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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29. 
napján megtartott nyílt üléséről. 

Készült: 4 példányban 

1 pld - Eredeti példány 
1 pld. - Irattár - Helyben 
1 pld. - Munkapéldány 
1 pld. - Könyvtár 
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Jcovzőkönvv 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29. 
napján megtartott nyílt üléséről 

Pápai Mihály 
Erős J ózscf 
Bécsi Péter 
Czotter Ferenc 
Fa Zsuzsanna 
Hegymegi István 
Lakos Péter 
Ma1jainé Dr. Szerényi Zsuzsanna 
Nagy József Elek 
Végh Tibor 
Vinnai Tibor 
Zabánné Nagy Gyöngyi 

polgármester, 
alpolgármester, 
képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 
képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

Rozgonyi Erik 
Só\ai ;.;:,ria 
dr. Flórizin-Karvalics Katalin 
Botlik Zoltán 
Karap Erzsébet 
Szabó István 
Babák László 
Diera Éva 
Kojnok Balázs 
Kiss István 
Don!1auzer Ad:ím 
Zsigov:ts Gábor 
1-Ieflcr Gábo:· 
Ra:.inó: 11y László 
Szabó Lajosné 
Jakab József 
Tóth Istvánné 

címzetes főjegyző, 
aljegyző, 

törvényességi referens, 
a PGB külső tagja, 
az OKB külsős tagja, 
a KKB külsős tagja, 
a Gyáli Járási Hivatal vezető helyettese, 
Pénzügyi és Adó Iroda vez. 
Igazgatási Iroda vezetője, 
Városfejlesztési Iroda vezetője, 
Városfejl. és Vórosüz.Nonprofit Kft. i.igyv.jg. 
Városfejl. és Városi.iz.Nonprofit Kft. i.igyv.ig. 
Katolikus plébános 
DPMV Zrt. képviseletében 
Felligyelő Bizottság tagságárajelölt, 
Roma Nl.:!mzetiségi Önk.eh1öke, 
szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

Pápai Mihály köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 tagjával határozatképes. 
Napirend előtt megadta a szót 2 fe'.szólalásrajelentkező Hegymegi István képviselő úrnak. 

Hegymegi Istv:ín elmondta, hogy az előző, rendkívi.ili képviselő-testületi ülésen megtárgyalt, Liliom Óvodát 
érintő közbeszerzési eljárással kc:pcso:arosan utólag merültek fel kételyei a döntés vonatkozásában. Nem tartotta 
helyesnek, hogy az ülés előtt ;iéhCt::y ór:ival módosítások lettek kikLlldve a testület tagjainak. Ilyen esetben nem 
lehet átgondolt döntést hozni. ,\ közbeszerzési eljárás lényege, hogy az ajánlatkérő olyan ajánlatot kapjon, ami 
számára a legkedvezőbb és az eljárásban teljesüljön a gazdasági szereplők számára az esélyegyenlőség és az 
eljárás maximálisan tiszta és áttekinthető legyen. A jóhiszemű eljárás menete ne legyen kétségbe vonható. Az 
eljárás a szóban forgó esetben december 19-ével kezdődött, a lejárati idő pedig január 5-e. Itt már sérülni érzi a 
jóhiszeműség és tisztesség elvét, ugyanis az építőipar tekintetében ebben az időszakban értékelhető munkanap 
nincs. Nagyon kevés olyan cég van, amely erre ilyenkor reagálni tud. A vonatkozó törvény szerint az eljárás 
lefolytatásának ideje 30 nap, ez itt nem teljesült, tehát nem volt tiszta az eljárás. Idézte az eljárási időre 
vonatkozó jogszab<llyt. Itt lótl:atócin az volt a cél, hogy minél kevesebb pályázó jelentkezzen, ezáltal nem 
keletkezhet pi<:!ci \ erseny. Ülés előtt két órával derült ki, hogy a két pályázó közi.il az egyiket kizárták. Kérte, 
hogy ne az ülés előtt rövid idővel l:gyen kiküldve nagy terjedelmű anyag, mert megoldhatatlan annak elolvasása, 
és ebből eredöc;; a fele lös döntés rni:ghozatala. 
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Pápai Mihály véleménye szerint december 19-e és január 5-e között számos olyan nap volt, amikor a 
vállalkozók benyújthatták volna a jelentkezésüket. 

