
Szám: 6140-2/2014. 

.Jegyzőkönyv 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 29. 
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: 6140-2'2014. 

Jelen voltak: 

Jegvzőkönvv 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 29. 
napján megtartott nyílt üléséről 

Pápai Mihály 
Pánczél Károly 
Czotter ferenc 
Erős József 
Fa Zsuzsanna 
Gazdikné Kasa Csilla 
Lakos Péter 
Végh Tibor 
Véghné Bágya Ildikó 
Vinnai Tibor 
Zabánné Nagy Gyöngyi 

polgármester, 
alpolgármester, 
képviselő, 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

Távolmaradását nem jelentette be: 

Cseszkó Tibor 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

Rozgonyi Erik 
Sávai Mária 
Babák László 
Feltizi-Veress Imre 
Gácsi Kiss Dezsőné 
Diera Éva 
Kojnok Balázs 
Donhauzer Ádám 
Zsigovits Gábor 
Budaházy Béláné 
Bobák Katalin 
Rürich László 
Tóth Istvánné 

képviselő 

címzetes főjegyző, 
aljegyző, 

a Gyáli Járási Hivatal vezetője, 
Tankerületi igazgató, 
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. 
könyvvizsgáló, 
DPMV Zrt. gazdasági vezetője, 
Garasos Kft. könyvvizsgálója, 
szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

Pápai Mihály köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 
megjelent tagjával határozatképes. Javasolta napirendre felvenni a „ .Javaslat sportpázra világítá5fcj/esztésére" 
című előterjesztést. Egyéb javaslat nem lévén szavazásra tette fel az elhangzottakkal kiegészítve az ülés 
napirendjének elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

67/2014.(V.29.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felveszi naprendjére: 

„.Jarns/at sportpálya 1·i/úgításfcj/csztésérc" 
című előterjesztést. 



A módosítás után az alábbiak szerint fogadja el a 2014. május 29-ei ülésének 
napirendjét: 

Nvílt ülés: 

1. Beszámoló a 2014. április 24-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt 
fontosabb eseményekről 

Elöterjesztö: Pápai Mihály polgármester 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Elöterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

3. Javaslat helyi sportrendelct megalkotására 

Elöterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
Tárgvalta: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 

4. Beszámoló a DPMV Zrt 2013. évi mérlegéről 

Előterjesztő: 

Tárgvalta: 
Pápai Mihály polgármester 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

5. Beszámoló a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2013. 
évi mérlegéről 

Előterjesztő: 

Tárgvalta: 
Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

6. Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Alapító 
Okirat módosításának elfogadására. 

Előterjesztő: 

Tárgvalta: 
Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

7. Beszámoló a Gyáli-Városgazda Kft. 2013. évi mérlegéről 

Előterjesztő: 

Tárgvalta: 
Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

8. Beszámoló a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
2013. évi mérlegéről 

Előterjesztő: 

Tárgrnlta: 
Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

9. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2013. évi ellátásáról 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgvalta: Szociális. Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 

10. Javaslat iskolai alapítványok támogatására 

Előterjesztő: 

Tárgvalta: 
Pánczél Károly alpolgármester 
Oktatási és Kulturális Bizottság 
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11. Javaslat a közvilágítási lámpatestek karbantartására 

Előterjesztő: 

Tárgrnlta: 
Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

12. Javaslat a gyáli 1725 11 hrsz.-ú út (Egressy utca) tulajdonjogának térítésmentes 
átvételére 

Elöterjesztő: 

Tárgrnlta: 
Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

13. Javaslat pénzeszköz átadására a 2014. évi intézményi felújítási feladatok céljára 

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

Oktatási és Kulturális Bizottság 

14. Javaslat ,.Gyáli Hulladékgazdálkodási Program'" tárgyú pályázathoz PR 
tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárására 

Előterjesztő: 

