
Szám: 9801-2. 2014. 

Jegyzőkönyv 

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

Készült: 4 példányban 

1 pld. - Pest Megyei Kormányhivatal 
vezetője 

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



Szám: 9801-2/2014. 

Jelen voltak: 

.Jegyzőkönyv 

Gyál Város Önkormányz3tának Képviselö-testlilete 20 l-l. m1gusztus 27. 
napján megtartott rendkívlili nyílt üléséröi 

Pápai Mihály 
Pánczél Károly 
Czotter Ferenc 
Erős József 
F3 Zsuzs311113 
Lakos Péter 
Vinnai Tibor 
Zabánné Nagy Gyöngyi 

poigármester. 
alpolgármester. 
kép\iselö. 
kép\iselö 
kép\ ise ló. 
kép\ isc\ö. 
kép\ ise\ö 
kép\iselő 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

Rozgonyi Erik 
Savai Mária 
Diera Éva 
Dr. Molnár Andor 
Tóth Istvánné 

címzetes főjegyző. 
aljegyzö. 
Pénzlig) i és Adó Iroda vezetöje. 
Városi Eü. Központ igazgatója 
szervezési ügyimézö. jegyzökönyv\ezctö 

Pápai Mihály köszöntötte a megjelenteket. az ülést megnyitotta. Megállapította. hogy a Képviselö-testület 8 
fővel h3tároz3tképes. Ismertette az ülés napirendjét, melynek elfog3dását hozzászólás nem lévén sz3vazásra tette 
fel. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 8 igen - 0 nem sz3vazanal - 0 rnnózkod3ss31 3z 3]áboi 
határozatot hozt3: 

120/2014.(VIll.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányz3tának Képviselö-tcstlilete 3z 3Jábbi3k szerint fogadja cl a 
2014. augusztus 27-ei rendkívlili ülésének napirendjét: 

1. Javaslat a Gyáli Liliom Óvod3 felújítása k3pcsán felmerülö átszervezésekkei 
kapcsolatos dönrések meghozatalára és a gyáli ovodák alapító okirat3inak 
módosítására 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
Tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 

2. Javaslat a 8. sz. háziorvosi praxis területi ellátási kötelezettség \'állalására 
vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes fojegyzö 
Tárgvalta: Szociális. Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 

3. Javaslat 3 .. Gyál 20 14. évi közví lágítasí korszerüsítése·· túrgyt'1 púlyázat 
elindítására 

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
Tár,gvalta: Pénzügyi és G3zdasági Bizottság 



4. Ja\aslar Deák Ferenc utca- Vecsési út gyalogos-átkelöhelyhez ELMŰ 
megállapodás megkötésére 

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

Zárt ülés: 

5. Javaslat Helyi Választási Bizottság és a nemzetiségi szavazókör 
Szavazatszámláló Bizottsága tagjainak megválasztására 

Előterjesztö: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

6. Javaslat fellebbezés elbírálására l. 

Elöterjesztő: Kojnok Balázs irodavezető 

7. Javaslat fellebbezés elbírálására II. 

Eliíterjesztö: Kojnok Balázs irodavezetö 

Határidő: azonnal 
Felclös: Polgármester 

1.) napirendi pont Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda felújítása kapcsán 
felmerülő átszervezésekkel kapcsolatos döntések 
meghozatalára és a gyáli óvodák alapító okiratainak 
módosítására 

Előterjesztíí: Pánczél Károly alpolgármester 

Az előte~jesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 

Pápai Mihály kérdés. észrevétel nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztés határozati javaslataiban 
foglaltakat. 

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

121/2014.(VIII.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 2014. szeptember 1-
jétöl a Gyáli Liliom Óvoda új 2 csoportos épületének megvalósítása miatt 
szükségessé vált intézményátszervezéshez az intézmény A lapító Okiratának 
módosításával. 

Határidő: azonnal 
Felelös: Polgármester 

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

122/2014.(Vlll.27.) sz. határozat 

Ciyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülcrc engedélyezi, hogy a Gyáli 
Liliom Óvoda - az intézmény átszervezése miatt - a 2014115-ös nevelési évben 8 
csopm1ban biztosítsa a gyermekek óvodai ellátását 2014. szeptember l-jétől. Így a 
2014 15-ös nevelési évben - az önkormányzati fenntartású óvodákban - 27 óvodai 
csoportban zajlik a gyermekek óvodai nevelése (a Gyáli Tulipán Óvoda 10 óvodai 
csoportot. a Gyáli Tátika Óvoda pedig 9 óvodai csoportot, a Gyáli Liliom Óvoda 8 
óvodaí csoportot indít). 