Rozgonyi Erik ja\'asolta, hogy személyes találkozóra összehozza képviselő urat a közbeszerzési szakértővel, 
ahol tisztázhatj::ík a felmcrlilt problémákat. Ha nem felelt volna meg a felhívás az előírásoknak, akkor a 
szerkesztő bizotts::íg nem engedte \'olna megjelentetni. Ezért fizet az Önkormányzat, ami azt is jelenti, hogy a 
felhívást átnáik, és :1a nem felel meg az előírásnak, akkor hiónypótlásra szólítják fel az illetékest. A bizottsági 
ülés előtt a hirdetmény már valóban feladásra került azzal, hogy a díja nem lett kifizetve, ami azt is jelenti, hogy 
elkezdődik a hirdetmény ellenőrzése, a Hivatal megkapja a hiánypótlási felhívást, amelynek egyik tétele, hogy 
be kell fizetni az eljárási díjat. Ha más hiba nincs, akkor a befizetés után a hirdetményt megjelentetik. Ha 
találnak egyéb problémát, azt még akár a bizottsági ülés előtt ki lehet javítani, vagy ha a bizottság felhatalmazást 
ad, a bizottsági ülés után is . Ezzel időt lehet nyerni. A sietség oka valóban az idő rövidsége volt, hogy minél 
előbb döntés születhessen. Az Önkormányzatnak is az lenne az érdeke, hogy minél több cég jelentkezzen. 

Pápai Mihály elmondta, hogy ezzel azt is elősegítették, hogy a képviselőket ne kelljen számos alkalommal 
behívni, hanem a bizo~rsági ülésen már megszülessen a döntés. Egyébként valóban sürgős a munkák elvégzése, 
mi\·el az óvojába:1 két csoport jelen'.eg nem nilíködik, és a gyerekek több kisebb szobában, valamint egy másik 
óvodában \'a:rn:::-: clidyczvc. /\z i'.t_: szárnyn:ik, és a régi felújítandó résznek szeptemberre el kellene készülnie. 
Előreláthatólag 270-280 gyermek fog jcle:1t;..;cz11i ebbe az intézménybe és a hivatalnak törvényi kötelezettsége, 
hogy mindenkit fel kell venni. 

Végh Tibor elmondta, hogy régebben több alkalommal is visszadobta az illetékes közbeszerzési bizottság a 
kiírásokat, és volt rá példa, hogy csak negyedik alkalommal sikerült megfelelni a feltételeknek. Egyetértett 
abban, hogy hasznos lenne egy megbeszélés a közbeszerzési tanácsadóval. Nincs kifogása a gyáli vállalkozó 
ellen, de a jövöben legyen több idő az eljárások lefolytatására és szabják szélesebbre a lehetőségeket, hogy minél 
többen megfeleljenek a kiírás feltételeinek. Így nincs valódi verseny. 

Hegymegi Istnín szerint az, hogy senki nem tzunadta meg a kiírást, az nem indok arra, hogy egy pályázó legyen. 
A tör\'ény c:«cc!ct'. cé'.:..:itlízése ezzel nem valósult meg. Teljesen hiányában van ajóhiszemü eljárásnak. Az óvoda 
kivitelezése tcki:;:erS::c:n r~em biztos, hogy számítana az a néhány hét, és eddig is el tudták a gyerekeket helyezni. 

Pápai l\lihály szerint nem néhány hétről van szó, és a szülőket is meg kellene kérdezni, hogy mit gondolnak 
erről. Amikor arról volt szó, hogy 60-70 gyermeket el kell valahová helyezni huzamosabb időre, a részletek 
megvitatására a szülőket is meghívták. Nagyon egyedi helyzetek voltak, főleg a többgyermekes családoknak 
jelent gondot az egyiket óvodába, a másokat bölcsődébe és a harmadikat iskolába elvinni és délután 
összeszedni. Fokozza a problémát, ha a szlilö esetleg a fővárosban dolgozik, és időre kell kiérnie a gyerekekért, 
és a nagyszülökre sem tudnak számítani. A problémáik megoldásában számítanak az Önkormányzatra és ez igen 
nehéz feladat. A cél az óvoda miclöbbi felépítése mindenki megelégedésére. 
Ezzel a vitát lezárta és áttért a testületi ülés előírt napirendjének tárgyalására. 