Tárgvalta: 
Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

15. Javaslat a Bartók Béla u. 52. sz. alatti óvoda terveinek felülvizsgálatára 

Előterjesztő: 

Tárgvalta: 
Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

16. Javaslat központi telephely és főzőkonyha program tervének jóváhagyására 

Előterjesztő: 

Tárgrnlta: 
Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

17. Javaslat a Gyáli Barátikör Sportegyesület részére pályázati önrész biztosítására 

Előterjesztő: 

Tárgvalta: 
Pánczél Károly alpolgármester 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 

18. Javaslat a BKK-val kötendő finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó szerződés 
táruvalására "'· 

Előterjesztő: 

Tárgvalta: 
Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

19. Tájékoztató a 2013. évi közbeszerzésekről 

Előterjesztő: 

Tárgvalta: 
Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

20. Javaslat sportpálya világításfejlesztésére 

Előterjesztő: 

Tárgvalta: 

21. Egyebek 

Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 



1.) napirendi pont 
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Beszámoló a 2014. április 24-i rendes képviselő

testiileti 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 beszámolóban lévő határozati javaslatokat tette fel 
szavazásra. majd a beszámoló elfogadása következett. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-tcstülctc 11 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

68/2014.(V.29.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete haladékot ad Szélesi Erzsébet 
magánszemély részére a neki ajándékozott gördeszka park felállítására, és kötelezi, 
hogy legkésőbb 2014. december 3 l-ig helyezze üzembe a létesítményt. 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Polgármester 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

69/2014.(V.29.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 31-el megszünteti 
Pánczél Károly alpolgármester úr illetményét. 

Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Polgármester 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

70/2014.(V.29.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

a) úgy dönt, hogy a tulajdonát képező KLC- 100 forgalmi rendszámú, Opel Astra 
Viva típusú személygépkocsit 1 Ft ellenében eladja a FEGY Polgárőr és Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületnek: 

b) felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

Határidő: 2014. július 15. 
Felelős: Polgármester 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal - 0 tai1ózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

71/2014.(V.29.) 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 
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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 Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal - 0 taiiózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

72/2014.(V.29.) sz. határozat 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

3.) napirendi pont Javaslat helyi sportrendelet megalkotására 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 

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

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással 
a következő név szerinti szavazással - az alábbi rendeletet alkotja: 

Pápai Mihály igen 
Pánczél Károly igen 
Czotter Ferenc igen 
Erős József igen 
Fa Zsuzsanna igen 
Gazdikné Kasa Csilla igen 
Lakos Péter igen 
Végh Tibor igen 
Véghné Bágya Ildikó igen 
Yinnai Tibor igen 
Zabánné Nagy Gyöngyi igen 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 9/2014.(V.30.) 
számú rendeletét a sportról. 

4.) napirendi pont Beszámoló a DPMV Zrt. 2013. évi mérlegéről 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Végh Tibor megkérdezte. hogy 10 <; o-os rezsi csökkentés hogyan okozhatott ekkora veszteséget? 

Bohák Katalin elmondta. hogy nem feltétlenül csak a rezsicsökkentés okozta a magas veszteséget, ennél 
összetettebb a probléma. A közmüadó, az Energiahivatalnak fizetendő felügyeleti díj és az átvett kintlévőségek 
is befolyásolták a hiányt. Ha ezek a díjak nincsenek és a kintlévőségeket nem kellett volna átvenniük, akkor most 
200 milliós nyereséget könyvelhettek volna el. 
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Végh Tibor megkérdezte, hogy várhatóan az idei évben hogyan alakul ez a mérleg? 

Bohák Katalin elmondta. hogy miután a közmüadó és a felügyeleti díj továbbra is megmarad és a 10 %-os 
rezsicsökkentést is idén már január hónaptól kell figyelembe venni. ezé11 ez a veszteség továbbra is fenn fog 
állni. Nagyon szoros gazdálkodás mellett is nagy összegü hiányra készülnek fel a társaságnál. 

