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Szám: 2364-2/2014. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12. 
napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
Jelen voltak: 
 Pánczél Károly  alpolgármester, 
 Czotter Ferenc  képviselő, 
 Erős József  képviselő 
 Gazdikné Kasa Csilla   képviselő 
 Lakos Péter  képviselő, 
 Végh Tibor  képviselő, 
 Vinnai Tibor  képviselő 
 Zabánné Nagy Gyöngyi  képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette: 
 
 Pápai Mihály polgármester 
 Cseszkó Tibor   képviselő 
 Fa Zsuzsanna  képviselő 
 Véghné Bágya Ildikó  képviselő 
  
 
Tanácskozási joggal megjelentek: 
  
 Sávai Mária aljegyző, 
 Donhauzer Ádám  Városüz. és Városfejl.Nonp.Kft. ügyv.ig. 
 Tóth Istvánné szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 
 
 
Pánczél Károly köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Elmondta, hogy polgármester úr távollétében 
az ülés ő vezeti. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 megjelent tagjával határozatképes. Ismertette az ülés 
napirendjét, melynek elfogadását hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

12/2014.(II.12.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 
2014. február 12-ei rendkívüli ülésének napirendjét: 
 
Nyílt ülés: 
 
1. Javaslat "Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, 
felújítása" tárgyú pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

 
1.) napirendi pont    Javaslat "Kötelező önkormányzati feladatot ellátó 

intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú 
pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
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 Előterjesztő:  Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Erős József elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén támogatta a határozati 
javaslatban foglaltak elfogadását. 
 
Végh Tibor megjegyezte, hogy látva a jelenlévő testületi tagok számát, ha az ellenzék nemmel szavazna, akkor 
ez a pályázat nem kerülhetne benyújtásra. Egyébként a maga részéről igennel fog szavazni.  
 
Pánczél Károly elmondta, hogy bizonyára ez lenne, de miután az ellenzék képviselői is felelősségteljes gyáli 
állampolgárok, ezért ez a lehetőség nem merülhet fel.  
Nemrég igen hosszan tárgyalta a testület a millenniumi park rekonstrukcióját. Ha még lesz ilyen pályázat, akkor 
az a kevés összeg, amit arra terveztek a költségvetésben, lassan el fog fogyni. Ellenben az is igaz, hogy minden 
évben írnak ki olyan BM pályázatot, ami lehetőséget ad sportcélú fejlesztésekre is. Ebben a pályázatban is 
lehetne futópályára pályázni. Mivel két célból csak egyre lehet, ezért az óvoda felújítása a fontosabb ügy.  
Vélhetően lesz a közeljövőben hasonló pályázat, amivel vagy újabb óvodát lehet felújítani, vagy esetleg a 
tervezett futópályát megvalósítani.  
Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

13/2014.(II.12.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 
1. támogatja a Gyáli Liliom Óvoda esetében a "Kötelező önkormányzati feladatot 
ellátó intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú pályázat benyújtását; 
2. a pályázathoz szükséges 11.588.312,- Ft önrészből a 2014. évi költségvetés 6. 
számú mellékletében a „Millenniumi park felújítása” sor terhére 10.088.312,- Ft-ot, 
a közfoglalkoztatáshoz szükséges 1.500.000,- Ft-ot a 2014. évi költségvetés 4. 
számú mellékletében a „Közmunka foglalkoztatás önrésze” sor terhére biztosítja; 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. február 13. 
Felelős: Polgármester 

 
 
Napirend után Végh Tibor képviselő úr kért szót. 
 
Végh Tibor tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a mai napon a városban a Kőrösi úton kigyulladt egy BKV 94E 
jelzésű busz, amire sok utas várakozott, de a jármű nagyon füstölt és a megállóból nem tudott tovább menni. A 
közvetlen utána érkező 55 jelzésű járat minden segítségnyújtást elmulasztva meg sem állt, hanem továbbment, 
otthagyva az utasokat.  Legalább háromnegyed óra is eltelt, mire segítség érkezett, de az utasok továbbjutását 
nem igyekeztek megoldani, mindenki úgy ment tovább, ahogy tudott. A mulasztást elkövető 55-ös busz 
rendszámát feljegyezte, (FLR 748) és kérte, hogy ezt az esetet a hivatal jelezze az illetékes BKK felé.  
 
Pánczél Károly megköszönte a tájékoztatást és egyéb hozzászólás nem lévén megköszönte a részvételt, majd az 
ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

Sávai Mária       Pánczél Károly    
                              aljegyző         alpolgármester   
 
A képviselő-testületi nyílt ülés 2013. december 19-én 17.00 órától 17.30 óráig tartott. 
A jegyzőkönyv digitális hangfelvételről készült. 