Határidíí: 
Felelős: 

azonnal 
Polgármester 
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Gyál Város Önkormányzatának Képvisclö-testülete 8 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartozk(1dással az alábbi 
határozatot hozta: 

123/2014.(Vlll.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) jóváhagyja 2014. szeptember l. napjával a G\áli Liliom Óvoda Alapító 
Okiratának - a:: ef/)terjes::tés -1. s::. melléklete s::crillli - módosítását (módos1tó 
okirat), mely alapján kiadja az intézmény - módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát (- s::. mellék/cl) Ezzel egyidcj[i\cg a 91 2013. ( 1 V .25.) sz 
határozattal elfogadott. 2013. április 25-én kelt egységes szerkezetü Alapító Okirat 
hatályát veszti: 

b) felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál 
vezetett hiteles törzsadattári nyilvántartáshoz szükséges egységes szerkezetü Alapító 
Okiratot továbbítsa. 

Határidő: 2014. szeptember 15. 
Fclclös: Polgármester 

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

124/2014.(Vlll.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) jóváhagyja 2014. szeptember l. napjával a G\·áli Tátika Óvoda Alapító 
Okiratának - a:: eléítcrjes::tés 5. s::. mc/léklctc s::crinti - módosítását (módosító 
okirat), mely alapján kiadja az intézmény - módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát (8. s::. mellék/el) Ezzel egyidejüleg a 92 2013. (IV.25.) sz. 
határozattal elfogadott. 2013. április 25-én kelt egységes szerkezetü A lapító Okirat 
hatályát veszti: 

b) felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert. hogy a Magyar Államkincstárnál 
vezetett hiteles törzsadattári nyilvántai1áshoz szükséges egységes szerkezetü Alapító 
Okiratot továbbítsa. 

Határidö: 2014. szeptember 15. 
Felelős: Polgármester 

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

125/2014.(VIIl.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) jóváhagyja 2014. szeptember l. napjával a Gváli Tulipán Óvoda Alap1tó 
Okiratának - az eléíterjcs::tés 6. s::. melléklete s::erinti - módosítását (módos1tó 
okirat). mely alapján kiadja az intézmén) - módosítással egyscges szerki:zctbc 
foglalt Alapító Okiratát (9 s::. mellék/el). Ezzel egyidejüleg a 93 2013. (IV.25.) sz. 
határozattal elfogadott. 2013. április 25-én kelt eg) séges szcrkezctü Alapító Okirat 
hatályát veszti: 



5 

b) felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál 
vezetett hiteles törzsadattári nyilvántartáshoz szükséges egységes szerkezetü Alapító 
Okiratot továbbítsa. 

Határidő: 2014. szeptember 15 
Fclelös: Polgármester 

2.) napirendi pont Javaslat a 8. sz. háziorvosi praxis területi ellátási 
kötelezettség vállalására vonatkozó megbízási 
szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 

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

Pápai Mihály hozzaszólás nem lévén szavazásra bocsátotta a hatarozati javaslatot. 

Gyál Város Önkormanyzatanak Képviselő-testlilete 8 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

126/201..t.(VIIl.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. sajat részéről elfogadja változatlan szövegezéssel és tartalommal a jelen 
hatarozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. s::ámzí mellékletét képező felnőtt 

háziorvosi területi e] látási kötelezettség vállalása tárgyában kötendő megbízási 
szerződést. s azt megköti határozatlan időre a Medipill Egészségügyi Szolgáltató 
Betéti Tarsaság (/\ cég rövidített elnevezése: Medipill Bt.) székhely: 2400 
Dunaújváros. Százszorszép u. 3. Cg. 07-06-01573 8, adószám: 2496224 7-1-07 ). mint 
egészségügyi szolgáltatóval. A feladatot ellató felnőtt háziorvos: Dr. Tóth Andrea 

2. felkéri a Medipill Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (A cég rövidített 
elnevezése: Medipill Bt.) székhely: 2400 Dunaújváros. Százszorszép u. 3. Cg. 07-
06-015 73 8. adószám: 2496224 7-1-07, mint egészségügyi szolgáltató képviselőjét, 
hogy a szerződés aláírásától számított 45 napon belül csatolja be megbízónak az 
egészségügyi szolgaltatás nyújtását engedélyező jogerős működési engedélyének 
hitelesített másolatát. 