Pápai Mihály kiegészítésül elmondta. hogy a társaság éves ülésén a polgármesterek hangoztatták. hogy a Zrt. 
vezetése mindent tegyen meg a veszteség elkerülése érdekében. A nagyfokú hiány abból is adódik, hogy a 
tulajdonba visszaadás következtében a korábban visszaigényelt Áfa befizetése közel 700 millió Ft-ot tett ki. Ez 
három települést érintett. Vecsést, Maglódot és Gyált. A vezetékadó, a 10 %-os rezsicsökkentés és a hatósági díj 
hatása kb. 250-270 millió Ft-ot tett ki. Többek között ezt kell kigazdálkodni, valamint fontos kihangsúlyozni, 
hogy tavaly Szigethalom település 200 millió Ft-os veszteséggel zárt és szándékát fejezte ki, hogy ki szeretne 
lépni a Zrt-ből és a fővároshoz szeretne csatlakozni. Eddig évente ez a település 10-12 millió Ft-ot kapott bérleti 
díjként, most viszont 104 millió Ft.- van elszámolva részükre, Ennek utána kell nézni, mert valami hiba történt. 
Ha a visszaadott vagyon és a szóban forgó 200 milliós veszteség az idei évben elkerül a társaságtól, akkor 
gyakorlatilag nem lehet veszteséges a mérleg. 
Egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 

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

73/2014.(V.29.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DPMV Zrt 2013. évi 
mérlegbeszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

5.) napirendi pont Beszámoló a 
Városüzemeltetési 
mérlegéről 

Gyál Városfejlesztési és 
Nonprofit Kft. 2013. évi 

Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 

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

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal - 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

74/2014.(V.29.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, - mint a Gyál Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.) alapítója - a Kft. 
2013. évi mérlegbeszámolóját és közhasznúsági jelentését -56 eFt mérleg szerinti 
eredménnyel és 178.515 eFt mérleg főösszeggel elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

6.) napirendi pont Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosításának 
elfogadására 

Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
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Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 

Végh Tibor megkérdezte, hogy miért van szükség az Alapító Okirat módosítására? Mi marad ez után a Kft. 
profiljában') 

Zsigovits Gábor elmondta, hogy az új Ptk, valamint a civil törvény változása tette indokolttá az okirat 
módosítását. A civil törvény elöírja, hogy újra kell kérni a közhasznúságot. 

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal ·- 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

75/2014.(V.29.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.) Alapító Okiratának 
módosítását a jelen határozat mellékletét képező írásbeli előterjesztéssel 

megegyezően elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

7.) napirendi pont Beszámoló a Gyáli-Városgazda Kft. 2013. évi 
mérlegéről 

Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 

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

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal - 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

76/2014.(V.29.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, - mint a Gyáli-Városgazda Kft. 
(2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.) egyszemélyes alapítója - a Kft. 2013. évi 
mérlegbeszámolóját 11 l eFt mérleg szerinti eredménnyel és 659eft mérleg 
főösszeggel elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

8.) napirendi pont Beszámoló a GY.T.H. Gyál és Térsége 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. . 2013. évi 
mérlegéről 

Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv l 0. számú melléklete.) 

Pápai Mihály kérdés. észrevétel nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztés mindkét határozati javaslatát. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 2 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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77/2014.(V.29.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, - mint a Gy.T.H. Gyál és 
Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (2360 Gyál, Körösi út 112-114.) 
egyszemélyes alapítója - a Kft. 2013. évi mérlegbeszámolóját -2.425eFt (veszteség) 
mérleg szerinti eredménnyel és 14.578eFt mérleg főösszeggel elfogadja. 

