
Szám: 3783-2/2014. 

Jegyzőkönyv 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 27. 
napján megtartott nyílt üléséről. 

Készült: 4 példányban 

1 pld. - Pest Megyei Kormányhivatal 
vezetője 

1 pld. - Irattár - Helyben 
1 pld. - Munkapéldány 
1 pld. - Könyvtár 



2 

Szám: 3783-2/2014. 

Jegyzőkönyv 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 27. 
napján megtartott nyílt üléséről 

Jelen voltak: 
Pápai Mihály 
Czotter Ferenc 
Cseszkó Tibor 
Erős József 
Fa Zsuzsanna 
Gazdikné Kasa Csilla 
Lakos Péter 
Vinnai Tibor 
Zabánné Nagy Gyöngyi 

Távolmaradását bejelentette: 

Pánczél Károly 

Távolmaradását nem jelentette: 

Végh Tibor 
Véghné Bágya Ildikó 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

Rozgonyi Erik 
Sávai Mária 
Babák László 
Gácsi Kiss Dezsőné 
Diera Éva 
Kojnok Balázs 
Donhauzer Ádám 
Zsigovits Gábor 
Dr. Molnár Andor 
Németh Istvánné 
Ritecz Istvánné 
Kápolnásiné Sági Andrea 
Sárközi András 
Kocsis István 
Juhász Zoltán 
Kalmár Róbert 
Tóth Istvánné 

polgármester, 
képviselő, 

képviselő, 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

alpolgármester 

képviselő 

képviselő 

címzetes főjegyző, 
aljegyző, 

a Gyáli Járási Hivatal vezetője, 
az OKB külső tagja, 
Pénzügyi és Adó Iroda vez. 
Igazgatási Iroda vezetője, 
Városfejl. és Városüz.Nonprofit Kft. ügyv.ig. 
Városfejl. és Városüz.Nonprofit.Kft.ügyv.ig. 
Városi EU.Központ vezetője, 
tátika Óvoda vezetője, 
Liliom Óvoda vezetője, 
tulipán Óvoda vezetője, 
Nonporfit Kft. Felügyi Biz. elnöke, 
Dabasi Rendőrkapitányság vezetője, 
Gyáli Rendőrőrs parancsnoka, 
Fegy Polgárőrség elnöke, 
szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

Pápai Mihály köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 
megjelent tagjával határozatképes. Javasolta napirendre felvenni a „Javaslat a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. gépvásárlása jóváhagyására" előterjesztést. Egyéb javaslat nem lévén 
szavazásra tette fel az elhangzottakkal kiegészítve az ülés napirendjének elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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30/2014.(111.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felveszi napirendjére 

„Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kjt. gépvásárlása 
jóváhagyására" 

címzi előtetjes::tést. 

A módosítással az alábbiak szerint fogadja el a 2014. március 27-ei ülésének 
napirendjét: 

Nyílt ülés: 

1. Beszámoló a 2014. február 27-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt 
fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

3. Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
Tárgvalja: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 

4. Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság 2013. évi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
Tárgyalja: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 

Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 

5. Javaslat a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 2013. évi 
beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
Tárgvalja: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 

Szociális. Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 

6. Javaslat a közvilágítási szerződés megszűnéséből eredő döntések 
meghozatalára 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

7. Javaslat a Gyáli Ady Endre Általános Iskola, a Gyáli Bartók Béla Általános 
Iskola és a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola alapdokumentumának 
módosításhoz való hozzájárulásra 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

8. Javaslat a gyáli óvodák 2013-2018-ig tartó továbbképzési időszakra vonatkozó 
továbbképzési programjainak és a 2014/2015. nevelési évre vonatkozó beiskolázási 
terveinek elfogadására 



4 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

9. Beszámoló a Városi Egészségügyi Központ működéséről 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
Tárgyalja: Szociális. Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 

10. Javaslat célfeladat kitűzésére 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

11. Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
Felügyelő Bizottság Ügyrendjénekjóváhagyására 

