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Szám: 12662-2/2013 

Jelen voltak: 

Jegyzőkönyv 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 2013. november 28. 
napján megtartott nyílt üléséről 

Pápai Mihály 
Pánczél Károly 
Cseszkó Tibor 
Erős József 
Fa Zsuzsanna 
Lakos Péter 
Végh Tibor 
Véghné Bágy a Ildikó 
Vinnai Tibor 
Zabánné Nagy Gyöngyi 

polgármester, 
alpolgármester, 
képviselő, 

képviselö 
képviselö 
képviselő 

képviselő 

képviselö 
képviselö 
képviselö 

Távolmaradását bejelentette: 

Czotter Ferenc 
Gazdikné Kasa Csilla 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

Rozgonyi Erik 
Sávai Mária 
Babák László 
Gácsi Kiss Dezsőné 
Diera Éva 
Kiss István 
Kojnok Balázs 
Zsigovits Gábor 
Tóth Istvánné 

képviselö 
képviselö 

címzetes főjegyző, 
aljegyző, 

a Gyáli Járási Hivatal vezetője, 
azOKB külsö tagja, 
Pénzügyi és Adó Iroda vez. 
Városfejlesztési Iroda vezetője, 
Igazgatási Iroda vezetője, 
Városfej l. és Városüz.Nonprofit Kft. ügyv.ig. 
szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

Pápai Mihály köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselö-testtilet 10 
megjelent tagjával határozatképes. Módosító javaslatot tett az ülés napirendjét illetően, mely szerint vegyék le 
napirendről a kiküldött meghivóban 18. napirendi pontként szcreplö "Javaslat fellebbezés elbírálására" című 
előterJesztést. Más Javaslat nem lévén az elhangzott módosítással szavazásra tette fel az ülés napirendjét. 

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

239/2013.(XI.28.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testillete 

leveszi napirendjéről 

.. 18. Jamsíatfeí/ebbezés e/bírá/ására" 

cimü előterjesztést. 

A módosítással az alábbiak szerint fogadja el a 2013. november 28-ai ülésének 
napirendj ét: 
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l. Beszámoló a 20 !3. október 31-ei rendes képviselö-testületi ülés óta történt 
fontosabb eseményekről 

Elöterjcsztö: Pápai Mihály polgármester 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Elöterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

3. Javaslat szociális rendelet módosítására 

Elötcrjcsztö: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
Tárgvalja: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 

4. Javaslat a 2014. évre vonatkozó köztisztviselői illetménykiegészítésről szóló 
rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

5. Javaslat likviditási hitel újrafelvételére 

Elöterjcsztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgvalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

6. J avaslat az ÁROP-3 .A.2-20 13-0008 kódszámú pályázatának megvalósítására 
irányuló szervezetfejlesztési tevékenység közbeszerzésének lezárására 

Elöterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

7. Javaslat a stratégiai zajtérkép elkészítésére létrehozott társulási megállapodás 
megszüntetésére 

Elötcrjcsztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgvalja: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 

8. J avaslat Gyál V á ros Önkormányzata 2014. évi munkatervére 

Elöterjesztö: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Valamennyi Bizottság 

9. Javaslat Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ugyvezetöinek 
j utalmazasára 

Elötcrjcsztö: Pápai Mihály polgármester 
Tárgvalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

l O. Javaslat állati me l léktermék gyűjtőhely megszüntetésére, valamint új 
gyűjtőhely kialakítására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgvalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 

ll. Javaslat szociális parcellák kijelölésére 

Elötcrjcsztö: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
Tárgvalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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12. Javaslat platán fák vásárlására a Bem József utcai köztemetőbe 

Előtcrjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 

13. Javaslat a gyáli O 164/12-13-14 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásával és 
telekalakításával kapcsolatosan 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgvalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

14. Javaslat Gyál Város Önkormányzata és a SKK közötti finanszírozási 
szerzödés hatályának elismerésére 

Eliítcrjcsztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

15. Egyebek 

Zárt lilés: 

