
Szám: 4806-2/2014. 

Jegyzőkönyv 

Gyál Város Önkonnányzatának Képviselő-testülete 2014. április 24. 
napján megtartott nyílt üléséről. 

Készült: 4 példányban 

1 pld. - Pest Megyei Kormányhivatal 
vezetője 

1 pld. - Irattár - Helyben 
1 pld. - Munkapéldány 
1 pld. - Könyvtár 
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Szám: 4806-2/2014. 

.Jegyzőkönyv 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 24. 
napján megtartott nyílt üléséről 

Jelen voltak: 
Pápai Mihály 
Pánczél Károly 
Czotter Ferenc 
Erős József 
Fa Zsuzsanna 
Lakos Péter 
Végh Tibor 
Véghné Bágya Ildikó 
Vinnai Tibor 
Zabánné Nagy Gyöngyi 

Távolmaradását bejelentette: 

Gazdikné Kasa Csilla 
Cseszkó Tibor 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

Rozgonyi Erik 
Sávai Mária 
Németh György 
Gácsi Kiss Dezsőné 
Diera Éva 
Kojnok Balázs 
Kiss István 
Donhauzer Ádám 
Zsigovits Gábor 
Tóth Istvánné 

polgármester, 
alpolgármester, 
képviselő, 

képviselő 

képviselő 
képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

címzetes főjegyző, 
aijegyző, 

a Gyáli Járási Hivatal vezető helyettese, 
az OKB külső tagja, 
Pénzügyi és Adó Iroda vez. 
Igazgatási Iroda vezetője, 
Városfajlesztési Iroda vezetője, 
Városfejl. és Városüz.Nonprofit Kft. ügyv.ig. 
Városfejl. és Városüz.Nonprofit.Kft.ügyv.ig. 
szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

Pápai Mihály köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 
megjelent tagjával határozatképes. Javasolta napirendre felvenni a „Javaslat Gyáli Eötvös József Közgazdasági 
Szakközépiskola inté:::ményvezetői pályázatának véleményezésére" című előterjesztést, melyet nyílt ülés 
keretében tárgyaljon a testület, mivel az érintett ehhez írásban hozzájárulását adta. Egyéb javaslat nem lévén 
szavazásra tette fel az elhangzottakkal kiegészítve az ülés napirendjének elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

46/2014.(IV.24.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felveszi naprendjére: 

„Javaslat a Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola intézményvezetői 
pályá:::atának vé/eménye:::ésére" 
című előterjesztést. 



A módosítás után az alábbiak szerint fogadja el a 2014. április 24-ei ülésének 
napirendjét: 

Nyílt ülés: 

1. Beszámoló a 2014. március 27-ei rendes képviselő-testiileti ülés óta történt 
fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

3. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 
alakulásáról 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

4. Javaslat a Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola 
intézményvezetői pályázatának véleményezésére 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
Tárgvalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 

5. Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzés vizsgálatainak tapasztalatairól 

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

6. Javaslat likviditási hitel újrafelvételére 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgvalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

7. Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmü Szolgáltató Zrt.-vel kötött bérleti 
üzemeltetési szerződés kiegészítésére 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

8. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek - várospolitikai 
célkitűzésekkel összehangoló - megújításával kapcsolatos döntések meghozatalára: 
A véleményezési szakasz lezárása 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

9. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár továbbképzési 
tervének elfogadására 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
Tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 

10. Javaslat Dr. Molnár Andor megbízási díjának megemelésére, megbízási 
szerződésének módosítására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgvalta: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
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11. Javaslat „Buszvárók létesítése, felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás 
lezárásár:a 

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
Tárgvalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

12. Javaslat növények vásárlásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítására 

Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
Tárgyalta: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 

13. Javaslat Deák Ferenc utca- V ccsési út gyalogos átkelőhely közvilágítási 
tervének felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

14. Javaslat a civil szervezetek pályázatainak elbírálására, a támogatás 
felosztására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgánnester 
Tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 

15. Javaslat sport célú pályázatok elbírálására, a támogatás felosztására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalta: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 

16. Egyebek 

Zárt ülés: 

17. Javaslat Dr. Pusztai Lajos Emlékdíj odaítélésére 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
Tárgyalta: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 

18. Javaslat a Gyáli Közoktatásért Díj kitüntetés odaítélésére 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
Tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

1.) napirendi pont Beszámoló a 2014. március 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 elmondta, hogy a beszámoló 11 !. pontjában van egy határozati 
javaslat .,Önkormányzati fenntartású óvodák támogatási komponense" c. pályázatra vonatkozóan, melyről külön 
kell szavazni, ezért először ezt a határozatot bocsátotta szavazásra, majd a beszámoló elfogadása következett. 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

47/2014.(IV.24.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) hozzájárul az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Integrációs 
Pedagógiai Rendszer (IPR-14.) „Önkormányzati fenntartású óvodák támogatási 
komponense" pályázat benyújtásához a Gyáli Tátika Óvodába, a Gyáli Tulipán 
Óvodába és a Gyáli Liliom Óvodába járó hátrányos helyzetű és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek vonatkozásában; 

b) felkéri a polgármestert a pályázat- és a Támogatáskezelővel kötendő 

támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: 2014. május 9. 
Felelős: polgármester 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

48/2014.(JV.24.) 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: 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 tette fel a beszámoló elfogadását. 