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

12. Javaslat a 2014. évi Föld Napja szemétszedési kezdeményezéshez pénzügyi 
fedezet biztosítására 

Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
Tárgyalja: Ifjúsági. Sport és Környezetvédelmi Bizottság 

13. Javaslat a Mátyás király utca forgalomszabályozására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

14. Javaslat a Kisfaludy utca forgalmi rendjének ideiglenes megváltoztatására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

15. Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
gép vásárlása jóváhagyására 

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

16. Egyebek 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

1.) napirendi pont Beszámoló a 2014. február 27-i rendes képviselő

testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Pápai Mihály kérdés. hozzászólás nem lévén először a beszámoló II. pontjában lévő határozati javaslatot tette 
fel szavazásra, mely regionális közszolgálati rádió működésével kapcsolatos, majd a beszámoló elfogadása 
következett. 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

31/2014.(IIl.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fontosnak tartja egy regionális 
közszolgálati rádió működését, ezé11 támogatja, hogy a jelenlegi Rádió 17 FM 96,8 
rádió újraindulhasson, továbbá vállalja, hogy közreműködik a rádió műsorainak 
tartalommal való megtöltésében és a további együttműködés kidolgozásában. 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: polgármester 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

32/2014.(111.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi 
rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről 
szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

2.) napirendi pont Beszámoló a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

33/2014.(111.27.) sz. határozat 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

3.) napirendi pont Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésére 
irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

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

Pápai Mihály elmondta, hogy a társadalmi vita során észrevétel nem érkezett, az Ifjúsági, Sport és 
Környezetvédelmi Bizottság javasolta a rendelet megalkotását azzal, hogy a 3.§ (3) b) pontja a rendelettervezet 
szövegéből törlésre kerüljön, amely módosítást a tervezet formai tagolásán, valamint a 3.§ és a 25.§ 
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szövegezésében is át kell vezetni. Ez az átvezetés megtörtént, és a Képviselő-testület részére már a javított anyag 
került kiküldésre. Egyéb hozzászólás nem volt, ezért rendelet lévén név szerinti szavazás következett. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással a 
következő név szerinti szavazással - az alábbi rendeletet alkotja: 

Pápai Mihály igen 
Czotter Ferenc igen 
Erős József igen 
Fa Zsuzsanna igen 
Gazdikné Kasa Csilla igen 
Lakos Péter igen 
Vinnai Tibor igen 
Zabánné Nagy Gyöngyi igen 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 
7/2014.(111.31.) számú rendeletét a települési szilárd hulladék kezelésére 
irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. 

Pápai Mihály tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a napirendben következő rendőrkapitánysági beszámolót később 
tárgyalja a testület, mert a dabasi Rendőrkapitány Úr jelezte, hogy úton van, de késni fog, ezért ezt az 
előterjesztést a megérkezése után fogják tárgyalni. 

4.) napirendi pont Javaslat a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 
2013. évi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

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

Lakos Péter elmondta. hogy az Egyesület beszámolójában említett gondok a tavalyihoz képest semmit nem 
változtak. Jómaga már a 2012. évi közmeghallgatáson is felvetette ezt a problémát. Akkor született egy testületi 
határozat. hogy 2013-ban az erről szóló tárgyalások után egy megállapodás kerül aláírásra a FEGY-el és az 
Önkéntes Tüzoltó Egyesülettel arról, hogy milyen módon támogatja őket az Önkormányzat. Ez a határozat nem 
került végrehajtásra, a megállapodás nem született meg. Megkérdezte Polgármester urat, hogy mi ennek az oka, 
és vissza tudnak-e erre térni? Olyan külön költségvetési soron kellene az egyesületeket támogatni, amire ők 
minden évben biztosan számíthatnak. 