3. elvonja a Városi Egészségügyi Központtól a 9/2013. (1.31.) sz. határozattal 
biztosított l fő háziorvosi és 1 fő asszisztensi álláshelyet a Medipill Egészségügyi 
Szolgáltató Betéti Társaság Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött 
szerződésének hatályba lépésének napjától (előre láthatólag 2014. október 0 l-től) 

4. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti megbízási szerződés aláírására 
és további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidö: 2014. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 

3.) napirendi pont Javaslat a „Gyál 2014. en közvilágítási 
korszerűsítése" tárgyú pályázat elindítására 

Előterjesztö: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
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Erös József elmondta. hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság támogatta a határozati javaslatban foglaltak 
elfogadását. 

Pápai Mihály egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az elhangzottakat. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-tcstülete 8 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartcizkodassal az alábbi 
határozatot hozta: 

127/2014.(Vlll.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete úgy dönt. hogy: 

1. pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2014-5.5.0.IK számon a .. Közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása•· című pályázat keretében. melynek elkészítésre a 
legkedvezőbb árajánlatot tevő Sistrade Kft-t kívánja felkérni: 
2. A pályázat előkészítésének költsége az elnyert és 100°·0-ban támogatott pályázat 
összegéből kerül finanszírozásra: 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

Határidő: pályázat megjelenésétől függően, annak beadása 
Felelős: Polgármester 

4.) napirendi pont Javaslat Deák Ferenc utca - Vecsési út gyalogos
átkelőhelyhez ELMÜ megállapodús megkötésére 

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezetö igazgató 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (Ajegyzökönyv 6. számú melléklete.) 

Erős József elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztés mindkét határozati javaslatában 
foglaltak elfogadását javasolja. 

Pápai Mihály más hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat. 

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

128/2014.(VllI.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt. hogy: 

1. köszönettel térítésmentesen elfogadja, „ Gyál, Deák Ferenc utca- 1 'ecsési zít 
gyalogos-átkelőhely terve kü:::épsúgette!" elnevezésű tervdokumentáció alapján az 
Euro Aszfalt Kft. által kivitelezett beruházást az előterjesztés mellékletében szereplő 
közös nyilatkozat szerint: 

2. felhatalmazza Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. szeptember 28. 
Felclös: Polgármester 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 tgen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodássai az alábbi 
határozatot hozta: 

12912014.(VIII.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt. hogy: 
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1. elfogadja . ..Cli úl. Deúk Furenc 11/ca- 1 ·ccsési zít r;yci/ogos-átkclr!helr terve 
kö::éps::igcttcl „ elncvezésü projekt közvilágítási munkarészének átadását ELMŰ 
Hálózat Kft. részére az clöterjesztés mellékletében szereplő együttmüködési 
megállapodás szerint: 

2. felhatalmazza Polgármester1 a szükséges további intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. szeptember 28. 
Fclelös: Polgármester 

Pápai Mihály tájékoztarta a jelenlévöket. hogy az ülés további része zárt ülés keretében folytatódik. ezért a nyílt 
ülést bezár1a. 

;\ zárt ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza. 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

K.m.f. 

/' ,,..-- ,,,.-

· · .. ·~ 

:,·fi'ápai Mihály 
·;polgármester 

A képviselő-testületi nyílt ülés 2014. augusztus 27-én 17.00 órától 17.15 óráig tartott. 

A jegyzökönyv digitális hangfelvételről készült. 



2. sz. melléklet 

Szám: 9801-2/2014. 

J clenléti ív 

Gyál Város Önkormányzata Képvisclö-testületénck 2014. augusztus 27. napján megtartott 
nyílt üléséröl 

Pápai Mihály polgármester 

Pánczél Károly alpolgármester 

Czotter Ferenc képviselő 

Cseszkó Tibor képviselő 

Erös József képviselő 

fa Zsuzsanna képviselő 

Gazdikné Kasa Csilla képviselő 

Lakos Péter képviselő 

Végh Tibor képúselő 

Véghné Bágya Ildikó képviselö 

Vinnai Tibor képviselő 

Zabánné '.\agy Gyöngyi képviselő 

Tanácsko::císijoggal meghívot I ak: 

Botlik Zoltán a PGB külsös 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 

Sámi Mária 
Aljegyző 
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Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezető 

Kiss István 
Városfejlesztési Iroda vezető 

Kojnok Balázs 
Igazgatási Iroda vezető 

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

Dr. Molnár Andor 
Városi Egészségügyi Központ igazgatója 

Tóth Istvánné 
szervezési ügyintéző. j egyzőkönyn ezető 

// 
// 
//_~ 

Rozgonyi Erik 
címzetes föjcgyző 
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------Pápai Mihály 
polgármester 

-----