Gyál Város Önkonnányzatának Képviselő-testülete 10 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

49/2014.(IV.24.) sz. határozat 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

3.) napirendi pont Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetésének alakulásáról 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
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Végh Tibor a bevételek elmaradására kérdezett rá. A beszámolóban az szerepel, hogy az ASA Kft. 
kompenzációs jutaléka csökkent a hulladékgazdálkodási törvény megváltozása miatt, mivel kevesebb lett a 
beszállított mennyiség. Nem érti ezt az összefüggést, mert a kompenzáció lecsökkenése nem vonja maga után a 
mennyiség csökkenését. Megnőtt a kedvezményesen étkező gyermekek száma ezáltal a konyha bevételei 
csökkentek. Miért nőtt meg a kedvezményes étkezések száma, az Önkormányzat módosított a feltételeken, vagy 
többen lettek jogosultak erre a kedvezményre? Szám szerint mennyi gyermeket jelent ez? A Közösségi Házban a 
23 milliósra tervezett önálló működési bevétel 18 m Ft-ra teljesült, de nem ennyivel nőtt meg a támogatás 
összege, hanem a tervhez képest 26 millióval. Mi volt ennek az oka? A Bóbita Bölcsődénél 6-szor több pénz 
folyt be a tervezettnél a működési bevételnél. Ez miért történt így? 
A beszámolóban az szerepel, hogy 2012 december 31-e és 2013 január 2-a között rendelkezésre állt és felvett 
folyószámlahitel 60 %-át visszafizette az Önkormányzat. A valóságban év elején a folyószámlahitel 
egyenlegének 0-ának kell lennie. Mi erre a magyarázat? 

Dicra Éva elmondta, hogy jelentősebb elmaradás a gépjánnü adó bevételnél volt, de itt tervezési hiba történt, 
mert amikor megjelentek a 2013. évi költségvetés vonatkozásában a jogszabályok még úgy volt, hogy a 2013. 
január l-től beérkezett bevételeket kell megosztani 60-40 %-ban az állam és az Önkormányzat között. Később 
jött a Kincstártól egy állásfoglalás, hogy a ez vonatkozik a korábbi évekről áthúzódó, de tavaly beszedett 
bevételekre is, mégis tévesen ezt 100 %-ra tervezték, és ez nem került módosításra. 
A kompenzációs jutalék kapcsán az ok a megváltozott hulladékgazdálkodási törvény. Mivel a kompenzációs 
jutalékot a nem Gyál területéről beszállított hulladék után számlázzák az ASA felé, és ennek a mennyisége 
csökkent le, így lett kevesebb a jutalék is. 
Az étkezési bevételeknél valóban jelentősen megnőtt a kedvezményesen étkező gyermekek száma. Pontosan 
erről számadatot nem tud mondani, de az év végi beszámoló után még megkapja az Önkormányzat a különbözet 
normatívát. 
A Közösségi Háznál elmaradt a 23 milliós bevétel. A hirdetési díjakból és a bérleti díjakból volt jelentősen 
kevesebb, viszont az összes városi ünnepség és rendezvény lebonyolítását megkapták plusz feladatnak és azok 
költségeit átcsoportosították. 
A Bóbita Bölcsőde többletbevétele azért keletkezett, mert az építkezés kapcsán igénybe vett energia költségét 
továbbszámlázták az építtető felé. 
A 2012. évi folyószámlahitel összesen 72 millió Ft volt, aminek a 60%-a átvállalásra került. 2013. év végén már 
nem volt folyószámlahitel. Ami szám a bevételek és kiadások között megjelenik, az a halmozódás miatt van, 
mert évente kell állományváltozást könyvelni, de a gyakorlatban év végén már nem volt folyószámla hitele az 
Önkormányzatnak. 

Pápai Mihály további kérdés, hozzászólás nem lévén először az előterjesztés határozati javaslatát tette fel 
szavazásra, majd a beszámoló elfogadása következett név szerinti szavazással. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen - 3 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

50/2014.(IV.24.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a Tulipán Óvodánál keletkezett 4.237 e Ft, a Liliom Óvodánál keletkezett 4.532 
e Ft, a Tátika Óvodánál keletkezett 3.864 e Ft, a Városi Egészségügyi Központnál 
keletkezett 130 e Ft, a Bóbita Bölcsődénél keletkezett 274 e Ft összegű szabad 
pénzmaradványt elvonja. 

2. az intézményektől elvont pénzmaradvány összegét a céltartalékba helyezi, 
amelyek felhasználásáról az Önkormányzat a későbbiekben dönt. 

Határidő: a 2013. évi zárszámadási rendelet elfogadása 
Felelős: Polgármester 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - 3 nem szavazattal - 0 tartózkodással a 
következő név szerinti szavazással - az alábbi rendeletet alkotja: 



Pápai Mihály 
Pánczél Károly 
Czotter Ferenc 
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 
nem 
nem 
nem 
igen 
igen 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 
8/2014.(IV.29.) számú rendeletét az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról. 

