: hirkó::.i!J

50 gyermek táboroztatásakor étkeztetésre,
verseny gy6zteseinek díjazására

Megállapított támogatás összege:
-. APEX OptimisTa Sj)()rfegyesii/eT

autóbusz bérlésre,

l 00.000,- Ft

120.000,- Ft

Birkózó Szövetség által összeállított 20/3. évi versenynaptárban
felkészítő
meghirdetett
versenyeken
való
részvételhez,
edzőtáborokban való részvételhez, nemzetközi versenyeken való
részvételhez, sporteszközök heszerzéséhe::. és táplálék kiegészítők
vásárlásához

Megállapított támogatás összege:
9. Fodor Péter !sportág: birkózó;

50.000,- Ft

AlapTevékenység szerinti kiadásokra (versenyek: nevezési díjaira,
szállásköltségeire, utazási költségekre), működési adminisztrációs
költségekre (BKK jegyek. bérlet, pastaköltségek, bankszámla
vezetési díjra, térkép, szakkönyv folyóirat, tintapatron, nyomtatvány,
adminisztrációs kiadások) kis értékű tárgyi eszközökre (egyen póló,
tájoló sth.)

Megállapított támogatás összege:
8. Fodor Tamás (sportág: birkó::.ó)

l 00.000,- Ft

Felkés::.ülési költségek, havi bérlet áprilistól- augusztusig 950.000.Ft összegben, versenyeken való részvétel júniustól szeprember
hónapig( Olaszország, Magyarország, Szerbia, Görögország,
öss::.esen /400 euró összegben)

Megállapított támogatás összege:
6. Gyáli Sport- Horgús::. S. E

100.000,- Ft

működési költségekre (VII. .. Gyál Kupa" strandröplabda torna
s::.erve::.ésére és lebonyolítására, amatőr versenyek nevezés/ díjaira,
utazási költségekrej strandröplabda pálya karbantartására.

Megállapított támogatás összege:
5. SeMk Zoltán !sportág: s::.lalom ví::.isí)

100.000,- Ft

a Birkózó Szövetség által összeállított 20/3. évi versenynaptárban
felkészítő
meghirdetett
versenyeken
való
részvételhez,
ed::.6táborokban való részvételhez. nem::.etkö::.i versenyengedélyek
kiváltása, nemzetközi versenyekre és edzőtáborokba való kiutazás
költségei, sport eszközök beszerzéséhez, táplálék kiegészítlik
vásárlásához, klub Tagsági díj kijizetéséhez

Megállapított támogatás összege:
-í. GYBKSE Röplabda s::.akos::.tálya

1.850.000,- Ft

l 00.000,- Ft

Birkózó Sz övetség által összeállított 20/3. ev1 versenynaptárban
meghirdetett
versenyeken
való
rés::.vételhez,
felkészít()
ed::.átáborokban való részvételhez, nemzetközi versenyeken való

27
részvételhez, sporteszközök beszerzéséhe:: és táplálék
vásárlásához

Megállapított támogatás összege:
l O. GYBKSE Atlétikai Szakosztálya

a:: Egyesület
beszerzésére

müködési

100.000,- Ft

költségeinek fedezésére

Megállapított támogatás összege:

és

eszközök

300.000,- Ft

nyári edzőtáborban való részvétel és bérleti díjak költségeire

13. Sanbon SE

Megállapított támogatás összege:

J.+ Scheik József (sportág. jógathajtc)J

Er~yesiilet

120.000,- Ft

.. csütörtök" - a gyáli gyerekekért "K3 '' Kamasz Klub Kedden - a
gvá/i- els6sorban hátrányos helyzetzi - kamaszoknak, táborozás
alkalmával sportprogramok lebonyolításához szükséges eszközökre:
ugráló kötelek. gumilabdák, hójúk stb. (súturozás a gyáli
Játszókertben 30 gyermek részvételével 4 nap teljes ellátáss al, ), l O.
FociKupa megvalósításúhoz (kb. 70 gyermek részvételével) uzsonna,
érmek, serlegek, futball labdák, oklevelek stb. beszerzéséhez,
továbbá kosárlahdák, röplahdák, pingpong kellékek vásárlásához