Pápai Mihály pontosításként elmondta, hogy nincs külön FEGY Polgárőrség és külön Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület, csak egy szervezet van. Az önkormányzat a FEGY Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel 
minden évben köt szerződést akkor. amikor a támogatást átutalják számukra. Ez a tavalyi évben is megtörtént, és 
az évi 1,5 millió Ft-ot támogatáson túl még kb 140 ezer Ft-os energia számlájuk is átvállalásra került, ami a 
Polgármesteri keretből került kifizetésre. Az elmúlt 24 évben nem mondhatja el a Polgárőrség, hogy az 
Önkormányzat nem támogatta és nem becsüli meg a munkájukat. 1991-ben egy maroknyi csapattal indult az 
Egyesület. és mára megyei és országos szinten is elismert egyesületté nőtték ki magukat. Az induláskor 
önkormányzati támogatással kapták a Pesti u. 74. sz. alatti épületet, majd az iskola megszünésekor a Rákóczi u. 
44. sz. alatti épületben az ő elképzelésüknek megfelelően került kialakításra egy szolgálati és értekező szoba. Az 
átköltözéskor egy hatalmas országos információs rendszerhez tudtak kapcsolódni, melyet teljes egészében az 
Önkormányzat finanszírozott. Jegyző úr elküldött egy levelet a Polgárőrség elnökének, mely szerint szerződést 
kell kötni a polgárőrségnek a hivatásos tűzoltósággal. Ha ez a rendelkezésre áll, akkor a jövőbeni 

keretmegállapodásnak semmi akadálya nincs. 
Más hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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34/2014.(111.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a FEGY Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület Gyál 2013. évi beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Pápai Mihály polgármester 

Cseszkó Tibor megérkezett az ülésterembe, ezzel a jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 

Időközben a terembe érkezett Kocsis István. a Dabasi Rendőrkapitányság vezetője, ezért az ő beszámolójuk 
tárgyalása következett. 

5.) napirendi pont Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság 2013. évi 
beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (Ajegyzőkönyv7. számú melléklete.) 

Kocsis István bemutatta a város új rendőrőrs parancsnokát. Juhász Tamás rendőr őrnagyot. 

Juhász Tamás néhány mondatban ismertette eddigi rendőri pályafutását. Március 24-e óta tölti be a gyáli 
rendőrőrs parancsnoki állását. Ócsai lakos lévén a nap minden percében rendelkezésre tud állni, és szükség 
esetén bármikor fel tudja venni a szolgálatot. 

Pápai Mihály elmondta, hogy az Önkormányzat a korábbi őrsparancsnokhoz is nagy bizalommal volt, ez jelen 
esetben is így van és a lehetőségekhez képest segíteni fogják a munkáját. 

Lakos Péter elmondta, hogy már a bizottsági ülésen is felvetette és idézte Pintér Sándor belügyminiszter úr 
szavait, mely szerint „az egész országban rend van, a közrend és a közbiztonság az egész országban szilárd". Ezt 
terjesztik a médiában, a lakosság körében, állítólag ezt jelezték vissza az iskolákban, a szülők és az 
önkormányzatok is. Jómaga az utcákat járva és a lakossággal beszélgetve nem ezt hallja, és az emberek 
mindenhol arról beszélnek, hogy 3-4 évre visszamenőleg nagyon sok a betörés és a lopás a városban. Kérdés, 
hogy valóban azt válaszolták-e a megkérdezésre a lakosok, a szülők, a pedagógusok és az Önkormányzat, hogy a 
városban és az országban rend van? Személy szerint nem így látja és biztosan nem fog igennel szavazni a 
beszámoló elfogadásakor. 