4.) napirendi pont Javaslat Gyáli 
Szakközépiskola 
véleményezésére 

Eötvös József Közgazdasági 
intézményvezetői pályázatának 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 

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

Pápai Mihály rövid tájékoztatást adott az előterjesztésben foglaltakról. A kiírásra egy pályázat érkezett, Bartus 
Melindáé, aki az intézményben tanít jelenleg is. Öt az Oktatási és Kulturális Bizottság meghallgatta és javasolták 
a pályázatának Képviselő-testület általi támogatását. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen - 0 nem szavazattal - 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

51/2014.(IV.24.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2)-(4) bekezdései alapján véleményezésijogkörében 
javasolja, hogy a Ceglédi Tankerület igazgatója 

Bartus Melinda 

(a Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola) intézményvezetői állására 
vonatkozó pályázatát terjessze fel a miniszternek elbírálásra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

5.) napirendi pont Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzés vizsgálatának 
tapasztalatairól 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

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

Végh Tibor elmondta, hogy az előterjesztés mellékletének 3. pontjában fel vannak sorolva a hiányosságok, 
melyre a belső ellenőr felhívta az Önkormányzat figyelmét. Itt szerepel, hogy csak olyan pályázónak a pályázatát 
lehet közbeszerzéskor elfogadni, aki előzetesen az Önkormányzat arra alkalmasnak talál. Ezek szerint volt olyan 
meghívásos közbeszerzési pályáztatás, ahol valakik kizárásra kerültek azért, mert nem voltak arra alkalmasak. 
Ilyet legközelebb nem lehet elkövetni. Erről szól az a hiányosság is, hogy az Önkormányzat honlapján 
kötelezően feltüntetendő dokumentumok nincsenek közzétéve. Melyek ezek a dokumentumok? 
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Rozgonyi Erik elmondta, hogy a belső ellenőrzés arra hívta fel a figyelmet az általa vizsgált közbeszerzési 
eljárás során, hogy ha tárgyalásos eljárást folytatnak le, akkor a tárgyalás megkezdése előtt külön meg kell 
állapítani, hogy valamennyi ajánlattevő alkalmas-e a közbeszerzési eljárásban való további részvételre. Ha 
valakit kizárnak, akkor arról a Képviselő-testület mondhatja ki, hogy alkalmatlan. 
Az Önkormányzat honlapján rengeteg adat van, a törvény által előírt tartalom egy része megtalálható a 
közzétételi adatok között a közbeszerzéseknél, de voltak olyan hiányosságok, amiket pótolni kell. Van egy 
központi adattár is, ahová szintén folyamatosan fel kell tölteni ezeket az információkat. 

Végh Tibor azt értelmezte az elhangzottak szerint, hogy az Önkormányzatnak arra is figyelnie kell, hogy mielőtt 
elkezdenének tárgyalni valakivel, előzetesen vizsgálni kell, hogy alkalmas-e. Az a kérdés, hogy honnan lehet 
megtudni ezt az információt. 

Rozgonyi Erik elmondta, hogy nemcsak a meghívásos eljárásnál kell ezt alkalmazni, hanem bármikor, amikor 
tárgyalásra kerül sor. Az ajánlattevők alkalmasságát folyamatosan vizsgálni kell, egészen a szerződéskötés 
végéig, hiszen közben is bekövetkezhet olyan esemény, ami miatt alkalmatlanná válik valaki a teljesítésre. A 
közbeszerzési munkacsoport van elsősorban megbízva azzal, hogy ezeket a tényeket vizsgálja, illetve a 
munkacsoport van feljogosítva arra, hogy a tárgyalásokat az ajánlattevőkkel lefolytassa. Abban az esetben, ha 
bármelyik ajánlattevővel kapcsolatban kizárási ok merül fel, akkor az külön képviselő-testületi döntést fog 
igényelni. Tehát csak a Képviselő-testület zárhat ki valakit a közbeszerzési munkacsoport véleményét 
figyelembe véve. 

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen - 0 nem szavazattal - 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

52/2014.(IV.24.) sz. hah1rozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében 
foglaltaknak megfelelően elfogadja a 2013. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről 
szóló éves összefoglaló jelentést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

6.) napirendi pont Javaslat likviditási hitel újrafelvételére 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Pápai Mihály kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatban foglaltakat. 

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

5312014.(IV.24.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. hozzájárul a legfeljebb 200 millió Ft összegű likviditási hitel újrafelvételéhez 
2014.július ül-napjától 2014. december 31. napjáig; 

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

3. felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés aláírására. 

Határidő : 2014. június 30. 
Felelős : Polgármester 



7.) napirendi pont 
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Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató 
Zrt-vel kötött bérleti üzemeltetési szerződés 

kiegészítésére 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen - 0 nem szavazattal - 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

54/2014.(IV.24.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. egyetért az előterjesztéshez mellékelt a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató 
Zrt.-vel kötött Bérleti-üzemeltetési Szerződés kiegészítésére vonatkozó tervezetben 
foglaltakkal; 

2. felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására és a további szükséges 
intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. április 30. 
Felelős: Polgármester 

8.) napirendi pont Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek 
- várospolitikai célkitűzésekkel összehangoló -
megújításával kapcsolatos döntések meghozatalára. 
A véleményezési szakasz lezárása 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Pápai Mihály elmondta, hogy az előterjesztés mellékletében a későbbi egyeztetések következtében a Dr. 
Horváth M. Gábor Ügyvédi Iroda véleményezési anyagában módosítás történt, mely a testület tagjai részére 
elektronikusan kiküldésre került. Ismertette még Geyemé Südi Gabriella írásban benyújtott nyilatkozatának 
tartalmát, mely szerint a korábban beküldött véleményére adott választ nem fogadja el. 