16. Javaslat Közmüvelödési Díj adományozására 

Előtcrjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
Tárgvalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

17. Javaslat a P:V1PSZ intézményvezetöi pályázatok véleményezésére 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

l.) napirendi pont Ileszámoló a 2013. október 31-i rendcs képviselö
testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 

Előtcrjcsztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Pápai Mihály kérdés, észrevétel nem lévén először a beszámoló II. pontjában lévő határozati javaslatot tette fel 
szavazásra, mely az Alapítvány a Tulipán utcai Óvodáért alapítvány székhelyhasználatának engedélyezéséről 
szólt, majd a beszámoló elfogadása következett. 

Gyál Város Önkormanyzatanak Képviselő-testiilete l O - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

240/2013.(XI.28.) sz. ha tá ro za t 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

l. hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonát képező 2360 Gyál, Tulipán u. 23. sz. alatti 
ingatlant az Alapítvány a Tulipán utcai Óvodáért ingyenes használat jogcímén 
székhelyeként használja, és ezt a bírósági nyilvántartásban feltüntesse; 

2. felhatalmazza a polgármcstert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 

Határidő: azonna! 
Felelős: Polgármester 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete l O - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

241!2013.(XI.28.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete elfogadja a Polgármester Úr 
legutóbbi rendes képviselö-testületi ülés óta eltelt idöszakban történt fontosabb 
eseményekről szóló beszámolóját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

Végh Tibor megköszönte a részletes tájékoztatást az elektronikus úton történő postázásból eredő problémákkal 
kapcsolatban. Véleményeszerint az anyagok nagy terjedelmemiatt fordulhat elő néhányszor, hogy nem minden 
képviselö kapja meg a kiküldött testületi, vagy bizottsági anyagokat, de az is lehet, hogy a pdf. formátum 
használata okozza a gondot. Javasolta, hogy a nagyterjedelmű fájlok helyett valami más megoldást keressenek, 
vagy állítson az infonnatikus a szerver kompresszióján és ne zip. formátumba tömörítsék a leveleket, hanem 
valami kedvezöbb formátumba. 

Pápai Mihály szerint a többség számára problémamentes gyal.hu-ra, való áttérést javasolta azoknak a 
képviselöknek, akiknek többször gondot okoz a levelek megnyitása. Kérte, hogy erre a címre állítsák vissza a 
számítógépeiket, mert a többségnek ezzel semmilyen gondja nincs. 

Véghné Bágya Ildikó véleménye szerint a számítógépek elhasználódtak, elavultak és az is okozhatja a 
problémákat, hogy nem ugyanazon típusokat használják. Megérett az önkormányzat számítógépparkjaa cserére. 

2.) napirendi pont Beszámoló a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 

Elöterjesztö: Pápai Mihály polgármester 

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

Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 

Gyál V á ros Önkormányzatának Képviselö-testülete l O - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

242/2013.(XI.28.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

3.) napirendi pont Javaslat szociális rendelet módosítására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

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

Pápai Mihály kérdés, észrevétel nem lévén névszerinti szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. 

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



Pápai Mihály 
Pánczél Károly 
Cseszkó Tibor 
Erős József 
Fa Zsuzsanna 
Lakos Péter 
Végh Tibor 
Véghné Bágya Ildikó 
Vinnai Tibor 
Zabánné Nagy Gyöngyi 
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igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
t gen 
igen 
igen 
igen 
igen 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 
19!2013.(Xli.02.) számú rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtható 
szoeiális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló többször módosított 1211999.(IX.15.) önkormányzati rendelet, 
valamint a Képviselő-testület Szervezeti és Müködési Szabályzatáról szóló 
7/2013.(Ill.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

4.) napirendi pont Javaslat a 2014. évre vonatkozó köztisztviselői 

illetménykiegészítésről szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

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

Pápai Mihály hozzászólás nem lévén név szerinti szavazásra tette fel a rendeletet. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete l O igen szavazattal-O nem szavazattal-O tartózkodással a 
következő névszerinti szavazással -az alábbi rendeletet alkotja: 