Határidő: 2014.május31. 
Felelős: Polgármester 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 2 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

78/2014.(V.29.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, - mint a Gy.T.H. Gyál és 
Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (2360 GyáL Körösi út 112-114.) 
egyszemélyes alapítója - a Kft-nek 2.425.000.- Ft összeget biztosít pótbefizetés 
jogcímen. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi Y. törvény 3: 189.§ (2) 
bekezdésében meghatározott határidőn belüL a 2014. évi költségvetés 5. számú 
mellékletében a céltartalékok között a „Hulladékgazdálkodási díj kompenzálása'' 
soron tervezett összeg terhére. 

Határidő: 2014. augusztus 29. 
Felelős: Polgármester 

9.) napirendi pont Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. 
évi ellátásáról 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a beszámolóban foglaltak elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 10 igen - 0 nem szavazattal - 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

79/2014.(V.29.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyál Város 
Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról 
szóló beszámolót. 

Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Polgármester 

10.) napirendi pont Javaslat iskolai alapítványok támogatására 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 

Az elöterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (Ajegyzökönyv 12. számú melléklete.) 

Pápai Mihály kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete l l igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

80/2014.(V.29.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete: 

a) a Gyáli Ady Endre Általános Iskola „Ifjú Szívek" Alapítványát 
466 147,-Ft-tal, 

(Szia. szám: l l 7-t2300-20006936) 

a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola „Bartók" Alapítványát 301 023,-Ft-tal, 
(Szia szám: 64400044- l 0416626-00000000) 

a Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola 
.. Eötvös József Alapítvány A Gyermekekért" Alapítványát 

178 276,-Ft-tal, 
(Szia. szám: 64400044-30070011-61100008) 

a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola „Rodostó" Alapítványát 

(Szia szám: 64400044-10406500-00000000) 

a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola 
„Gyáli Muzsikáért" Alapítványát 
(Szia szám: 64400044-10418295-00000000) 

támogatja. 

b) felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Polgármester 

379 201,-Ft-tal, 

175 353,-Ft-tal 

11.) napirendi pont Javaslat a közvilágítási lámpatestek karbantartására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes föjegyzö 

Az elöterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzökönyv 13. számú melléklete.) 

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

81/2014.(V.29.) sz. hat:1 rozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete: 

a úgy dönt. hogy szerzödést köt a Csat-Vili Bt-vel (2363 Felsöpakony, Táncsics 
köz 8.) a közvilágítási lámpatestek karbantartására, üzemeltetésére 2014. augusztus 
l. és 2014. december 31. közötti határozott idötartamra, nettó 1180 Ft/lámpatest/év 
áron: 

b felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Polgánnester 



12.) napirendi pont 
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Javaslat a gyáli 172511 hrsz-ú út (Egressy utca) 
tulajdonjogának térítésmentes átvételére 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

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

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

82/2014.(V.29.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő -testülete 

a.) Szirmák Zoltán Jánosné (1188 Budapest, Szövet u. 24.) tulajdonában lévő 1725 
hrsz-ú ingatlan megosztása során kialakuló 1725/1 hrsz.-ú 85m 2 területű kivett helyi 
közút megnevezésű földrészletet - a tulajdonos felajánlása alapján - térít é s m e n 
te s e n köszönettel tulajdonba veszi. 

b.) felhatalmazza a Polgármestert a szerződés elkészíttetésére, megkötésére és 
aláírására. 

Határidő: 2014.június 30. 
Felelős: Polgám1ester 

13.) napirendi pont Javaslat pénzeszköz átadására a 2014. évi intézményi 
felújítási feladatok céljára 

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 

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

Pápai Mihály hozzászólás nem lévén a bizottsági határozatokban foglaltaknak megfelelően tette fel szavazásra a 
határozati javaslatot. 