Kiss István elmondta, hogy a hallottak alapján valószínűleg egyeztető tárgyalást kell összehívni. Az ügyfél 
problémája jogos, de nem függ össze a településrendezési eszközök megújításával. Az ott lévő utat az ottani 
tulajdonosok egységes akarata és a terhelt ingatlanoknál a pénzintézetek egységes akarata alapján lehet 
ténylegesen megnyitni. Jelenleg az a helyzet, hogy az út megvan, de nincs lejegyezve. Eddig nem is sikerült 
lejegyezni, mert egy tulajdonos is meg tudja vétózni. Ezzel a kérdéssel most a településrendezési eszközök 
kapcsán nem foglalkoztak. Egyeztető tárgyalás összehívása szükséges, de ha a tulajdonosokkal nem tudnak 
megegyezni a kisajátításról, akkor a továbbiakban is reménytelen a helyzet. 

Pápai Mihály megkérdezte, hogy a hallottak alapján a szóban forgó levelet ezen előterjesztésnél nem kell 
figyelembe venni? 

Kiss István elmondta, hogy a testületi határozatot és egy polgármesteri levelet ki kell küldeni minden félnek és 
az országos közigazgatási szervnek. Ezen levél jogossága csak ez után lép életbe, hiszen a döntés a mai testületi 
ülésen születik meg. A további folyamat ezután kezdődik. 

Pápai Mihály más hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatban foglaltakat. 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

55/2014.(IV.24.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyál Város 
Településfejlesztési koncepció, valamint Településrendezési eszközei felülvizsgálata 
és módosítása közigazgatási és partnerségi egyeztetésével kapcsolatosan az 
alábbiakban dönt: 

!. Gyál Város Településfejlesztési koncepció, valamint Településrendezési 
eszközei felülvizsgálata és módosítása közigazgatási és partnerségi egyeztetése - „ a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési es::közökdf!, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről" szóló 31412012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 28-29.§-ban előírt, a 
rendelet 3 8.§-a szerint lefolytatott, valamint a 15612013. (VI.27.) számú normatív 
önkormányzati határozattal elfogadott Gyál Város Önkormányzatának a 
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési 
szabályzatának is megfelelő eljárás alapján - lezárható. 

2. Az egyeztetési folyamat során beérkezett észrevételek a MELLÉKLET-ben 
részletezett elfogadásával a hivatkozott rendelet 39.§ szerinti Polgármesteri 
egyeztetés megtai1ása nem válik szükségessé, az egyeztetési tervezet ennek 
megfelelően dolgozandó át. 

3. A MELLÉKLET-ben foglalt válaszokat, mint Gyál Város Önkormányzatának 
állásfoglalását valamennyi 1rasos formában, határidőben észrevételt tett 
Véleményező számára meg kell küldeni. 

4. Az átdolgozott egyeztetési terv a hivatkozott rendelet 40.§-a szerinti végső 
szakmai véleményezésre bocsátható, továbbá a hivatkozott rendelet vonatkozó 
előírásainak és Gyál Város Önkormányzatának településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzatának megfelelően 
közzétételre kerül. 

Határidő: 2014. május 15. 
Felelős: Polgármester 

9.) napirendi pont Javaslat az Arany János közösségi Ház és Városi 
Könyvtár továbbképzési tervének elfogadására 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 

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

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

56/2014.(IV.24.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. megismerte és elfogadja a fenntartásában lévő Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó továbbképzési tervét; 
2. felkéri az intézményvezetőt, hogy a jövőben is a kulturális szakemberek azon 
képzéseken való részvételét támogassa, illetve tervezze, melyek a kulturális 
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szakemberek munkaköréhez szorosan kapcsolódnak és a minőségi közművelődést 
segítik elő; 
3. felkéri továbbá, hogy az elfogadott továbbképzési terv alapján készítse el a 
2015. évi beiskolázási tervet és 2014. őszén a költségvetési koncepció készítésekor 
jelezze a 2015. évi várható továbbképzési költségeket annak érdekében, hogy a 
továbbképzés költség tervezhető legyen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

10.) napirendi pont Javaslat Dr. Molnár Andor megbízási díjának 
megemelésére, megbízási szerződésének 

módosítására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előte1jesztés határozati javaslatában foglaltakat. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal - 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

57/2014.(IV.24.) sz. határozat 

Gyál Város Önkonnányzatának Képviselő-testülete 

!. hozzájárul ahhoz, hogy a 180/2013. (VII.17.) KT. határozat alapján Gyál Város 
Önkormányzata és dr. Molnár Andor között létrejött Megbízási Szerződés 3. 
pontjának módosítására kerüljön sor a megbízási díj vonatkozásában. A megbízási 
díj összege 169.700,- Ft helyett 2014. január l-jétől 219 .OOO,- Ft legyen, mely 
összeg a Városi Egészségügyi Központ költségvetéséből finanszírozható, 
többletköltség nem keletkezik; 

2. felhatalmazza a Polgármestert a Megbízási Szerződés módosításának aláírására 
és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. április 30. 
Felelős: polgármester 

11.) napirendi pont Javaslat „Buszvárók létesítése, felújítása" tárgyú 
közbeszerzési eljárás lezárására 

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 

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

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

Gyál Város Önkonnányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal- 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással a 
következő név szerinti szavazással - az alábbi határozatot hozta: 