Papai Mihaly igen 
Panczél Karoly igen 
Cseszkó Tibor igen 
Erős József igen 
Fa Zsuzsanna igen 
Lakos Péter igen 
Végh Tibor igen 
Véghné Bágya Ildikó t gen 
Vinnai Tibor igen 
Zabánné Nagy Gyöngyi igen 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 
20/2013.(XI1.02.) számú rendeletét a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők 2014. évi illetménykiegészítésérőL 

5.) napirendi pont Javaslat likviditási hitel új ra felvételére 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

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

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

243/2013.(Xl.28.) sz. határozat 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 

l. hozzájárul a 200 millió Ft összegű likviditási hitel újratelvételére 2014. január 
Ol-napjától2014. december 31. napjáig; 

2. kötelezettséget vállal arra, hogy 2014. december 31-én az igénybevett likviditási 
hitel összegét teljes mértékben visszafizeti; 

3. felhatalmazza a Polgármcstert a hitelszerződés aláírására. 

Határidő : 20 !3. december 31. 
Felelős : Polgármester 

6.) napirendi pont Javaslat az ÁROP-3.A.2-2013-0008 kódszámú 
pályázatának megvalósítására irányuló 
szervezetfejlesztési tevékenység közbeszerzésének 
lezárására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

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

Pápai Mihály elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
eljárás nyertesének az IPS Tanácsadó Kft.-t hirdesse ki 14.000.000.-Ft+ÁF A összegű ajánlata alapján. 
Kérdés, észrevétel nem volt, ezért közbeszerzés! lezáró döntés lévén a határozat elfogadását az elhangzott 
kiegészítéssel névszerinti szavazásra bocsátotta. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 - igen -2 nem szavazattal-O tartózkodással a következő 
név szerinti szavazással az alábbi határozatot hozta: 

Pápai Mihály igen 
Pánczél Károly igen 
Cseszkó Tibor igen 
Erős József igen 
Fa Zsuzsanna 1gen 
Lakos Péter 1gen 
Végh Tibor nem 
Véghné Bágy a Ildikó nem 
Vinnai Tibor igen 
Zabánné Nagy Gyöngyi igen 

24412013.{XI.28.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testtilete úgy dönt, hogy: 

l. "Az új szervezeti-működési kultúra bevezetése Gyál Város Önkormányzatának 
napi rutinjába" c. ÁROP-3.A.2-2013-0008 kódszámú pályázatának megvalósítására 
irányuló szervezetfej lesztési tevékenység tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének 
az IPS Tanácsadó Kft-t hirdeti ki 14.000.000.-Ft+ÁF A összegű ajánlata alapján; 

2. felhatalmazza a Polgárrnestert a szükséges további intézkedések megtételére és a 
szerződés megkötésére. 

Határidő: 2013.december31. 
Felelős: Polgármester 
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7.) napirendi pont Javaslat a stratégiai zajtérkép elkészítésére 
létrehozott társulási megállapodás megszüntetésére 

Előtcrjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Lakos Péter rövid tájékoztatást kért a zajtérképet megalapozó mérésekkel kapcsolatban. Történt-e valamikor 
egy alapmérés, tekintettel arra, hogy a rendelet szerint a zajterhelést 5 évenként meg kell vizsgálni? 

Kojnok Balázs elmondta, hogy a főváros vezényletével társulási megállapodás alapján megtörtént az alapmérés. 
A méréshez a főváros és 22 település kapcsolódott, és természetesen Gyáira nézve is elkészült. Ez jelenleg is 
rendelkezésre áll DVD formátumban, és igen komoly anyagról van szó, ami a hivatalban hozzáférhető, képviselő 
úr is bám1ikor megnézheti. 
A megállapodás a zajtérkép megújítására vonatkozóan már nem tartalmazott rendelkezéseket, és ennek kapcsán 
kereste meg a testületet a főpolgármester. Akkor úgy gondolták, hogy a mérést együttesen kellene elkészíteni, de 
a központi költségvetés már nem rendelt hozzá fedezetet, ezért ez a dolog meghiúsult. A jelen határozati javaslat 
is arról szól, hogy a társulási megállapodást a fővárossal együtt a 22 település felbontaná. 