Gyál Város Önkormányzatának Kép\'iselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

83/2014.(V.29.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

! .)a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére a gyáli 
iskolaépületek karbantartási munkálatainak elvégzésére 3.178.150.-Ft összeget 
biztosítson a 2014. évi költségvetés 5. sz. mellékletében a Felújítások között 
tervezett 5.300.000,-Ft keretösszeg terhére; 
2.) a Liliom Óvoda karbantartási munkálatainak elvégzésére 314.655.-Ft összeget 
biztosítson a 2014. é\'i költségvetés 5. sz. mellékletében a Felújítások között 
tervezett 5.300.000,-Ft keretösszeg terhére; 
3.) a Tátika Óvoda Klapka épület karbantartási munkálatainak elvégzésére 463.296.
Ft összeget biztosítson a 2014. évi költségvetés 5. sz. mellékletében a Felújítások 
között tervezett 5.300.000,-Ft keretösszeg terhére; 
4.) a Tátika Óvoda Bartók épület karbantartási munkálatainak elvégzésére 366.776.
Ft összeget biztosítson a 2014. évi költségvetés 5. sz. mellékletében a Felújítások 
között tervezett 5.300.000.-Ft keretösszeg terhére; 
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5.) a Tulipán Óvoda karbantartási munkálatainak elvégzésére 750.926.- Ft összeget 
biztosítson a 2014. évi költségvetés 5. sz. mellékletében a Felújítások között 
tervezett 5.300.000.-Ft keretösszeg terhére; 
6.) a Bóbita Bölcsőde karbantartási munkálatainak elvégzésére 73.152.- Ft összeget 
biztosítson a 2014. évi költségvetés 5. sz. mellékletében a Felújítások között 
tervezett 5.300.000.-Ft keretösszeg terhére; 

7.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: Polgármester 

1-t) napirendi pont Javaslat „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program" 
tárgyú pályázathoz PR tevékenységre vonatkozó 
közbeszerzési eljárás lezárására 

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 

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

Pápai Mihály hozzászólás nem lévén tájékoztatta a jelenlévőket, hogy közbeszerzési eljárás lezárásáról van szó, 
ezért név szerinti szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással a 
következő név szerinti szavazással - az alábbi határozatot hozza: 

Pápai Mihály igen 
Pánczél Károly igen 
Czotter Ferenc igen 
Erős József igen 
Fa Zsuzsanna igen 
Gazdikné Kasa Csilla igen 
Lakos Péter igen 
Végh Tibor igen 
Vé 0 1111é Bá 0 va Ildikó ~ b.- igen 
Vinnai Tibor igen 
Zabánné Nagy Gyöngyi igen 

84/2014.(V.29.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
1. elfogadja. a •. Gyál Város Önkormányzata - KEOP-1.1.l/C/13-2013-0009 számú 
.. Gyáli Hulladékgazdálkodási Program'' megnevezésü projekt megvalósítására 
irányuló PR tevékenységek" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására a Bíráló 
Bizottság javaslatát. és az előterjesztés mellékleteként csatolt . .írásbeli szakvélemény 
és döntési javaslat" c1mu dokumentumban szereplőeket, így a legkedvezőbb 

ajánlatot tevő Arany János Közösségi és Városi Könyvtár-! hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként: 
2. a fenti munkák megvalósításához szükséges 15.650.336,-Ft+ ÁFA összegű 
szerződés a Keop-1.1. l /C/l 3-2013-0009 azonosító számú nyert pályázat keretében 
kerül finanszírozásra; 
3. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések 
megtételére. 

Határidő: 2014.július 28. 
Felelős: munkacsoport 



15.) napirendi pont 

13 

Javaslat a Bartók B. u. 52. sz. alatti óvoda terveinek 
felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Donhauzer Ádám 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. rendkívüli ülésén tárgyalta 
az előterjesztést. és támogatták a határozati javaslatban foglaltakat. 