Pápai Mihály igen 
Pánczél Károly igen 
Czotter Ferenc igen 
Erős József igen 
Fa Zsuzsanna igen 
Lakos Péter igen 
Végh Tibor igen 
Véghné Bágya Ildikó igen 



Vinnai Tibor 
Zabánné Nagy Gyöngyi 
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igen 
igen 

58/2014.(IV.24.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, a „Buszvárók létesítése, felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás 
lezárására a Bíráló Bizottság javaslatát, és az előterjesztés mellékleteként csatolt 
„írásbeli szakvélemény és döntési javaslat" című dokumentumban szereplőeket, így 
a legkedvezőbb ajánlatot tevő V ALCOL Kft-t hirdeti ki az eljárás nyerteseként; 
2. a fenti munkák megvalósításához szükséges 13.236.360,- Ft+ÁFA összegű 
fedezetet biztosítja az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében, a következők 
szerint: a fenti munkát tartalmazó költségvetési soron szereplő 12.242.000,- Ft+ÁF A 
összeg terhére, valamint a fennmaradó 994.360,- Ft+ÁFA összeget a költségvetés 
általános tartalékkeretének terhére; 
3. felhatalmazza a közbeszerzési munkaesopor1ot a szükséges további intézkedések 
megtételére. 

Határidő: 2014. június 28. 
Felelős: munkacsoport 

12.) napirendi pont Javaslat növények vásárlásához szükséges pénzügyi 
fedezet biztosítására 

Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 

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

Lakos Péter megkérdezte, hogy az előző években kiültetett, és meg nem eredt fákat ki fogja pótolni? 

Pápai Mihály elmondta, hogy mivel a garanciális idő lejárt, ezért egy része az Önkormányzat által lesz pótolva, 
de egy részét még a vállalkozó fogja rendezni. Pontos számadatokat nem tud mondani. 
Elmondta még, hogy néhány nappal ezelőtt a város kertészével megnézték ezeket a fákat, és a szakember 
véleménye szerint több fának még később lesz a rügyfakadási ideje, és egy részük élő növény, csak még egy kis 
időre van szükségük. Ezt az időt még megvárják, és után fognak dönteni az újratelepítésről. 
További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatban foglaltakat. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

59/2014.(IV.24.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Ady Endre Általános 
Iskola udvarán 9 db, és a Gyál vasútállomás területén 4 db nagylevelű hárs 
ültetéséhez bruttó 258.570,- Ft összeget 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: 

Felelős: 

13.) napirendi pont 

2014. május 15. 
Polgármester 

Javaslat Deák Ferenc utca - Vecsési út gyalogos 
átkelőhely közvilágítási tervének felülvizsgálatára. 

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 

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

Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta az eredeti határozati javaslatban foglaltakat. 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

60/2014.(IV.24.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

!. elfogadja, „Gyál, Deák Ferenc utca- Vecsési út gyalogos-átkelőhely terve 
középszigettel"elnevezésű egyesített terv építtetőjeként, hogy a közvilágítási terv 
felülvizsgálatára, szükség szerinti átdolgozására szerződést köt a korábbi tervezővel, 
2. a szerződés anyagi fedezeteként 160 ezer Ft+ÁFA összeget biztosít a 2014. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére, 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Polgármester 

14.) napirendi pont Javaslat a civil szervezetek pályázatainak 
elbírálására, a támogatás felosztására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Pápai Mihály elmondta, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság a kiküldött 20/2014.(IV.23.) sz. határozatában 
foglaltaknak megfelelően javasolta a támogatások összegének felosztását. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatot az elhangzottaknak megfelelően. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

61/2014.(IV.24.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
6/2014.(111.03.) számú rendelet 5. sz mellékletében szereplő „Civil szervezetek támogatása, Oktatási és 
Kulturális Bizottság támogatása" keret terhére az alább felsorolt pályázatokat részesíti támogatásban: 

A civil szervezet neve Pályázati cél Támogatás összege 

1.1 Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete Pótszilveszter, Farsang, X. Térségi 
Találkozó, Anyák napja,Idősek Világnapja, Szüreti Felvonulás, 
Márton nap, Adventi ünnep költségeinek fedezésére, 
Saját tagok múzeumi belépőkre, színházi és fürdőbelépőkre, 
működési költségre 
Megállapított támogatás összege: 210.000.-Ft 

2.1 Egymásért Mozgássérültek Gyáli Egyesülete 
Gyógyszertámogatásra,rcndezvényekre, rászorulók támogatására, 
buszköltségre, telefonfeltöltésekre, postaköltségre,irodaszerre, 
nyomtatványra, festékpatronra , névnapok fedezetére 
Megállapított támogatás összege: 160.000.-Ft 

3./Civilek a Környezetünkért Egyesület Föld Napja, Gyermeknapi rendezvények, tavaszi -őszi 

focikupák,együttműködve a Gyáli Nagycsaládosokkal és a Kertváros 
Szociális és Családvédelmi Központtal foglalkozások 100-150 
gyermek részére megszervezése, hagyományőrző programok, télapó 
és karácsonyi ünnepségek szervezése. Inárcsi erdei tábori és 
klubfoglalkozások költségeire pályáznak, hogy ingyenessé tehessék 
30 gyermek részére 
Megállapított támogatás összege: 200.000.-Ft 
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4./ Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub Klub Krisna Völgybe, Ópusztaszerre, Kiskunmajsára, 
Hortobágyra kirándulás, gyógyfürdő, múzeumi belépőkre, szüreti 
bálra, ÓÉV búcsúztató, városi ünnepségek költségeire 
Megállapított támogatás összege: 280.000.-Ft 