Pápai Mihály tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Dabasi Rendőrkapitányságnak ki van adva, hogy negyedévente 
találkozniuk kell a települések polgármestereivel és az intézmények vezetőivel. Gyáli viszonylatban erre 
legutoljára másfél hónapja került sor, a volt kistérségek polgármesterei és a megyei rendőrkapitányság vezetői 
részvételével, ahol jelen voltak az iskolák igazgatói is. 
Pintér belügyminiszter úr nyilván az ilyen és hasonló megbeszélések során készült feljegyzések és 
tájékoztatások, valamint a közvélemény-kutatások alapján nyilatkozta azt, amit mondott. Ilyen találkozókra 
2010. óta negyedévenként szokott sor kerülni. Egyébként személyesen azt tapasztalja, hogy amióta Gyálon 
átadták az új rendőrségi épületet, azóta a városban nagymértékben csökkent a bűncselekmények száma. 

Kocsis István személyes tapasztalatai alapján cáfolta Lakos képviselő úr kijelentését, mely szerint nagyon sok a 
bűncselekmények száma a városban, hiszen a statisztikák is azt mutatják, hogy Gyálon az utóbbi években 
jelentősen csökkent a bűnözés, amely nemcsak a rendőrség eredménye, hanem az Önkormányzattal és a 
Polgárőrséggel közös eredmény. A dabasi körzetnek 55,9 %-os a felderítési mutatója, ami ugyancsak kimagasló. 
Mindezek ellenére a beszámolóban szereplő 644 bűneset is soknak számít. Példaértékűen működik az 
együttműködés a polgárőrökkel, a SZEM mozgalom résztvevőivel és az Önkormányzattal is, ami azt 
eredményezi. hogy évről-évre egyre jobb eredményeket érnek el a megelőzésben és a bűncselekmények 
felderítésében. Nagyon szívesen fogadja Lakos képviselő úr tanácsait, de mindemellett vannak jogszabályi 
kötelezettségeik, amiket munkájuk során követni kell. Minden erejükkel arra törekszenek. hogy minél élhetőbbé 
tudják tenni ezt a várost, mely a körzetük legnagyobb települése. 
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Pápai Mihály további hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen - 0 nem szavazattal - 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

35/2014.(lll.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabasi Rendőrkapitányság 
2013. évi beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

6.) napirendi pont Javaslat a közvilágítási szerződés megszűnéséből 

eredő döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Pápai Mihály 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: 

36/2014.(111.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. hozzájárul ahhoz, hogy a Lux Invest 2000 Kft-vel fennálló közvilágítási 
feladatátvállalási szerződés hatályát a felek egy közös nyilatkozattal 2014. július 31. 
napjával megszüntessék; 

2. egyetért azzal, hogy a lámpatestek és a kapcsolódó infrastruktúra tulajdonba 
vételével egyidejűleg az eszközök maradványértéke, 4.000.000 Ft a Lux lnvest 2000 
Kft részére megfizetésre kerüljön; 

3. hozzájárul ahhoz, hogy Gyál Város Önkormányzata az 1. pontban rögzített 
időpontban a Lux Invest 2000 Kft és az ELMÜ közötti energiavásárlási 
szerződésben és a kapcsolódó szerződésekben a Lux lnvest Kft. helyére lépjen. 

4. felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. 

Határidő: 2014. április 15. 
Felelős: polgármester 

7.) napirendi pont Javaslat a Gyáli Ady Endre Általános Iskola, a Gyáli 
Bartók Béla Általános Iskola és a Gyáli Zrínyi 
Miklós Általános Iskola alapdokumentumának 
módosításához való hozzájárulásra 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 

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

Gazdikné Kasa Csilla elmondta. hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság a testületi ülés előtt tárgyalta az 
anyagot és javasolják a határozati javaslat elfogadását. 
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Pápai Mihály más hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az elhangzottakat. 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

3712014.(111.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. egyetért a Gyáli Ady Endre Általános Iskola alapdokumentumának 
módosításával, az alábbi szövegezéssel: 

„6.1.1.4. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása 
(mozgásszervi fogyatékos és autizmus spektrumzavar és egyéb pszichés 
fejlődési zavarral küzdők)'" 

2. egyetért a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola alapdokumentumának 
módosításával, az alábbi szövegezéssel: 