Pápai ,\lih.íly az ~::és: c~cgny::oa::. !sm.c:-tct:c a n:ipirendet, majd javasolta, hogy vegyék fel megtárgyalásra a 
„Javashit „Ad:Ís\·ét.:ii s::erződéo· cs::'.:özök l;cs::erzésére, a KEOP-1.1.1/C/J 3-2013-0009 számú, „ Gyáli Hulladék
gazdálkodási Program" megnevezész'í projekt megvalósulása keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás 
lezárásának módosítására". címü előterjesztést. Hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az elhangzottakat. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

-1/2015.(T.29.) sz. hatilrozat 

G; ál Város Önkorn1i\:1yzatárrnk Képviselő-testülete felveszi naprendjére: 

„.J:n,s/::1 „Adási·é:eii s::er::ődés eszközök beszerzésére, a KEOP-l.l.l/Cll3-2013-
0009 számzí, „ Gyáli Hu!ladék-gazdálkodási Program" megnevezésíí projekt 
megvalósulása keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásának módosítására" 

címü előterjesztést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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Végh Tibor felvetette, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet beterjesztése ezen az ülésen nem lehetséges, 
mivel az előterjesztés nem utal rá, hogy a mai napon nem kell elfogadni, csak majd egy későbbi ülésen. A 
beterjesztés feltétele az előzetes bizottsági tárgyalás, amely jelen esetben nem tö1iént meg, tehát beterjeszteni 
sem lehetséges, csak a szakbizottságok tárgyalása után. 

Pápai l\Iihály emlékeztette a jelenlévőket, hogy a kiklildött meghívó 3. pontjában utalás van rá, hogy a mai 
napon csak beterjesztésre kerül a költségvetés, de azt mindenki tudja, hogy azt elfogadni most nem tudják. Ezzel 
megkezdődik a !oiyamZ!t, amely elvezet a bizottsági tárgyalásokig, majd a testület elé történő terjesztésig. A 
Képviselő-testlilet jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy arról érdemben tárgyalhassanak. 
Egyéb hozzászólás ncm lévén az ül~s napirendjének elfogadása következett. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

5/2015.(f.29.) sz. lrnttíroz:it 

Gyál Város Ö11korn1ányzatá11ak Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 
201 S .;zcr~uür· 29-ei ü1ésénck napirendjét: 

i'.'vílt iilés: 

1. !3eszc\rnoló a 2014. november 27-ci rendes képviselő-testlileti ülés óta történt 
fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

2. Beszámoló a lejárt határidejCr határozatok végrehajtásáról 

Elűterjesztií: Páµai \lii~ály polgármester 

' L: 1 ~1s :at Gyál \' c':ros Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének 
- il kö:t::2gvetés beterjesztése (Később kerlil kiküldésre) 

r: léítc rj csztií: Pz:pZ!i l\1 il1ály polgúrmestcr 
Tárgvalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottsóg 

Oktatási és Kulturólis Bizottság 
Szociális és Egészségügyi Bizottsóg 
lfjúsági és Sport Bizottság 
Környezetvédelmi és Közbiztons:.\gi Bizottság 

4. fa1Js!~n J tekpl:!ésképi véleményezési eljárásról szóló rendelet módosítására 

E lií terjeszt rí: Rozgonyi Eri!z címzetes főjegyző 
Túgrn lta: Péczi.'gyi és Gazdasági Bizottsóg 

Környezetvédelmi és Közbiztonsógi Bizottság 

S. Javaslat a közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról szóló 
rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
Túgvalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 