5./ Cukorbetegek Egyesülete Gyál gyógytornász tiszteletdíja, orvosi előadások díjazására, 
gyógyszertári költségekre, pulzusszámláló és vércukormérő 

készülékre, gyógycipők, tesztcsíkok vásárlására, Békéscsabán 
Diabetes Világnap'', az egészséges táplálkozás népszerűsítésére, 
nordik walking bemutató 
Megállapított támogatás összege: 230.000.-Ft 

6.1 Őszidő Nyugdíjas Klub Kaposvári Ki-mit-tud, Cserkeszőlői Orsz. Nyugdíjas Találkozó, 
Unokákkal kirándulás Kecskemétre, Idősek Világnapja, Mindenki 
névnapja, mikulás ünnepségre, és CD vásárlására az „énekcsokrok" 
tanulásához 
Megállapított támogatás összege: 280.000.-Ft 

7./ Gyáli Kertbarát Kör Legszebb kert és utcarészlet verseny meghirdetése, Sz. István tér 
bepalántázása, házi ketiek kialakítása tanácsadás, rajzpályázat Föld 
napjára, és egyéb rendezvényeken való részvétel költségekre 
Megállapított támogatás összege: 300.000.-Ft 

8.1 Gyáli Képzőművészek Egyesülete szakköri foglalkozások költségei, kiállítások rendezése 
(Tavaszi téli tárlat, műhelymunkák kiállítás, kiállítás a 
„Szomszédolás" kiállítás sorozat keretében, Alföldi Szabad Szalon 
pályázatán részvétel, Dunaharaszti Festőversenyen való részvétel, 
nyári képzőművészei szabadiskolák képzésein való részvétel, 
témagyűjtő kirándulások támogatása, fiatal tehetségek támogatása, 
Kistérségi Művészek Találkozóján való részvétel, tárlatlátogatások, 
múzeum látogatások költségei, 
Megállapított támogatás összege: 200.000.-Ft 

9.1 Kertváros Fúvószenekari Egyesület Zenekari tábor Révfülöpön, zenekari est költségei, 
eszközbeszerzések(! 0 db. új állvány, ütőhangszerek, hangológép 
vásárlása) 
Megállapított támogatás összege: 380.000.-Ft 

10./ Gyál Városi Népdalkör IX. Tavaszi Találkozó), Költészet Napja, „Azt a Ragyogóját" 
nótaműsorban való szereplés, városi rendezvényeken való szereplés 
működési kiadásokra, utazási költségre, tanulmányi kirándulásra, 
citerákra, fellépő ruhákra 
Megállapított támogatás összege: 160.000.-Ft 

11./ Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli Szervezete adminisztrációs költségekre, nyomtatványok, 
fénymásolópapír, festékpatron, bankköltség, mobiltelefon feltöltésre, 
iskolai előadásokhoz szükséges szemléltető élelmiszerek 
beszerzéséhez (élelmiszer, papírtálca, műanyagpohár), 

fényképezőgép vásárlására 
Megállapított támogatás összege: 120.000.-Ft 

12./ Solymári Béla Nyugd.Pedagógus Klub pedagógus tagok köszöntésére, eszközök fenntartási költségére 
(festék, nyomtatás), eszközök javítására, karbantartására, 
nyomtatványokra, a Költészet Napja rendezésének költségeire, 
működéshez, tintapatronra, papírra, pedagógusnap rendezéséhez 
virágra, üdítőre, süteményre, múzeumi belépőkre, tárlatvezetésre, 
videokamera vásárlására, pendrive vásárlására, 
Megállapított támogatás összege: 100.000.-Ft 

13./ Kovács István Pál Dalkör tiszteletdíjakra, korrepetitor, zenekar honoráriumára, könyvelési 
díjra, virág vásárlásra, dekorációra, nyomtatványokra, irodaszerekre, 
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ügyviteli fogyóeszközökre, könyvelési költségre, kiadványokra 
mobilfeltöltésre, postaköltségre, útiköltségre, 
Megállapított támogatás összege: 380.000.-Ft 

Javaslat sport célú pályázatok elbírálására, a 
támogatás felosztására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Pápai Mihály elmondta, hogy az ffjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság a kiküldött 20/2014.(IV.23.) sz. 
határozatában foglaltaknak megfelelően javasolta a támogatások összegének felosztását. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatot az elhangzottaknak megfelelően. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

62/2014.(IV.24.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2014.(111.03.) számú rendelet az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről 5. sz mellékletében a cél és általános tartaléka terhére a sport szervezetek támogatása keret 
soron tervezett összegből- az alább felsorolt pályázatokat részesíti támogatásban: 