Megállapított támogatás összege:
18. Mester Mi/cín (sportág: birkózó)

200.000,- Ft

gyáli sportolók versenyeztetéséhez, tömegsport rendezvények
megszervezéséhez (nevezési díjakra, jútékengedélyekre, bírái
díjakra, sportpálya-bérlésre, felszerelésekreJ

Megállapított támogatás összege:
l 7 Cil·ilek a Kiirnye::etiinkért Er0·esiilet

500.000,- Ft

helföldi és kül.földi versenyeken való részvételek költségeire

Megállapított támogatás összege:
16. Duplo Futhall Club

250.000,- Ft

20 !3-ben Budapesten megrendezésre kerülő Fogathajtó Európa
bajnokság kvalifikációs versenyein és a bajnokságon való részvétel
(nevezési díjak, szállás, boxdíjak, utazási költségek, nemzetközi
lázítlevelek költségei)

Megállapított támogatás összege:
15. Gyáli Lomssport

60.000,- Ft

sportág: ritmikus sportgimnasztika ( Gondviselő: Kalina Beáta és
Far kas Attila szülők)
nemzetközi versenyeken való részvételhez,
ed::rJtáborozús és sportszerek vásárlása, versenyek költségei

Megállapított támogatás összege:
12. Lurkcí Gyereklóci E?J·esiilet

100.000,- Ft

müködési költségekre (nevezési díjak kb. 100.0,00.- Ft összegben,
utazási költségekre, MASZ engedély költsége 20.000.- Ft összegben

Megállapított támogatás összege:
J l. Farkas KittiBeúta sz. 200-1.

kiegészítők

0,-Ft

Magyar Bajnokságon, Diúkolimpián való részvétel, nemzetközi és
hazai válogatott edzrJtáborokban való részvétel ,tagdíjra, utazási
költségekre,nevezési díjakra, sporteszközök beszerzéséhez és
táplálék kiegészítrJk vásárlásúhoz (várható kiadások összege:
690.000.-Ft)

Megállapítotttámogatás összege:

50.000,- Ft
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19. Prémiwn Gyáli Asztalitenisz SE

sporteszközök beszerzésére (versenyasztalok .sportági kiegészítők
(/abda, háló, versenyke!lékek, sportmezek) idegenbeli mérkőzéseik,
versenyeik utazási költségeire, kistérségi versenyre (terembérlet,
kupák, érmek, oklevelek, ~portági ajándékok), városi általános- és
középiskolai versenyekre (terembérlet, kupák. érmek, oklevelek,
versenyrendezó-re ~portági ajándékok), V Prémium kupa
(terembérlet, kupák, érmek. oklevelek, sportági ajándékok),
.. Pinpongozz, ne drogo::.::." rendezvényre (teremhérlet), edzések
teremhérletére
Megállapított támogatás összege:

20. Pap János és Pap DorottYa
(sportág. hirk<óík)

hazai és nemzetközi edzcltáhorokban. valamint versenyeken való
részvételek költségeire, kva!ifikációs versenyeken, felkészítő
edziltáborokban való részvételre
Megállapított támogatás összege:

21. Bácsi Péter (sportág: hirkcb!J

150.000,- Ft

l 00.000,- Ft

Birkózó Sz övetség által összeállított 2013. évi versenynaptárban
meghirdetett versenyeken való részvételhez,
a Budapesti
Világbajnokságra való felkészít() edzőtáborokhan való részvételhez,
útiköltséghez, benzinköltség, autópálya matrica, sporteszközök
beszerzéséhez és táplálék kiegészítők vásárfásához, egészségügyi
ellátáshoz
300.000,- Ft

Megállapított támogatás összege:
22.

GYBKSE J!a::.son:tt Szakosztálya

mz'íködési költségekre (nevezési díjak, utazási költségekre, szövetségi
tagdíjakra
Megállapított támogatás összege:

250.000,- Ft

Határidő:
Felelős:

a következő rendes képviselö-testületi ülés
a bizottság elnöke

Tájékoztató a Városközpont pályázattal kapcsolatos
jelenlegi helyzetről, legutóbbi történésekről

23.) napirendi pont

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató

Az

előterjesztés

elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzökönyv25. szám ú melléklete.)