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

85/2014.(V.29.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. szükségesnek ta11ja a Bartók Béla 52. sz. alatti óvoda építési engedélyezési 
tervének felülvizsgálatát és az engedélyezés eljárás lefolytatását, hogy az 
önkormányzat ismét indulhasson egy későbbi óvodabövítési pályázaton; 
2. elfogadja az Ybl Tervező Kft. cég legkedvezőbb ajánlatát és a tervek 
elkészítésére szerződést kíván kötni az ajánlatban szereplő 1.000.000,-Ft + Áfa 
összegért: 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Polgármester 

16.) napirendi pont Javaslat központi telephely és főzőkonyha 

prngra mtervének jóváhagyására 

Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 18. számú melléklete.) 

Pápai Mihály ismertette a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát a határozati javaslat kiegészítését illetően. 
Más javaslat nem lévén szavazás következett. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal - 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

86/2014.(V.29.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 
mellékletének megfelelően az Ybl Tervező Kft. által készített. Gyáli-Városgazda 
Kft. központi telephely és főzőkonyha programtervét, a következő kiegészítésekkel: 

1. az Ybl Tervező Kft. vizsgálja meg a megújuló energiaforrások felhasználásának 
lehetőségét. amely megtérülés esetén az engedélyes tervbe kerüljön beépítésre: 

2. a fogadó épület 7. sz. müvczetői iroda és takarítószer iroda megnevezésü 
helyiségek elrendezése felülvizsgálandó. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Zsigovits Gábor ügyvezető 



17.) napirendi pont 
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Javaslat a Gyáli Barátikör Sportegyesület részére 
pályázati önrész biztosítására 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 19. számú melléklete.) 

Pápai Mihály kérdés. észrevétel nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 

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

87/2014.(V.29.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

a a Gyáli Barátikör Sportegyesület részére 800.000,-Ft-ot biztosít pályázati 
önrészre a 2014. évi költségvetés általános tai1alékán szereplő összeg terhére, mely 
kizárólag nyertes pályázat esetén használható fel a pályázatban megjelölt cél 
eléréséhez az elnyert pályázati forrás arányában, 
b felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Polgármester 

18.) napirendi pont Ja\'aslat a BKK-val kötendő finanszírozási 
hozzájárulásra vonatkozó szerződés tárgyalására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 20. számú melléklete.) 