Pápai Mihály egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 

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

245/2013.(XI.28.) sz. határozat 

Gyál V á ros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) 2014. február 20-ai hatállyal - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
20 ll. évi CLXXXIX. törvény 91. § b) pontja és a társulási megállapodás 7. pontja 
alapján - közös megegyezéssel megszünteti a Budapest és vonzáskörzete települési 
önkormányzatainak a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 
280/2004.(X.20.) Korm. rendeletben meghatározott önkormányzati feladatok 
végrehajtására létrehozott Társulását; 

b) visszavonJa a 169/20 12.(IX.l2.) szám ú határozatát; 

c) felhatalmazza a Polgármester! a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. február 20. 
Felelős: Polgármester 

8.) napirendi pont Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2014. évi 
munkatervére 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Pápai Mihály kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra tette fel a munkaterv elfogadását. 

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

246/2013.(Xl.28.) sz. határozat 
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Gyál Város Önkonnányzatának Képviselö-testülete elfogadja az előterjesztés 
mellék!ete szerinti -2014. évre vonatkozó- munkatervet. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

9.) napirendi pont Javaslat Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. ügyvezetőinek j utalrnazására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgánnester 

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

Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatban foglaltakat. 

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

247!2013.{XI.28.) sz. határozat 

Gyál Város Önkonnányzatának Képviselö-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

l. Donhauzer Ádám a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft ügyvezetője 
részére 500.000,- Ft, valamint Zsigovits Gábor a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetője részére 800.000 Ft összegű jutalom 
kerüljön ki fizetésre a Kft-nél rendelkezésre álló bérmegtakarítás terhére; 

2. felhatalmazza a Polgármcstert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő : 2013. december 31. 
Felelős : Polgánnester 

10.) napirendi pont Javaslat állati 
rn egszü n tetésére, 
kialakítására 

rnellékterrnék 
valamint új 

Előterjcsztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 12. szám ú melléklete.) 

Pápai Mihály kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatban foglaltakat. 

gyűjtőhely 

gyűjtőhely 

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

248/2013.(XI.28.) sz. határozat 

Gyál V á ros Önkormányzatának Képviselö-testülete 

a) 2013. december 31. napjával megszünteti a gyáli 04711 hrsz-ú ingatlanon 
üzemelő állati melléktermék gyűjtőhely tizemeltetését; 

b) az új gyűjtőhelyet a gyáli O 177/2 hrsz-ú ingatlanon hozza létre; 

c) felhatalmazza a Gyál Városfejlesztési és Várostizemeltetési Kft-t a gyűjtőhely 
kialakítására, a szükséges engedélyek beszerzésére, valamint a gyűjtőhely 

üzemeltetésére, me ly feladatokhoz a 2014. évi költségvetésében forrást biztosít; 
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d) felhatalmazza a Polgármester! a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Polgármester 

ll.) napirendi pont Javaslat szociális parcellák kijelölésére 

Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 

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

Végh Tibor elmondta, hogy egyfajta szegregációnak tűnik, hogy teljesen külön parcellát kell megjelölni a 
temetőben erre a célra. Javasolja, hogy jelöljenek ki szociális sírhelyeket a temető területén, de ne külön 
parcellában. Rossznak tartja a törvényi megfogalmazást. 