6. Javaslat a 2015. ~vi igazgiltósi szlinet elrcnddésérc 

F.liitcrjesztéí: l~ozgonyi Erik címzetes főjegyző 

Jav::isiat a Gy.T.H. Gyái és Térségc Hullad0kgazJ~1lkodási Nonprofit Korlátolt 
Felelösségü Társaság Felügyelö Bizottság tagjának lemondásáról, illetve új 
bizottsági tag választásáról 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
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S. J:l\aslat Gy,1li-\'~\rosgazda Kft. (székhelye: 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc u. 44.) 
Felligyelő Bizottsf:g rngjtirrnk lemondásáról, illetve új bizottsági tag választásáról, 
továbbá az alapító okirat módosítására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

9. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
(székhelye: 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc u. 44.) Felügyelő Bizottsága tagjának 
lemondásáról, illetve új bizottsági tag választásáról 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

10. J :m:islat a Dél-Pest l\·legyei \! íziközmü Szolgáltató Zrt. által készített gördülő 
frj lesztési terv elfogadására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgánnester 
Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 

11. Javaslat a Városi Egészségligyi Központ intézményvezetői állás pályázatának 
ki í:·éisárn 

Eliitcrjcsztő: Erős József alpolgármester 
H rgva lta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

12. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár engedélyezett 
létszámának 1 fővel tö11énő csökkentésére 

Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
Tárgvalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Oktatási és Kulturális Bizottság 

13. Javaslat Gyá !-felső vasútállomás környezetrendezésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárás lezárására. 

Eliítcrjcsztő: Donhauzcr Ádám ügyvezető igazgató 
Tárgvalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

14. Javaslat Gyál 04/23 és 04/24 lmz.-ú ingatlanok belterületbe vonására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgvalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

15. Javaslat Szent György emlékhely megépítésére 

Előtcrjcsztii: ?ápai \lihály polgármester 
Túrgvalta: Pénzligyi és Gazdasági Bizottság 

O'.~t:itási és Kuiturális Bizottsúg 

16. Beszámoló az ÁROP Projekt megvalósításáról 

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

17. Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2014. évi beszámolójának elfogadására 

Előtcrjcsztii: Rozgunyi Erik címzetes föjegyző 
Túgva l t:1: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Oktaléisi és Kultmális Bizottság 
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Szociális és Egészségligyi Bizottság 
Ifjúsági és Sport Bizottság 
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 

18. Ja\·aslat a „Gyáli I3abaköszöntő Program" bevezetésére 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tá rgva lta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Szociális és Egészségügyi Bizottság 

19. Javaslat „Adásvételi szerződés eszközök beszerzésére, a KEOP-l.1.1/C/13-
2013-0009 számú, „Gyáli Hulladék-gazdálkodási Program" megnevezésű projekt 
megvalósulása keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásának módosítására 

Ellíterjcsztö: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
HrgYalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

20. Egyebek 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

1.) napirendi pont Bcszá moló a 2014. november 27-i rendes képviselő
tcstü leti ülés óta történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés clek'.a>r:ikus~m kiklilc!ésrc került. (A jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 

Lakos Péter megkérdezte, hogy az útdíjjal kapcsolatban az agglomerációs települések által megtartott 
tárgyaláson milyen döntés született? Mi volt a polgármesterek közös álláspontja? 

Pápai Mihály elmondta, hogy a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzatok Társulásának tagtelepülései 
találkoztak Gyálon, valamint részt vettek még a Fővárosi Önkormányzatok Szövetségének képviselői is, jelen 
voltak országgyCí!ési képviselők. A tárgyaláson részt vettek olyan polgármesterek is, akiknek a települése nem 
tagja a FAÖT-nek. Személy szerint képviselte a lakosság érdekeit, valamint kiadtak egy közös közleményt is. A 
tárgyalások és megmozdulások eredménye mindenki számára ismert. Gyál város tekintetében elmentek a 
végsőkig, de a falakat nem sikerült ledönteni. Erről többet nem kívánt mondani. 
Más kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

6/2015.(1.29.) sz. hat<írozat 

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

Hatúric.lő: azonnal 
Fclelós: Polgármester 

2.) napirendi pont Beszámoló a lejárt határidejű határozatok 
végrchaj tású ró! 