Az egyesület neve 
1. Gyál és Térsége Birkózók SE 

2. GYBKSE 

- Röplabda szakosztálya 

- Ma7,5orett Szakosztály 

- Atlétikai Szakosztálya 

- labdarúgó Szakosztály 

3. Gyáli Sport- Horgász S.E. 

Pályázati cél Támogatás összege 
200 fő foglalkoztatásához az működési költségek fedezetére, terem 
és eszköz állomány fejlesztésére 
Megállapított támogatás összege: 500.000.-Ft 

működési költségekre (VIII. „Gyál Kupa" strandröplabda torna 
szervezésére és lebonyolítására, amatőr versenyek nevezési díjaira, 
utazási költségekre) strandröplabda pálya karbantartására 
Megállapított támogatás összege: 100.000.-Ft 

működési költségekre (nevezési díjak, utazási-szállás költségekre, 
szövetségi tagdíjakra, őszi verseny megrendezésének költségei, 
fellépő ruhák költségei) 
Megállapított támogatás összege: 250.000.-Ft 

működési költségekre (felszerelések vásárlására, teremdíjak 
kiegyenlítésére a téli hónapokban, nevezési díjak, MASZ engedély 
költségei) 
Megállapított támogatás összege: 100.000.-Ft 

működési költségekre (MLSZ tagdíj, sportesemények nevezési 
díjai„ sportfelszerelések vásárlására, tornaterem bérleti díjára, 
számlavezetési díjakra, utazási költségekre, mobil feltöltésekre, 
utánpótlás tornákon nevezési díjakra, egyéb költségek foto, stb) 
Megállapított támogatás összege: 1.700.000.-Ft 
BKSE Mindösszesen: 2.150.000.-Ft 

60 gyermek táboroztatásakor étkeztetésre, autóbusz bérlésre, verseny 
győzteseinek díjazására 
Megállapított támogatás összege: 100.000.-Ft 



4. Teszák Esti/la Dorina 2002.03.30 
és Teszák l\'ándor 2004.08.04. 
(sportág:birkóufa)) 

5. Jónás Dorottya 1995.03.09. 
(sportág: tenisz)) 

6. Adamecz József 
(~portág: birkózó) 

7. Mester Milán 1999.01.03. 
(~portág: birkózó) 

8. Váczi Milán (sz.:1999.03.12.) 
(sportág: kézilabda) 

9. Váczi Dániel(~z.: l 993.08.23.) 
(sportág: kézilabda) 

10. Fodor Tamás (sportág: birkózó) 

11. Farkas Kitti Beáta sz. ( 2004. 04. 01.) 
(sportág: ritmikus ~portgi11111asztika) 

l 2. APEX Optimista Sportegyesület 
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speciális birkózó cipő és mez vásárlására, egyesületi tagdíj, nevezési 
díj, utazási költségekre 2fö x 160.000,-ft: 
Megállapított támogatás összege: 50.000.-Ft. 

Hazai és német versenyek részvételi díjai, utazási és vízum 
költségre, szállás költségeire, nevezési díjra, sportszerekre 
(teniszcipő, ruha, szoknya stb.) 
Megállapított támogatás összege: 30.000.-Ft 

a Birkózó Szövetség által összeállított 2014. évi versenynaptárban 
meghirdetett versenyeken való részvételhez, felkészítő 

edzőtáborokban való részvételhez, nemzetközi versenyengedélyek 
kiváltása, nemzetközi versenyekre és edzőtáborokba való kiutazás 
költségei, sport eszközök beszerzéséhez, táplálék kiegészítők 

vásárlásához, klub tagsági díj kifizetéséhez 
Megállapított támogatás összege: 80.000.-Ft. 

Magyar Bajnokságon, Diákolimpián való részvétel, nemzetközi és 
hazai válogatott edzőtáborokban való részvétel ,tagdíjra, utazási 
költségekre,nevezési díjakra, sporteszközök beszerzéséhez és 
táplálék kiegészítők vásárlásához 
Megállapított támogatás összege: 30.000.-Ft 

Sportfelszerelések (cipő, mez, labda) vásárlására, utazási 
költségekre, szállás, edzőtábor költségeire 
Megállapított támogatás összege: 30.000.-Ft. 

Sp01ifclszerelések (cipő, mez, labda) vásárlására, utazási 
költségekre, egyetemi tandíjra 
Megállapított támogatás összege: 50.000.-Ft. 

Birkózó Szövetség által összeállított 2014. évi versenynaptárban 
meghirdetett versenyeken való részvételhez, felkészítő 

edzőtáborokban való részvételhez, nemzetközi versenyeken való 
részvételhez, sporteszközök beszerzéséhez és táplálék kiegészítők 
vásárlásához 
Megállapított támogatás összege: 80.000.-Ft. 

nemzetközi versenyeken való részvételhez, edzőtáborozás és 
sportszerek vásárlása, versenyek költségei 
Megállapított támogatás összege: 80.000.-Ft. 

Alaptevékenység szerinti kiadásokra (versenyek: nevezési díjaira, 
szállásköltségeire, utazási költségekre), működési adminisztrációs 
költségekre (BKK jegyek, bérlet, postaköltségek, bankszámla 
vezetési díjra, térkép, szakmai folyóirat, tintapatron, nyomtatvány, 
adminisztrációs kiadások) kis értékű tárgyi eszközökre (egyen póló, 
tájoló stb.) 
Megállapított támogatás összege: 100.000.-Ft. 



13. Jakab Réka Mária (s7,.:2000.09.0l. 
Jakab Luca Katalin (\'7,.:2002.05.06.) 
(sportág: karate) 
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sportfelszerelések vásárlására, versenyeken való részvétel 
költségeire, utazási költségekre, a két versenyző részére 
Megállapított támogatás összege: 30.000.-Ft. 