,.6.1.1.4. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (értelmi 
fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos és egyéb pszichés 
fejlődési zavarral küzdők)'' 

3. egyetért a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola alapdokumentumának 
módosításával, az alábbi szövegezéssel: 

,.6.1.1.4. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (értelmi 
fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos és egyéb pszichés 
fejlődési zavarral küzdők)" 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

8.) napirendi pont Javaslat a gyáli óvodák 2013-2018-ig tartó 
továbbképzési időszakra vonatkozó továbbképzési 
programjainak és a 2014-2015. nevelési évre 
vonatkozó beiskolázási terveinek elfogadására 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 

Gazdikné Kasa Csilla elmondta, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság a testületi ülés előtt tárgyalta az 
anyagot és javasolják a határozati javaslat elfogadását. Megjegyezte még, hogy a fenntartó önkormányzat a 
szokásosnál magasabb összeggel támogatja az óvodákat a továbbképzési költségek biztosításában. Kérte, hogy 
lehetőség szerint a pedagógus minősítési eljárásban való részvételre, illetve a dolgozók minél nagyobb 
támogatására is fordítsanak ezekből az összegekből. 

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

38/2014.(111.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. megismerte a fenntartásában lévő Gyáli Liliom Óvoda, Gyáli Tátika Óvoda és 
Gyáli Tulipán Óvoda 2013-2018 továbbképzési időszakra vonatkozó továbbképzési 
programjait és a 2014/2015. nevelési évre vonatkozó beiskolázási terveit. A 
felülvizsgálat során megállapította. hogy a továbbképzési programok és a 
beiskolázási tervek az óvodák pedagógiai programjával összhangban vannak, azok 
végrehajtása törvényes: 
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2. elfogadja a fenntartásában lévő Gyáli Liliom Óvoda, Gyáli Tátika Óvoda és 
Gyáli Tulipán Óvoda 2013-2018 továbbképzési időszakra vonatkozó továbbképzési 
programjait és a 2014/2015. nevelési évre vonatkozó beiskolázási terveit; 
3. megállapítja, hogy a fenntartásában lévő Gyáli Liliom Óvoda, Gyáli Tátika 
Óvoda és Gyáli Tulipán Óvoda 2014/2015. nevelési évre vonatkozó beiskolázási 
terveiben szereplő 2014/2015-ös nevelési év 1. félévére jutó költségek fedezete az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 612014. (111.3 .) önkormányzati 
rendeletének 5. számú mellékletében szereplő általános tartalék terhére biztosítható, 
legfeljebb az előterjesztés 4. számú mellékletében szereplő felosztásban 1.031.000,
Ft. összegben; 
4. felkéri az intézményvezetőket, hogy a jövőben is a pedagógusok azon 
képzéseken való részvételét támogassák, illetve tervezzék a beiskolázási tervben, 
melyek a pedagógusok munkaköréhez szorosan kapcsolódnak és a minőségi óvodai 
nevelést segítik elő. Felkéri továbbá az intézményvezetőket, hogy az elfogadott 
továbbképzési program és beiskolázási terv alapján a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Adó Irodája felé jelezzék a továbbképzések 2014. évi tényleges 
bekerülési költségét és a költségvetési koncepció készítésekor a 2015. évi várható 
továbbképzési költségeket. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

9.) napirendi pont Javaslat a 
működéséről 

Városi Egészségügyi 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 

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

Központ 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

39/2014.(111.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi Központ 
2013. évi működésről készült beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

10.) napirendi pont Javaslat célfeladat kitűzésére 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen - 0 nem szavazattal - 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

40/2014.(111.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. mint a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (2360 
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Gyál, Rákóczi F. u. 44.) egyszemélyes alapítója Zsigovits Gábor ügyvezető 
célfeladatait, annak összegét és kifizetésének szabályait a jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés ! .sz. mellékletében foglaltak szerint 
állapítja meg; 

2. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Felelős: 