Előtcrjcsztlí: Pápai Mihály polgármester 

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

Pápai l\lihály hozz::íszólás ne1:1 lévén szavazásra tette fel a beszámolóbíln foglaltak elfogadását. 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

7/2015.(1.29.) sz. lrntározat 

Gy;:íi \";:\:·os Önkorm~~:1yzél'.Ónak Képviselő-testlilete elfogadja él lejárt lrntáridejü 
hat:'::·ozmok végrchz:jtf:sc1ról szóló beszámolót. 

Hatúriclő: azonna: 
Felelős: Polgármester 

3.) napirendi pont Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetési rendeletének megalkotására a 
költségvetés beterjesztése 

Eliítcrjcsztő: Pápéli .\1ihály polgármester 

Az előterjesztés c'.ckaonikuséln ki:(~t.césrc J<cnilt. (A jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 

Pápai i\Iihály eimondta, hogy az anyag él 1~1ai 1rnpon kcrlilt kiküldésre. Jelen ülésen nem tárgyal róla a 
Képviselő-testület, a februári ülésein tárgyalják a bizottságok és fogadlrntja el az Önkormányzat. Nem tartalmaz 
hiányt és hitelfelvételi szándékot sem, ha módosító javaslat érkezik hozzá, akkor meg kell jelölni mind a 
bevételi, mind a kiadási oldalát. 
Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra tette fel az elhangzottakat. 

Gyál Város Ö1úorrnányzatának Képviselö-testlilete 11 igen - l nem szavazattéll - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

812015.(1.29.) sz. lm tú roza t 

Gyál \'á:·os Önkorrnfoyzacanak Képviselö-testlilete C1gy határoz, hogy Gyál Város 
Önkormányzata 201 S. évi költségvetési rendeletét a bizottsági liléseket követően 
február havi rendes képviselő-testlileti ülésén kívánja megtárgyalni. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

4.) napirendi pont Javaslnt a településképi véleményezési eljárásról 
szóló rendelet móclosítúsára 

Elötcrjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

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

Pápai l\lihály kérdés, észrevétel nem lévén név szerinti szavazásra tette fel a rendelet módosítás elfogadását. 

Gyál Város Ö:1ko:·mányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással 
a következő né\ szerinti szavazással - az alábbi rendeletet alkotja: 

Pápai f\lihóiy 
Erős József 
Bácsi Péter 
Czottcr fcre11c 
Fa Zsuzsanna 
Hegymegi István 
Lakos Péter 
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna 
Nagy József Elek 

igen 
igen 
1gc11 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 



Végh Tibo;· 
Vinnai Tibor 
Zabánné !'fagy Gyöngyi 
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igen 
igen 
igen 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 1/2015.(I.30.) 
számú rendeletét a településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013. (III.29.) 
számú rendelet módosíUísúról. 

5.) napirendi pont Javaslat a közterületen történő szeszes ital fogyasztás 
korlátozásáról szóló rendelet megalkotására 

Eliíterjcsztií: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

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

Végh Tibor megkérdezte, hogy társadalmi vitára bocsátották-e az előte1:jesztést? 

Rozgonyi Erik e'.mondta, hogy :::z előte1jesztés elkészülése után bocsátják társadalmi vitára az anyagot, ami a 
szabályok szerint a bizottsági üks megtörténtével le is zárult, mivel észrevétel nem érkezett. 

P~ípai \lihály k~ne, hogy az elfogodott rendelet a város honlapjára kerüljön fel, valamint a Rendőrségnek is 
juttassanak cl egy példányt. 
Más hozz2.szól6s n,~m lévén né\' szce!·i11ti sza\cizás következett. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testlilete 12 igen szavazattzil - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással 
a következő név szerinti szavazással - az alábbi rendeletet alkotja: 

Pápai Mihály 
Erős József 
Bácsi Pétc:r 
Czo;ter F ere ne 
Fa Zsuzsanna 
l-kgymiegi Istvan 
Lakos l'ére;· 

1 ,, 

ivlarj:ii;1~ Dr, Szerenyi Zsuzs:innJ 
Nagy József Elek 
Végh Tibor 
Vinnai Tibor 
Zabánné Nagy Gyöngyi 

igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 

Gyál Város Önlrnrmányzatúnak Képviselő-testülete megalkotja a 2/2015.(l.30.) 
sz:ímú rcndeletl't a közterületen történő szeszes ital fogyasztús korlátozásáról. 