14. Bácsi Péter 1983.05.15.(sportág: birkózó) Európa Bajnokságon, Világbajnokságra való felkészítő 

edzőtáborokban való részvételhez, útiköltséghez, benzinköltség, 
autópálya matrica, spo1ieszközök beszerzéséhez és táplálék 
kiegészítők vásárlásához, egészségügyi ellátáshoz 
Megállapított támogatás összege: 400.000.-Ft. 

15. Fodor Péter 1991.11.08.(sportág: birkózó) Birkózó Szövetség által összeállított 2014. évi 
versenynaptárban meghirdetett versenyeken való részvételhez, 
felkészítő edzőtáborokban való részvételhez, nemzetközi 
versenyeken való részvételhez, sporteszközök beszerzéséhez és 
táplálék kiegészítők vásárlásához 
Megállapított támogatás összege: 30.000.-Ft. 

16. Kulcsár Zalá112004.02.20 (5portág: úszás) Úszószövetség által összeállított 2014. évi 

17. Sanbon SE 

18. Kainz György 1993.12.10. 
(sportág: crossmotor) 

19. Zsiba Péter (n:2012.12.23). 
(sportág: karate) 

20. Májer Norbert 1990.11.30. 
(sportág: páfyamotorozás)) 

21. Kutvölgyi Andrea 1976.11. 03. 
(sportág: futás) 

22. Pap János (\'7,.:2000.01.31.) 
és Pap Dorottya(S7,.: 2001.06.02.)) 
(sportág: karate) 

23. Tóth Noa (s7,.:2000. 10.22.) 
és Tóth Lea (&: 2006. 08.26.) 
(sportág: karate) 

versenynaptárban meghirdetett versenyeken való részvételhez, 
felkészítő edzőtáborokban való részvételhez, nemzetközi 
versenyeken való részvételhez,tagdíjakra, nevezési díjakra 
Megállapított támogatás összege: 30.000.-Ft. 

nyári edzőtáborban való részvétel költségeire és sporteszközök 
vásárlása (ütő-rugó pajzs, erősítő gumiszalag, védőfelszerelés, 

boxzsák, ugrálókötél) 
Megállapított támogatás összege: 300.000.-Ft 

Versenyekre való felkészülés költségei, felszerelések vásárlása, 
javítási költségek, utazási költségek 
Megállapított támogatás összege: 30.000.-Ft. 

sportfelszerelések vásárlására, versenyeken való részvétel 
költségeire, utazási költségekre 
Megállapított támogatás összege: 30.000.-Ft. 

2014. évi versenynaptárban való versenyeken való részvétel 
költségei, 
Megállapított támogatás összege: 30.000.-Ft. 

Ultrafutó versenyeken való részvétel költségei, nevezési díjak 
költségei 

Megállapított támogatás összege: 40.000.-Ft. 

hazai és nemzetközi edzőtáborokban, valamint versenyeken való 
részvételek költségeire, 
Megállapított támogatás összege: 60.000.-Ft. 

hazai és nemzetközi edzőtáborokban, valamint 



24. Prémium Gyáli Asztalitenisz SE 

25. Ujj Dávid Bence(sz,:2000.12.07.) 
(~portág: jégtánc) 

26. Bróda Ric/uírd(sz,:1996.) 
(sportág: tenisz) 

27. Peremvárosi Horgászok 
Egyesülete 

28. Lurkó Gyerekfoci 
Egyesület 
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versenyeken való részvételek költségeire, 
Megállapított támogatás összege: 60.000.-Ft. 

sporteszközök beszerzésére, versenyek utazási költségeire, kistérségi 
versenyre VI. Prémium kupa (terembérlet, kupák, érmek, oklevelek, 
sportági ajándékok), „Pinpongozz, ne drogozz" rendezvényre 
(terembérlet), edzések terembérletére 
Megállapított támogatás összege: 200.000.-Ft. 

Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel költségei, 
edzőtáborokban való részvétel, felszerelések (korcsolya, edző és 
kűrruhák ) vásárlásának költségei 
Megállapított támogatás összege: 50.000.-Ft 

Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel költségei, 
edzőtáborokban való részvétel, felszerelések vásárlásának költségei , 
utazási, szállási költségek fedezetére 
Megállapított támogatás összege: 30.000.-Ft. 

Eco-Sun Prémium 150 literes tartályos, nyomás alá helyezhető 

napkollektor vásárlásának költségeire, mely a nyári táboroztatás 
során biztosítja a meleg vizet. 
Megállapított támogatás összege: 200.000.-Ft. 

az Egyesület működési költségeinek fedezésére 
Megállapított támogatás összege: 200.000.-Ft 

Lakos Péter megkérdezte, hogy az egy évvel ezelőtt egy vállalkozó részére átadott gördeszka pálya újbóli 
felállítása megtörtént-e. Teljesítette az illető a vállalt kötelezettségét? 

Vinnai Tibor tudomása szerint Gyálon az utóbbi időben nem épült másik gördeszka pálya. 

Pápai Mihály megígérte, hogy a Hivatal utána fog nézni ennek az ügynek. 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az ülés további része zárt ülés keretében folytatódik, ezért a nyílt ülést bezárta. 

A zárt ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti. 

/ __ 
/tfozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

K.m.f. 

A képviselő-testületi nyílt ülés 2014. április 24-én 18.00 órától 18.25 óráig tartott. 

A jegyzőkönyv digitális hangfelvételről készült. 