11.) napirendi pont 

2014 december 31. 
Polgármester 

Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság Ügyrendjének 
jóváhagyására 

Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 

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

Hozzászólás nem lévén szavazás következett. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

4112014.(III.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.) egyszemélyes 
alapítója a Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

12.) napirendi pont Javaslat a 2014. évi Föld Napja szemétszedési 
kezdeményezéshez pénzügyi fedezet biztosítására 

Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 

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

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

42/2014.(IIl.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Föld Napja" városi 
szemétszedési rendezvény lebonyolításához bruttó 100.000,- Ft-ot biztosít a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek, a 2014. évi költségvetés 5. 
számú mellékletében a „Civil szervezetek támogatása, Ifjúsági, Sport és 
Környezetvédelmi Bizottság támogatása" előirányzaton rendelkezésre álló keret 
terhére. 

Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
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13.) napirendi pont Javaslat a Mátyás király utca 
forgalomszabályozására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Pápai Mihály elmondta, hogy egyik gyáli lakos a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál bejelentést tett, és kérte, 
hogy szereljék le a forgalomcsillapító szándékkal elhelyezett"fekvőrendőrt", annak balesetveszélyes volta miatt. 
A Hatóság felszólította az Önkormányzatot, hogy szedjék fel ezt az eszközt. A válaszlevélben tájékoztattuk őket, 
hogy az engedélyükkel került kihelyezésre a szükséges terveknek megfelelően, mivel korábban azon a részen 
igen súlyos balesetek történtek. Lakossági fórum keretében az ott résztvevő polgárok szavazták meg, hogy ott 
ilyen forgalomlassító eszköz kerüljön elhelyezésre, tehát annak a kérésnek, hogy most bontsák el, nem tud az 
Önkormányzat helyt adni. Érkezett egy újabb határozat a Hatóságtól, hogy a forgalmi rendet vizsgáljuk felül, ez 
megtörtént és a szakember az előterjesztés l.sz. határozati javaslatában leírt javaslatot tette. Szó szerint ismertette 
a javaslat szövegét. 

Lakos Péter véleménye szerint a legjobb megoldás egy közlekedési lámpa elhelyezése lenne. Elmondta, hogy 
van ebben a kereszteződésben egy fényvisszaverős Stop tábla, ami nem jól látható, és olyan formátumban van, 
amit a KRESZ nem ismer. Ennek elfogadhatóvá tételében kérte a Hivatal segítségét. 

Pápai Mihály elmondta, hogy meg fogják vizsgálni, és ha az a Stop tábla nem szabályos, és nem felel meg a 
közlekedési szabályoknak, akkor természetesen ki kell cserélni. 
További hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatban foglaltakat. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen - 0 nem szavazattal - 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

43/2014.(111.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) elrendeli Gyál, Mátyás király utca északkeleti agan a Pesti úttól távolabbi 
forgalomcsillapító küszöb előtt 5 km/h sebességkorlátozó jelzőtábla elhelyezését. 
2.) elrendeli Gyál, Mátyás király utca délnyugati ágán a Pesti úttól távolabbi 
forgalomcsillapító küszöb előtt 5 km/h sebességkorlátozó jelzőtábla elhelyezését. 
3.) elrendeli a Gyál, Mátyás király utca északkeleti ágán a záróvonal 
meghosszabbítását a sárga színű keresztcsík jelek kezdetéig, valamint a 
kapubehajtóknál a záróvonal mindkét oldalán egy-egy burkolati jel felfestését. 
4.) elrendeli a Gyál, Mátyás király utca délnyugati agan a záróvonal 
meghosszabbítását a sárga színű keresztcsík jelek kezdetéig, valamint a 
kapubehajtóknál a záróvonal mindkét oldalán egy-egy burkolati jel felfestését. 
5.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. május 1. 
Felelős: Polgármester 