Pápai Mihály elmondta. hogy május 17-én 16.00 órai kezdettel lesz a városközpont protokolláris átadása és 19én egy nagyobb közönséget megmozgató átadási ünnepség. Mindenkit szeretettel vár.
Hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a tájékoztatóban foglaltak elfogadását.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete ll - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

100/2013.(1V.25.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának képviselő- testülete elfogadja, a "Gyál kistérségi
szerepének erősítése a városközpont rehabilitációja által'' tárgyú projektről szóló
tájékoztatást.
Felelős:

Határidő:

Polgármester
azonnal

29

Javaslat a Gyáli Katolikus Egyház támogatására

24.) napirendi pont

Előterjesztő:

Az

előterjesztés

Pápai Mihály polgármester

elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzökönyv26. számú melléklete.)

Lakos Péter megkérdezte, hogy ez a támogatási javaslat milyen felkérésre jött létre? Felhívta a figyelmet, hogy
a Református Egyház is ugyanezekkel a paraméterekkel rendelkezik, és ök tavaly ünnepelték a templom 20.
évfordulóját. Egészen más a helyzet, ha ezt a támogatást Hetler atya kérte, és más, ha a Polgármester Úr saját
kezdeményezése.
Pápai Mihály elmondta. hogy a katolikus templom az idén 30 éves, és a templom mérete indokolja, hogy
nagyobb összeget kaptak. Nem az atya kérte, saját javaslata.
Lakos Péter elmondta. hogy tavaly a református templom célzottan kapott l millió Ft-ot fejlesztésre, a katolikus
egyház pedig az ünnepségek lebonyolítására kapja a 2 millió Ft-ot. Úgy érzi, hogy kettős mércével mémek.
Pápai Mihály nem így érzi. mert a református lelkész úr fejlesztésre kérte az l millió Ft-ot. A katolikus
templomnál is fej leszrésre lesz fordítva a pénz, és nem az ünnepség lebonyolítására.
További hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatot.
Gyál Város Önkormanyzatának Képviselö-testülete ll - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
10112013.(1V.25.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzat Képviselö-testülete a Gyáli Római Katolikus Plébánia
(2360 GyáL Szent István utca 36.) részére a templom felszentelésének 30.
évfordulója alkalmából 2.000.000.- Ft azaz Kettömillió forint támogatást nyújt az
adósságkonszolidációból keletkező forrás terhére.
Határidő:
Felelős:

2013. május 31.
Polgármester

Véghné Bágya Ildikó szavazás után még el kívánta mondani, hogy számára igen szokatlan, hogy nem kér valaki
pénzt bizonyos célra és mégis javasolnak neki. Ezt a támogatási formát egy bizonyos szintű diszkriminációnak
tartja. A város Képviselö-testületének a két történelmi egyházat egyenlő elbírálás alatt kellene kezelnie. Kérte
Polgármester Urat. hogy találja meg a módját a másik egyház támogatásának, hogy a különbözetet
megkap hassák.
Zabánné Nagy Gyöngyi elmondta. hogy lehet, hogy írásban nem kérte Hefler atya a pénzt. de többeknek
jelezte. hogy nagy szükségük lenne rá. Nem tartja diszkriminációnak, mert főleg a templomok. misék látogatása
alkalmával szóba lehet állni az atyávaL a lelkésszel és a beszélgetések során szóba kerülnek az esetleges
igények. Ez esetben is így merült fel a támogatási szándék.
Gazdikné Kasa Csilla úgy gondolja, hogy mindkét hitközösség a város vezető közössége és a lakosság
bizonyos rétegét képviselik. Biztos, hogy a kapott támogatásokat jó célra fogják költeni. Egy felelős
önkormányzat oda kell, hogy figyeljen ezekre a dolgokra, és kérés nélkül is segítsen, ha szükség van rá. Ezen
nem is kellene vitatkozni, mert semmilyen hátsó szándék nincs mögötte. Mindenkinek van egyéni álláspontja és
azt tiszteletbe kell tartani és nem vitatni.
V ég h né Bágy a Ildikó kihangsúlyozta. hogy a támogatással egyetért, azt megszavazta és a mértékével is
egyetért, csupán arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy ne vezessenek be olyan módszert, hogy gondolnak egyet
és azért támogatják az egyik templomot, mert az egyik képviselö oda jár.
Lakos Péter szerint ezekre az eseményekre előre kellene gondolni és a költségvetési koncepciók készítésekor
ezeket a támogatásokat tervezni kellene. Ezzel elkerülhetnék az ehhez hasonló vitákat.
Pápai Mihály egyetértett a képviselö úr által elmondottakkaL
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25.) napirendi pont