6.) napirendi pont Javaslat a 2015. évi igazgatási szünet elrendelésére 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

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

Pápai Mihály kérdés, észrevétel nem lévén név szerinti szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. 

Gyál Város Önkorn1ányz:itfo2k Kepvise lö-testLi le te 12 igen szavazattal - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással 
a következőn~' szc::rinti SZJ\Jzássa: - JZ :ilábbi rendeletet alkotja: 

Púpzii 1\ l ihj:\ 
Erős Józsc: f 
Bácsi P~ter 
Czotter Ferenc 

igen 
igen 
1gcn 
igen 



Fa Zsuzs31rna 
Hegymegi lstv?n 
Lz:kos Pé'.cr 
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:Vlarjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna 
Nagy József Elek 
Végh Tibor 
Vinnai Tibor 
Zabánné Nagy Gyöngyi 

igen 
ige:1 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 

Gyúl Város Önkormányzatának Képviselö-testlilete megalkotja a 3/2015.(I.30.) 
számú rendeletét az igazgatúsi szlinet elrendeléséről. 

í.) napirendi pont Javaslat a GY.T.l-f. Gyál és Térsége 
Hulladékgazdállrnclási Nonprofit Korlátolt 
Felelösségü Túrsaság Felügyelő Bizottság tagjának 
lemondásáról, illetve új bizottsági tag választásáról 

Előterjcsztö: Pápai Mihály polgármester 

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

Pápai '.\1ih<íly ei1~;ondta, hogy az érintettek írásbíln hozzájárultak a nyílt ülésen való tárgyaláshoz. 

Szabó Lajosné 1~~egköszönte a Képvisdő-tcstlilet bizalmát és néhány szóban bemutatkozott. 

Pápai i\Iihúly hozzaszólás nem lévén sz3vazúsrn tette frl ílZ eiötetjeszt·~s hat:1rozati javaslatait. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testlilcte 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

9/2015.(1.29.) sz. h ri bí roza t 

Gyed Vá:·os Önkormányzat Képviselő-testülete: 

' :~:,\i:násu! veszi, i.ogy .\larjainé dr. Szerényi Zsuzsa!111a 2360 Gyál, 'Tél u. 6. 
sz. c:i:ctti lakos C\.T.H. Gdl és Térsége ll11ll:iclékgazdúllrndási Nonprofit 
Korlútolt F'clcléísségíí T:.írs:1s:íg Felligyelö bizottsági tagsága 2015. január 10. 
nz:pjával megszü:1t a cevezett által 2014. november 11-én kelt és átadott írásbeli 
lemondása és a Gt. 36.§ (3) és 31.§ (2) bekezdések alapján. 

2. felhatalmazza a polgármestert, és a Kft ügyvezetőjét, hogy a fentiek szerinti 
Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalását - többi rendelkezés változatlanul 
hagyása mellet - készíttesse el és a változásoknak a cégnyilvántartásban való 
é;\2zctése iránt intézkedjen. 

1-Lit:íridő: 2015. te[:ruár 09. 
Fele liís: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testlilete 11 igen - 1 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

10/2015.(1.29.) sz. lrnt<írozat 

l. Gyál Varos Ön!rnrrncinyzatílnak Képviselő-testlilete a Gy.T.H. Gyál és Térsége 
Hullad0kgazd:ílkocLísi :'\onprofit Korlátolt Fclelősségíí Társaság Alapító 
o:..::rc.:~,:.;,,n mc:gfelelöcn Fclligyclö Bizottsági tagként: Szabó Lajosné 
(szL iJóni Szckszcird, 1961.02.11.) Gyál, Berzsenyi Dániel u. 6. szám alatti 
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ld-:ost választja 2015. február 1. napjától a Felligvelő Bizottság többi tagjának a 
megbízatásából még hátralévö icliítartamra, azaz 2015. június 30. napjáig 

2. G) ::íl Vúos Önkorn1ányzatánC1k Képviselö-testülete felhatalmazza a 
po'.gúmestert, és a Kft. üg) vezetöjét, hogy a fentiek szerinti Alapító Okirat 
egységes szerkezetb:..: foglal:1sit - t(fobi rendelkezés \'2\!tozatlanul hC1gyása mellet -
készíttesse cl és a változásoknc::k a cégnyilvántzirtásban való átvezetése iránt 
intézkedjen. 