Lakos Péter szerint is bizonyos szegregáció! jelent a külön parcella, és a kegyeleti méltóság csorbítása ez a 
megkülönböztetés. A városban létezik a szociális temetés intézménye, és nehezen képzelhető el, hogy olyan 
díjmentes szolgáltatást fognak kémi, ahol a hozzátartozónak is közre kell működnie a sír kiásásában, amikor ezt 
aszociális temetés alapján ingyen is igénybe veheti. Ha már ezt a törvényt a helyi temetkezésről szóló rendelethe 
be kell foglalni, akkor ő is Végh képviselő úr javaslatát támogatja, mely szerint ne legyen előre kijelölt parcella 
csak erre a célra. A helyi rendeletet át kell dolgozni, hiszen ha eleve a sírhelyet is ingyen kapja a rászoruló, akkor 
azt mennyi időre kapja, és a jelenlegi jogszabály szerint sírt sem áshat mindenki a temetőben, csak arra jogosult 
személyek. 

Rozgonyi Erik elmondta, hogy lehet, hogy nem jó a törvény, de az önkormányzatnak a törvény rendelkezéseit 
kell végrehajtani. A testület saját hatáskörben nem döntheti el, hogy kijelöl-e külön parcellát, vagy sem. A 
törvény egyértelműen azt fogalmazza meg, hogy szociális parcellát, illetve szociális temetkezési helyet kell 
kij elölni. Idézte a jogszabály ide vonatkozó részét. 

Pápai l\lihúly eg) etcnett azzal, hogy a helyi rendeletet hozzá kell igazítani az élet adta helyzethez. 

Lakos Péter megkérdezte, hogy az önkormányzat által átvállalt szociális temetés helye is ugyanebbe a 
parcellába lesz kijelölve" 

Kojnok Balázs elmondta, hogy a lakosság választási jogát ez a törvény nem csorbítja, hanem felvet még egy 
lehetőséget. A jelenlegi köztemetés arról szól, hogy ha nincs, aki eltemettesse az elhunytat, akkor azt az 
önkormányzat teszi meg, de nem kijelölt parcellába, hanem a soron következő sírhelyre, ugyanakkor ennek 
költségeit hagyatéki teherként igényelheti. Az új törvény azonban azt írja elő, hogy a szociális temetésben a 
hozzátartozó is részt vállal, de erre a célra külön parcellát kell kijelölni. 

Végh Tibor javasolja, hogy a testület a mindenkor soron következő, üresen álló parcellát jelölje ki erre a 
temetkezésre. 

Pápai Mihály véleménye szerint Gyáion az ilyen temetések nem lesznek életszerűek. Ennek ellenére ki kell 
jelölni egy szociális parcellát, többek között azért is, mert ha a hozzátartozók által megváltott és gondozott sirok 
közé kerülnek ezek a helyek, akkor azok rendben tartása is nehezebb a fenntartónak, mintha külön parcellát 
kellene megfelelő állapotban tartani. Javasolta, hogy most fogadják el a határozati javaslatot, és januárban 
kerüljön a temető rendelet ennek megfelelően átdolgozásra. 

Rozgonyi Erik idézte a törvény 24.§ (4) bekezdésének utolsó mondatát, mely alapján nem kivitelezhető Végh 
képviselő úr javaslata. A rendeletetátnézte az illetékes irodavezető, és valószínűleg nem kell hozzányúlni a helyi 
rendelethez aszociális temetés miatt, de ismét át fogják nézni. 

Pápai Mihály további hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztés határozati javaslatát. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 - igen - 2 nem szavazattal - l tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 



ll 

249/2013.(XI.28.) sz. határozat 

Gyál V ár os Önkormányzatának Képviselö-testülete úgy dönt, hogy a temetőkről és 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben meghatározott szociális temetések 
esetében a Bem József utcai köztemető temetőrendezési tervében meghatározott 
"Urnasir III" parcellát kívánja kijelölni az urnás temetések, és a "X. számú" 
parcellát kívánja kijelölni a koporsós temetések számára. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

12.) napirendi pont Javaslat platán fák vásárlására a Bem József utcai 
köztemetőbe 

Előtcrjcsztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 

Az előterjesztés t:lektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 14. szám ú melléklete.) 

Pápai Mihály ismertette a Pénzilgyi és Gazdasági Bizottság és az Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
javaslatát, mely szerint az eredeti határozati javaslatban foglaltaktól eltéröen a platánfa helyett 18 db nagylevelű 
hársfa beszerzéséhez j árulj on hozzá a Képviselő-testület. 