Javaslat
felhatalmazás
adására
megállapodás aláírása tárgyában
Előterjesztő:

Az

előterjesztés

Rozgonyi Erik címzetes

háromoldalú

főjegyző

elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv27. szám ú melléklete.)

Pápai Mihály elmondta. hogy ebben az ügyben egyelőre minden marad a régiben. Egy háromoldalú
megállapodás megkötésére van szükség a BKK-val és a Nemzetgazdasági Minisztériummal, és ez várhatóan
december 31-ig fog szólni. A Volán még nem készült fel erre a szolgáltatásra, ezért elképzelhető, hogy az év
vége után újabb megállapodásra lesz szükség. A BKK azt a tájékoztatást adta, hogy rövidesen 150 db új
Mercedes típusú buszt fog Budapesten forgalomba állítani és az ezáltal felszabaduló alacsony padJós buszokkal
is fognak Gyáion közlekedni. A régi buszokat is felújítják és azokat is visszaállítják az itteni forgalomba. A
feltételek az új megállapodásban sem változnak.
Hozzászólás nem lévén szavazás következett.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ll - igen - O nem szavazattal ~ O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

l 02/2013.(1V.25.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
l. a Gyál Város Önkormányzata, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a BKK
közötti. a helyi és helyközi autóbusz-közlekedés biztosítása tárgyában létrejött
háromoldalú megállapodás meghosszabbításához hozzájárul ,
2. felhatalmazza a polgánnestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2013. április 30.
Polgármester

26.) napirendi pont

Egyebek

Ezen napirend kapcsán a hallgatóság
alatti lakos
Pápai Mihály megkérdezte, hogy a

köréből

felszólalásra jelentkezett Kovács Sándor Gyál,

Képviselő-testület

Erdősor

u. 59. sz.

megadja-e aszóta jelentkezőnek.

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

103/2013.(1V.25.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megadja a szót a hallgatóság
köréből jelentkező Kovács Sándor, Erdősor u. 59. sz. alatti lakosnak, aki a
devizakölcsönök tárgyában kívánt néhány gondolatot megosztani és kémi a
Képviselő-testület segítségét.
Határidő:

Felelős:

azonnal
Polgármester

Kovács Sándor mint ezügyben érintett. a devizahitelesek tisztességes, a jogszabályoknak megfelelő eljárásban
való részesítésé tárgyában kérte a Képviselő-testület és az Önkormányzat segítségét. Ismertette a jelenlévőkkel
az időközben történt fejleményeket, elmondta, hogy a városban a hasonló helyzetben lévő lakosok milyen
kezdeményezésekben vesznek részt. Sajnos az árfolyamgát határideje hamarosan lejár és nem tudják, hogy utána
milyen lépéseket tudnak még tenni. hiszen 3-5 év elteltével nem ismeretes, hogy milyen összegeket fognak tőlük
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követelni a bankok. Ebben kérnék az Önkormányzat segítségét, valamint abban, hogy jogi tanácsokkal
támogassák a kezdeményezésüket. Volt ebben az ügyben már lakossági fórum is, amit ők kezdeményeztek és
nagyon sokan vettek rajta részt. Sajnos az a tapasztalat, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik nem jelezték
még, hogy bajban vannak, mert szégyellik a helyzetüket. Arra kérte a képviselőket, hogy ha tudnak ilyen
esetekről. akkor segítsenek nekik felvenni ezekkel az emberekkel a kapcsolatot.
Kérte a Képviselő-testületet. hogy a jövőben a kilakoltatásokat akadályozzák meg, vagy függesszék fel a
végleges jogi procedúra idejére. Remélte, hogy a Képviselő-testületnek is vannakötleteia város ilyen helyzetben
lévő lakosainak a megmentésére.
Pápai Mihály tudomása szerint van egy hivatalos személy, aki ezügyben folyamatosan tárgyal a bankokkal és
egyéb szervekkel. és akit a miniszterelnök úr jelölt ki erre a feladatra. Várhatóan a kormány ebben az évben
pontot akar tenni ennek a témának a végére. Elsősorban az ő segítségét kellene kérni. Az Önkormányzatnak nem
sok lehetősége van. mivel erre jogi felhatalmazásuk sincsen, és a bankok sem állnak szóba velük. A
kilakoltatásokkal szemben is csak a kormány tud fellépni. Alpolgármester Úr, mint parlamenti képviselő
folyamatosan tájékozódik a témában és tájékoztatja az Önkormányzatot a fejleményekről, valamint abban tudnak
még segíteni. hogy helyet biztosítanak az összejövetelek, tárgyalások számára. A Képviselő-testület átérzi az
emberek problémáját. hiszen rengeteg érintett gyáli lakos van a közvetlen környezetükben is. Sajnos a dolgok
mostani állása szerint csak kormányzati szinten lehet intézkedéseket tenni, tehát oda kell fordulni segítségért.
Lakos Péter úg: értelmezte a hozzászóló szavait, hogy jogi segítséget kér arra vonatkozóan, hogy milyen
kiskapuk vannak még. arniket ki lehet használni a végrehajtási rendeletben a kilakoltatások megakadályozására.
Ingyenes jogsegélyszolgálatra lenne szükségük.
Pápai Mihály elmondta, hogy nem városi szinten, de központilag van ilyen jogsegélyszolgálat, hiszen ezek nem
esetek. ezért pénzügyi szakjogászt igényelnek.

egyszerű

Kovács Sándor megköszönte a lehetőséget és a segítséget. Valójában azért is fordult a Képviselő-testülethez,
hogy azokkal a gyáli lakosokkal segítsenek felvenni a kapcsolatot, akik hasonló súlyos helyzetben vannak, és
szükségük lenne szervezett segítségre.
Pápai Mihály további hozzászólás nem lévén a nyílt ülést bezárta és a további napirendi pontok tárgyalására
zárt ülést rendelt eL
A zárt ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.

K.m.f
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Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

A

képviselő-testületi

/

Papai Mihály
polgármester

nyílt ülés 2013. április 25-án 18.00 órától 19.40 óráig tartott.

A jegyzőkönyv digitális

hangfelvételről

készült.

2. sz. melléklet
Szám: 5087/2013.

Jelenléti ív
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25.
napján megtartott nyílt üléséről
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Fa Zsuzsanna
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Tanácskozási joggal meghívottak:
Botlik Zoltán a PGB

külsős

Dr. Fa Cecília az SZEKB

tagja

külsős

tagja
.

Gácsi Kiss

DezsőnéazOKB külsős
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Aljegyző
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Diera Éva
Pénzügyi és Adó Iroda vezető
Kiss István
Várasfej lesztési Iroda vezető
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Kojnok Balázs
Igazgatási Iroda vezető
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Donhauzer Ádám
VárosfejL és Városüz. Nonprofit Kft. ügyv.ig.
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Zsigovits Gábor
VárosfejL és Városüz. Nonprofit Kft. ügyv.ig.
Babák László
Gyáli Járási Hivatal
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vezetője

Majláth Konrád Konstantin
belső ellenőr

Sárosi István
DPMV Zrt. elnök, vezérigazgatója
Sárdy Károly
DPMV Zrt. gazdasági

vezetője

dr. Benedek József
Béta-Audit Kft. könyvvizsgálója
Dr. Rosdy Tamás
Pest Megyei Kormányhivatal

főigazgatója

Tóth Istvánné
szervezési ügyintéző

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző
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