14.) napirendi pont Javaslat a Kisfaludy utca forgalmi rendjének 
ideiglenes megváltoztatására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Pápai Mihály elmondta, hogy a mai napon megérkezett és elektronikusan kiküldésre került a 4602 j. út 
munkaterület átadási jegyzőkönyve, mely tartalmazza a Bem József utca forgalmi rendjének megváltozása 
várható időpontját. azaz az időjárás függvényében ugyan, de kétszer három napra, ráadásul hétvégére csökkentik 
a munkálatokat, így a II. sz. határozati javaslat elfogadását javasolta. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 
tette fel az elhangzottakat. 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

44/2014.(111.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelenleg nem kívánja a Gyál, 
Kisfaludy utca forgalmi rendjét megváltoztatni. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

15.) napirendi pont Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. gépvásárlása jóváhagyására 

Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 17. számú melléklete.) 

Erős József elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a testületi ülés előtt tárgyalta az előterjesztést és 
támogatták a határozati javaslatban foglaltakat. 

Más hozzászólás nem lévén szavazás következett. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

45/2014.(111.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.) jóváhagyja a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
6.970.000.- Ft+ Áfa vételárú új mezőgazdasági traktor beszerzését. 
2.) hozzájárul, hogy a vásárláshoz szükséges fedezetet forint alapú hitelkölcsön 
formájában biztosítsa. 20% önrész, 60 hónap futamidő feltétellel: 
3.) hozzájárul, hogy a hitelfedezeti biztosítékként a 2360 Gyál, Kisfaludy u. 1. sz 
alatti épületet felhasználja. 

Határidő: 2014. április 30. 
Felelős: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 

16.) napirendi pont Egyebek 

Lakos Péter elmondta. hogy mint már sokszor megtette, ismét arra hívja fel a figyelmet, hogy a zöldségpiac 
üzemeltetését nem lett volna szabad magánkézbe átadni. Minden olyan vállalás, amely annak idején az 
üzemeltető NA V AX Kft. pályázatában megjelent, szép lassan semmissé lett. A szerződés mellékleteit ma már 
nem lehet megszerezni, tehát nem ismeretes, hogy honnan indultak, milyen állapotok uralkodtak akkor a 
területen. Az biztos, hogy amikor beruházást kellett végezni, azt az Önkormányzat tette meg, de amikor a 
helypénzt kellett beszedni, azt a NA V AX Kft. szedte be. Ráköltött az Önkormányzat több, mint 100 millió 
forintot azért, hogy ez jelenleg egy európai színvonalú piaccá váljon, de ebből a NA V AX Kft. semmit nem 
fizetett, annak ellenére, hogy neki a fejlesztésért is felelnie kellene. Vállalásai között szerepelt mintegy 80-100 
új munkahely, ami szintén nem valósult meg. A beruházás befejezése után át lett-e adva a vízelvezető rendszer, 
a padok és minden új létesítmény az üzemeltetőnek? Ha nem, akkor már nem aktuális a szerződés. Az iskola és a 
piac között volt egy keskeny földsáv, ahová kb. 400 ezer forint értékben növények lettek ültetve, aminek mára 
már semmi nyoma nincs. Lett-e erről rendőrségi feljelentés készítve, ki a felelős ezért és át !ette-e adva a 
növényzet az üzemeletetőnek? A szerződésben meghatározott helypénz összege is sokkal magasabb lett, amit a 
NA V AX be is vasal az árusokon. de ők csak a kiadott napijegyek ára után fizetnek az Önkormányzatnak. A 
Nonprofit Kft-nek biztosan lenne még kapacitása a piac üzemeltetésére és egy traktor árát feltételezhetően ki 
tudnának gazdálkodni a bevételekből. A jelenlegi rendszer szerint nem tudja az Önkormányzat kontrollálni a 
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piac működését, nincs ráhatása az üzemeltetésre, nem tudnak szociális piacot üzemeltetni. Városi rendezvények 
alkalmával nincs rögzítve, hogy a terület használatáért kinek kell fizetni. Tudvalévő, hogy nagyon jó a 
kapcsolata a Hivatal vezetésének a NA V AX Kft. vezetésével, de ez bármikor változhat, és ezek a kérdések 
függőben vannak. Így nem lehet senkit számon kérni és felelősségre vonni semmiért. 