Pápai Mihály elmondta, hogy összefogva azokkal az agglomerációs településekkel, ahol a BKK szolgáltat, 
további tárgyalásokat folytatnak a megállapodás tartalmát illetően. A korábbiakban már több alkalommal 
egyeztettek ezekkel az önkormányzatokkal, ahol a gyáli Polgármesteri Hivatal által megfogalmazott határozati 
javaslatot fogadták el. Ennek szellemében szeretnének tovább tárgyalni, mivel semmiképpen sem szeretnének 
többet fizetni a szolgáltatásért, mint eddig, söt még kevesebbet. Azt is meg szeretnék kérdezni. hogy az árban a 
buszok máshol parkoltatásának költsége, vagy az hogy Cinkotán takaríttatják azokat. benne szerepelnek-e? Ha 
igen. az nem elfogadható, mivel a Gyálon közlekedő buszok a régi Kilián garázsban parkoltak és ott is 
takarították, most jóval messzebb a szabad ég alatt tárolják, és Cinkotára viszik mosatni. Ez is egy plusz költség, 
ha csak a két garázs közötti távolságot vesszük figyelembe. A járatok sűrűsége a főváros szempontjából érthető, 
de a buszok Gyálon csupán 6 km-t közlekednek, és ugyanez a jármű a fővárosban 25 km-t. Mindezek mellett 
nem biztos az sem. hogy Gyálnak szüksége van arra, hogy a járművek 2 percenként közlekedjenek, talán egy 6-8 
perces járatsűrűség is megfelelne. Ez a szerződéstervezet egyáltalán nem elfogadható, olyan dolgok maradtak ki 
belőle. ami a régiben benne volt. és ajáratkiesés esetében fizetendő. vagy nem fizetendő díj ténye sem tisztázott, 
valamint még sok ehhez hasonló részlet is hiányzik. Nagyon régóta szeretné az önkormányzat megtudni a BKK
tóL hogy Gyálon milyen értékben vásárolnak a tömegközlekedést igénybe vevő lakosok jegyeket és bérleteket. A 
lakosság számát és ebből a fővárosba busszal bejárók számát figyelembe véve ez a bevétel a BKK részére 
milliárdos nagyságrenddel bír éves szinten, az Önkormányzat által fizetendő 60 millió Ft-ot is ide számolva. A 
város elég rendesen megfizeti a szolgáltatás árát. nem szeretne még többet erre fordítani. Helyi tömegközlekedés 
üzemeltetésének támogatására a minisztérium az önkormányzatok számára pályázatot írt ki. Az ehhez szükséges 
adatokat a BKK tudja szolgáltatni, amit az Önkormányzat meg is kért. A BKK erre reagálva a minisztériumhoz 
fordult annak eldöntésére. hogy helyközi. vagy helyi buszjáratot biztosítanak Gyálnak. A BKK szerint ezek a 
járatok helyközi járatok és nem helyi járatok. Ha ez valóban helyközi járatnak számít, akkor az 
Önkormányzatnak nem kell semmit fizetnie. hiszen ez az állam dolga. Ezt eldönteni nem a BKK feladata, hanem 
az ilyen indokkal elutasított pályázat esetén úgyis a minisztériumhoz kell fordulni, mert a helyközi járatok 
biztosítása a minisztérium dolga. és Gyálnak nem kell fizetnie érte. Az elhangzottak ismeretében elég hosszú 
tárgyalási időszakra számíthatnak. és elképzelhető, hogy az új szerződést már az új Képviselő-testület fogja 
elfogadni. A régi szerződés május 24-én lejárt. de az új tervezetét az aktuális tárgyalás előtti napon a késő 
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délutáni és esti órákban továbbították a résztvevő önkormányzatok részére. 
Az előterjesztés kapcsán kérdés. észrevétel nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatban foglaltakat. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

88/2014.(V.29.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. a jelen előterjesztés mellékletét képező, finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó 
szerződést nem kívánja a BKK Zrt-vel megkötni, mivel a finanszírozási hozzájárulás 
szerződés szerinti összegét a BKK Zrt. nem támasztotta alá sem számításokkal, sem 
a számítás módját. ill. annak számszerüségét meghatározó dokumentumokkal, 
valamint a szerződés további elemei is BKK Zrt. által egyoldalúan kerültek 
meghatározásra, így az megalapozottság hiányában nem elfogadható; 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati 
Társulás keretein belül a BKK Zrt-vel tárgyalásokat folytasson annak érdekében, 
hogy a helyi és helyközi közösségi közlekedést 8 évre meghatározó szerződés olyan 
tartalommal kerülhessen elfogadásra, amely valóban a két fél egybehangzó akaratát 
tükrözi. 

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Polgármester 

19.) napirendi pont Tújékoztató a 2013. évi közbeszerzésekről 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 21. számú melléklete.) 

Pápai Mihály hozzászólás nem lévén megállapította, hogy a tájékoztatóban foglaltakat a Képviselő-testület 

tagjai tudomásul vették. 

20.) napirendi pont Javaslat sportpálya világításfejlesztésére 

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 22. számú melléklete.) 