Véghné Bágya Ildikó elmondta, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium most hirdetett meg egy olyan programot, 
ami alapján ingyen adják a fákat az önkormányzatoknak, csak ki kelljelölni a területet, ahová azokat el szeretnék 
ültetni. Ha ebben a város részt tudna venni, az jelentős költségmegtakarítás lenne. Kérte, hogy nézzenek ennek a 
lehetőségnek utána. 

Pápai Mihály elmondta, hogy termeszetesen utána fognak nézni, és ha mód van rá, akkor pályáznak, de 
tudomása szerint a minisztériurn kezdeményezése nem arról szól, hogy 18 db fát fognak elültetni a hivatalok, 
hanem nagyobb terillet fásításában gondolkodnak. 

Véghné Bágya Ildikó szerint, ha van lehetőség több fára, akkor nem 18-at kell ültetni, hanem sokkal többet, 
amennyit a pályázat lehetövé tesz. 

Pápai Mihály ismét elmondta, hogy nem úgy van lehetőség a pályázat szerint fásítani a városban, hogy 
mindenhová néhány fát ültetnek, hanem az egészet egy tömbben kell elültetni, tehát egy kisebb erdőt létrehozni. 

Zsigovits Gábor tájékoztatásul elmondta, hogy a jelenlegi favásárlás föleg a korábban a temető főbejárata 
mellett kiégett tujafák pótlását szolgálná. A díszsírhelyek mellett tönkrement fák sorsát is kezelni fogják, 
tekintettel arra. hogy azokat a hozzátartozók ültették, de megkeresik a módját, hogy azokat is eltávolítsák. 

Pápai Mihály egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a bizottságok által kezdeményezett módosító 
javaslatot. 

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

250/2013.(Xl.28.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete úgy dönt, hogy a Bem József 
utcai köztemetőben 18 db nagylevelű hársfa ültetéséhez hozzájárul, és a 
beszerzéshez szükséges bruttó 440.460,- Ft összeget biztosít a Gyál Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek a 2013. évi költségvetés 6. sz. 
mellékletében a céltartalékok között a "Civil szervezetek támogatása" soron 
rendelkezésre álló keret terhére. 

Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Zsigovits Gábor ügyvezető 



13.) napirendi pont 
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Javaslat a gyáli 0164/12-13-14 hrsz-ú ingatlanok 
belterülethe vonásával és telekalakításával 
kapcsolatosan 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete l O - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi 
ha:ározatot hozta: 

251/2013.(XI.28.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö -testülete 

a.) Farkasné Radnóthy Tímea és Radnóthy László tulajdonában lévő O 164112 hrsz.-ú 
ingatlant, közút céljára - a tulajdonos felajánlása alapján - térítésmentesen, 
köszönettel tulajdonba veszi; 
b.) Farkasné Radnóthy Tímea és Radnóthy László tulajdonában lévő a 0164/14 
hrsz.-ú ingatlan telekalakítása során, az önkormányzati tulajdonban lévő 8103 hrsz.
ú ingatlan közút csatlakozásához szükséges 4m szélességű nyúlványt köszönettel 
tulajdonba veszi; 
c.) a 0164/12, 0164/13 és 0164/14 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásával, illetve 
telekalakításával kapcsolatos ilildméröi és toldhivatali költségekre a fedezet a 
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai között az egyéb különféle dologi kiadások 
során biztosított; 
d.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Polgármester 

14.) napirendi pont Javaslat Gyál Város Önkormányzata és a BKK 
közötti finanszírozási szerződés hatályának 
elismerésére 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 16. szám ú melléklete.) 