Határidő: 2015. március 2. 
Felelős: ügyvezetö, polgármester 

8.) napirendi pont Javaslat Gyáli-Yúrosgazda Kft. Felügyelő Bizottság 
tagjának lemondásáról, illetve új bizottsági tag 
választúsúról, toníbbú az alapító okirat 
móclosítás:íról 

Elöterjcsztő: Pápai i'vlihály polgármester 

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

Pápai i\lihály k~rdés, észrevétd nem lévén szavazásra bocsátotta az előte1jesztés mindhárom határozati 
javaslatát. 

Gyál Vá:·os Önkorm3nyzatárrn'.( Képviselő-testlilete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
l:atározatot hozrn 

11/2015.(1.29.) sz. ilatúroz:1t 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő - testli!cte 

1. tudomásul veszi, hogy Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna 2360 Gyál, Tél u.6. 
sz. alatti lakos, Gyáli-Városgazda Gazclasági-Mííszaki Ellátó Korlátolt 
Felclősségü Társaság Fe!ügyelö bizottsági tags3ga 2015. január 10. napjával 
mcgszünt a nevezett által 2014. november 11-én kelt és e napon átadott írásbeli 
lemondása és a Gt. 36.§ (3) és 31.§ (2) bekezdések alapján. 

2. felhatali:1::izza a po:garrm:stert, és a Krt ügyvezetőjét, hogy a fentiek szerinti 
1\iapító Okirat cgys~ges s1:eri,ezctl::c foglaLísé1t - többi rendelkezés változatlanul 
hagyása mellet - készíttesse el és a v{!ltozi1soknilk a cégnyilvántar1ásban való 
átvezetése iránt intézkedjen. 

Határidő: 2015. február 9. 
Felelős: ügyvezető, polgármester 

Gyál Város Önkorm2nyzat:ínak Kqwiselő-testlilete 11 igen - 1 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
!1atározatot hozta: 

12/2015.(1.29.) sz. lrnt:íroz:it 

1. Gyál Város Önkorrnányzató1~é1'.z Képvisc:lő-test~ilete a Gyúli-Yúrosgazda 
Gazclasági-Mííszaki Ellátó Korbítolt Fclelősségü Társaság Alapító Okiratában 
foglaltaknak megfelelően az Alapító Felügyelő bizottsági tagként: Szabó Lajosné 
(szül: Báni Tünde, Szekszárd. 1961.02.11.) Gvál, Berzsenvi Dániel u. 6. szám 
c:~Zl:ti lakost választja 2015. február l-től a Feliigvelő Bizottság többi tagjának a 
megbízatásúból még hátralévő iclőtartamrn, :izaz 2017. november 11. nanjáig. 
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1 Gyid Város Önkorrnúnyzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
,gúneste1·t, és a KCt. ügyvezetőjét, hogy a fentiek szerinti Alapító Okirat 

egységes szerkezetbe foglalcís~íl - Löbbi n::ndelkezés \c1ltozatlanul hagyása mellet -
készíttesse el és a változásoknak a cégnyilvántilrtásban v<iló átvezetése iránt 
intézkedjen. 