Pápai Mihály elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi 
Bizottság az anyagot a képviselő-testületi ülés előtt, rendkívüli ülésen tárgyalta és a bizottsági elnökök 
tájékoztatása szerint mindkét bizottság támogatta a határozati javaslatban foglaltakat. 
Egyéb hozzászólás nem lévén szavazás következett. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

89/2014.(V.29.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

l. elfogadja a sportpálya világításfejlesztés szükségességét; 
2. elfogadja a legjobb ajánlatot tevő CSAT-VILL BT. ajánlatát, mely 
megvalósításához 2014. évi költségvetésében biztosítja a szükséges fedezetet 
5.500.000 .-Ft értékben a 2014. évi költségvetés céltartalékának „pá!yá::.attó! függő 
hcruhá::.ások önrés::.c" sorának terhére; 
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3. elfogadja a Gyáli Barátikör Sportegyesületen keresztül erre a célra felajánlott 
összegeket és az ezen felül esetlegesen szükséges, legfeljebb 500.000.-Ft-ot a 2014. 
évi költségvetés általános tartalékkeretének terhére biztosítja; 
4. felhatalmazza a Polgármestert a kivitelezési szerződés megkötésére és a 
szükséges további intézkedések megtételére. 

Határidö: 2014. augusztus 30. 
Felelős: Polgármester 

21.) napirendi pont Egyebek 

Véghné Bágya Ildikó nemtetszésének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a városi pedagógus napi 
ünnepségre Ö személy szerint, mint önkormányzati képviselő nem kapott meghívót. Sajnos ezt már előző évben 
is szóvá tette, mert akkor is ugyanígy elfeledkeztek róla. Kérte a Hivatal vezetését, hogy erre a jövőben jobban 
figyeljenek oda, mert a Pedagógus Napot is ugyanolyan rangú városi ünnepségnek tartja, mint minden egyéb 
más rendezvényt, és ezen is részt szeretne venni. 

Pápai Mihály elismerte, hogy valóban már tavaly is volt ezzel kapcsolatban kifogása képviselő asszonynak. Ez 
egy közös rendezésű ünnepség volt a Tankerülettel. Kérte a szervezőket, hogy a jövőben erre fokozottan 
figyeljenek oda. 
További hozzászólás nem lévén mindenkinek megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta. 

//:___-
Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

K.m.f. 

/~ 
polgármester 

A képviselő-testületi nyílt ülés 2014. május 29-én 18.00 órától 18.35 óráig tartott. 

A jegyzőkönyv digitális hangfelvételről készült. 



2. sz. melléklet 

Szám: 6140-2/2014. 

Jelenléti ív 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29. napján megtartott 
nyílt üléséről 

Pápai Mihály polgármester 

Pánczél Károly alpolgármester 

Czotter Ferenc képviselő 

Cseszkó Tibor képviselő 

Erős József képviselő 

Fa Zsuzsanna képviselő 

Gazdikné Kasa Csilla képviselő 

Lakos Péter képviselő 

Végh Tibor képviselő 

Véghné Bágya Ildikó képviselő 

Vinnai Tibor képviselő 

Zabánné Nagy Gyöngyi képviselő 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

Botlik Zoltán a PGB külsős tagja 

Dr. Fa Cecília az SZEKB külsős tagja 

Gácsi Kiss Dezsőné az OKB külsős tagja 

Badics Ferenc az ISKB külsős tagja 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

Sávai Mária 
Aljegyző 
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Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezető 

Kiss István 
V árosf ej lesztési Iroda vezető 

Kojnok Balázs 
Igazgatási Iroda vezető 

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

Zsigovits Gábor 
Városfejl. és Városüz. Nonprofit Kft. ügyv.ig. 

Sárosi István 
DPMV Zrt. elnök, vezérigazgatója 

Sárdy Károly 
DPMV Zrt. gazdasági vezetője 

Sárközi András 
Nonprofit Kft.Felügy.Biz.elnöke 

Babák László 
Gyáli Járási Hivatal vezetője 

Feltizi-Veress Imre 
Tankerkületi igazgató 

Radványi Judit 
Szoc. És Csal.V. Közp. Vezetője 

Dr. Rosdy Tamás 
Pest Megyei Kormányhivatal főigazgatója 

Budaházy Béláné könyvvizsgáló 

Tóth Istvánné 
szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 
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.·~ Pápai Mihály 

polgármester 