Pápai Mihály elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság azt a határozati javaslatot támogatja, mely 
szerint a :::. pont egészüljön ki a polgármester felhatalmazásával tárgyalásokra a 2013. évre esedékes 
finanszírozás! hozzajzirulás részietckben történő megfizetésérőL 
Tájékoztatta a jelenlévőkeL hogy folyamatban van a BKK-val egy tárgyalás a FAÖT-ön keresztül, mely 
közvetlenül az agglomerációba tartozó települések társulása, akik közül 8-9 települést érint a BKV szolgáltatása. 
Személyes kezdeményezésére meghívták ide a Polgármesteri Hivatalba a BKK vezetőségéből Somadi László 
urat, akivel személyesen is tárgyaltak és ismertették vele a települések elképzeléseit a jövőre nézve. Korábban 
már írt ezzel kapcsolatban az érintetteknek egy levelet, mely kapcsán a decemberi rendkívüli testületi ülésre 
fogják a 2014. első felére szóló megállapodást a képviselők elé terjeszteni. A társulás tagjai elmondták, hogy 
nem szeretnék, ha inflációval növelnék az idei díjtételt, hiszen nem lenne megfelelő lépés azzal szemben, hogy a 
fővárosban l O 0/o-kal csökkentették a bérletek árát. Mindannyian kezdeményezték, hogy a 2013. évi 
finanszírozási hozzájárulást több részletben fizethessék ki. Az erre vonatkozó levél elment a BKK-nak, a számlát 
február 15-ig kellene kiegyenlíteni, aminek a kifizetését több részletbe kérték. A város költségvetésébe ez az 
összegbetervezésre került és rendelkezésre áll. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az elhangzott határozati javaslatot. 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete l O - igen - O nem szavazattal- O tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

252/2013.(XI.28.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

l. a Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel 2013. január l O. napján megkötött 
finanszírozási szerződést 20 13. évre vonatkozóan hatályosnak ismeri el, az 
előterjesztés melléklete szerinti "nyilatkozat finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó 
szerződés hatályának elismeréséről" elnevezésű dokumentum elfogadásával; 

2. felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására, valamint tárgyalásokra a 
20 !3. évre esedékes finanszírozási hozzájárulás részletekben történő megfizetésérőL 

Határidő: 2013. december 15. 
Felelős: Polgármester 

15.) napirendi pont Egyebek 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 

Pápai Míhály felhívta a figyelmet, hogy a testületi ülés további része zárt ülés keretében folytatódik, ezért a 
nyílt ülést bezárta. 

A zárt ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti. 

K.m.f. 

l 
// 

fnzgöllyfErik 
címzetes főjegyző 

A képviselő-testületi nyílt ülés 2013. november 28-án 18.00 órától 18.40 óráig tartott. 

A jegyzőkönyv digitális hangfelvételről készült. 



Szúm: l26ú2;)013. 

.J el eniéti ív 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28. 
napján megtartott nyílt üléséről 

Pápai Mihály polgármester ~r··~::::.::~~·:~••••••••••••••• ---- ~-~ 
1~--.. ...-.::Y4······~ ............ . Pánczél Károly alpolgármester 

Czotter Ferenc képviselő 

Cseszkó Tibor képviselő 
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Gazdikné Kasa Csilla képviselö ............................................. 
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Végh Tibor képviselő 

Véghné Bágy a Ildikó képviselö 

Vinnai Tibor képviselö 

Zabá1mé N agy Gyöngyi képviselö 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

Botlik Zoltán a PGB külsös tagja 

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 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezető 

Kiss István 
V árasfej lesztési Iroda vezető 

Kojnok Balázs 
Igazgatási Iroda vezető 

Dr. Rosdy Tamás 
Pest Megyei Kormányhivatal főigazgatója 

Donhauzer Ádám 
VárosfejL és Városüz. Nonprofit Kft. ügyv.ig. 

Zsigovits Gábor 
V árasfej l. és V árosüz. N orrprofit Kft. ügyv.ig. 

Babák László 
Gyáli Járási Hivatal vezetője 

Tóth Istvánné 
szervezési ügyintéző 

R,f'~E'k ozgony1 n 
címzetes főjegyző 
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