Pápai Mihály ismertette személyes tapasztalatait a 90-es években uralkodó piaci állapotokról, amikor még 
úgynevezett „lengyel piac"-ként üzemelt a terület. Eleinte csak a környező utcákat lepték el az árusok, majd már 
a sportpálya területére is bekerültek. Az ott keletkezett szemét-hegyeket egy hétig sem tudták eltakarítani és 
folyamatosak voltak a lakossági bejelentések .. Ennek hatására az Önkormányzat szétválasztotta a két piacot és 
rendet teremtettek a környező területen, valamint a sportpályát is helyrehozták. Annak idején az Önkormányzat 
azért adta bérbe az üzemeltetést, mert veszteséges volt a piac, a helypénzek nem folytak be rendesen. Nagyon 
sokat kellett azért tenni. hogy a szedett-vedett bódésor helyén egy rendezett üzletsor épüljön, és az ott lévő 
üzletekben változó létszámmal keletkeznek új munkahelyek 50-70 fő foglalkoztatásával. A területet vasárnap 
délután elkezdik kitakarítani, és hétfő reggelre tiszta minden, rend van, és még a városnak is van bevétele ebből. 
Személyes véleménye szerint ezt a piacot jelenleg másképpen nem lehet üzemeltetni, és nem lenne nagy változás 
a mostanihoz képest, ha a Nonprofit Kft. venné át ezt a tevékenységet, valamint nincs is rá már kapacitása. A 
közterület-felügyelők rendszeres ellenőrzésének köszönhetően egy-egy alkalommal 30-50 büntető cédulát 
szórnak ki a „Megállni tilos" szabályt megsértőkkel szemben, ami az elmúlt 25 évben nem változott. Az 
emberek azóta sem változtak, de a piac rendben van, és működik. Sajnos az eltűnt növényeket már nem fogják 
megtalálni, de a padokat a vállalkozó újította fel a saját költségén. Szociális piac nem, de szociális bolt már volt 
Gyálon, és egyáltalán nem volt kereslet iránta, ezért be kellett zárni. A városi rendezvényekre az üzemeltető 
ingyen bocsátja az Önkormányzat rendelkezésére a területet, de ez az eredeti szerződésben is így szerepel. 

Lakos Péter úgy gondolja, hogy sajnos jómaga és Polgármester úr nézetei nagyon távol állnak egymástól. 
Válaszával azt ismerte el Polgármester úr, hogy ha visszavenné az Önkormányzat a piac üzemeltetését, az 
veszteséges lenne, pedig ez egy igen nyereséges üzletág, és ilyet kijelenteni felelőtlenség. A beültetett és eltűnt 
növények átadásáról nem készült jegyzőkönyv, tehát azok nem is lettek átadva az üzemeltetőnek, pedig az ő 
kötelessége lett volna azt gondozni és megvédeni. 

Pápai Mihály elmondta, hogy nem lett még átadva a szóban forgó terület, azért mert a beruházásra van egy éves 
garancia, ami most fog letelni a napokban. 

További hozzászólás nem lévén, napirend után Gazdikné Kasa Csilla képviselő asszony köszöntése következett. 
Képviselő asszony részére a Köztársasági Elnök úr a nemzeti ünnepen az Ady Endre Általános Iskola 
igazgatójaként végzett lelkiismeretes munkája elismeréséül a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést 
adományozta. 

Pápai Mihály a köszöntés végén mindenkinek megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
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Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

K.m.f. 
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/rápai Mihály 
polgármester 

A képviselő-testületi nyílt ülés 2014. március 27-én 18.00 órától 19.15 óráig tartott. 

A jegyzőkönyv digitális hangfelvételről készült. 