Hiltáridő: 2015. március 2. 
Felelős: ligyvezető, polgármester 

Gyál Város Ö;;korn'.ányzatácak Ké:wiselő-tcstlilete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot l:oztz:: 

13/2015.(T.29.) sz. '1:11<íron1t 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. A Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Korlátolt Felelősségű 

Társaság ( a továbbiakban: Társaság) a 2013.évi CLXXVII. tv. a Ptké. (a 
Polgóri Törvényről szólo 2013.évi V. törvény - Ptk. - hatólybalépésével összefüggő 
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló törvény ) 12.§ ( 1.) bek.-bcn 
előírt kötelezettségé11ek már most eleget tesz és az Alapító a külön írásban 
foglaltaknak megfrklőcn módosítja az Alapító Okiratát és az Alapító a Társaság 
::e 13 .é\ i V. tv. ( Ptk.) :·cndclkczésc ivel összhangbcin álló továbbmüködésről dönt; 

2. felhatalmazza a polgármestert, és a Kft. ügy\ezetőjét, hogy a Felügyelő 

bizottsági tag változásból és az Alapító Okirat módosításból eredő feladatoknak 
tegyen eleget, a fentieknek megfelelően gondoskocljz111ak az Alapító Okirat egységes 
szerkezetbe foglalásáról és a változásoknak a cégnyilvánta11ásban való átvezetése 
i:·fot intézkedjenek. 

IL1t:iriclö: 2015. feb:·~:ar 27. 
Felelős: polgármester, ügyvezető 

9.) napirendi p<1nt Javaslat Gyál Vúrosfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft„ Fcliigyelő Bizottsága tagjának 
lcmond:ísáról, illetve új bizottsági tag választásáról, 

Előterjcsztö: Pápai Mihály polgármester 

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

Pápai l\lih:íly i1czz:1szólás nem lévén szavcizílsra tette fel az előterjesztés határozati javaslatait. 

Gyál Város Önk,Jrmányzatáncik Ké;wiselő-testlilcte 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
hatílrozatot hozt::: 

l-L'2015.(T.29.) sz. lm t<í rnz:it 

Gyál Város Önkormányzatílnak Képviselő - testlilete: 

!. tudomásul veszi, hogy Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna 2360 Gyál, Tél u.6. 
sz. cilcitri lakos, Gyál Vílrosfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Fe!Ligyelő bizottsági 
wgsága 2015. jam1ár 10. 1rnpjáv'1i megszűnt a nevezett által 2014.novernber 11-én 
kc '. cs é1L1dott irc1sb:.:li lcmondilsci és ci Ptk. 3:26.§ (5) és 3:25.§ (4) bekezdések 

2.tl. 

fc:i!iz:talmz:zza Zl J"uigórrnestcrt, és a Kft té111Z1felelős ligyvezetőjét, hogy a fentiek 
szerin~i Alapító Okirzn egységes szerkezetbe foglalúsát - többi rendelkezés 
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változatlanul hagyásZl mellet készíttesse el és a változásoknak a 
cégnyilvántartásban való átvezetése iránt intézkedjen. 

H:itáridő: 2015. február 09. 
felelős: témafelelős ügyvezető, polgármester 

Gyál Város Ö:ikormányzatának Képvise:ő-testlilete 11 igen - 1 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

1511() 15.(l.29.) sz. ll:itúozat 

1. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testlilete a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően a 
taggyűlés Felügyelő bizottsági tagként Szabó Lnjosné (szül: Báni Tünde, 
Szekszárd, 1961.02.11.) Gyál, Berzsenyi Dániel u. 6. szám alatti lakost választja a 
:2015. február 1-tól öt éves időtal1amra azaz 2020. január 31-ig. 

2. Gyiil Viiros Önkormci.nyzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, és a hft. témafc:lclös ügyvezetőjét, hogy a fentiek szerinti Alapító 
o:-;:rnt egységes szcr'.<ezetbc foglalását - többi rendelkezés változatlanul hagyása 
r'.2:kt - készí:tesse el és :i dltozósok1rnk :i cégnyilvónt:irtásban való átvezetése iránt 
intézkedjen. 

Határidő: 2015. március 02. 
Felelős: témafelelős ügyvezető, polgármester 

10.) napirendi pont Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató 
Zrt. által készített gördülő fejlesztési terv 
elfogadására 

Eliítcrksztö: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés e !e;.;tron íkusan 1-: i:-: L: ldésrc ke1 li :~. \Aj cgyzökönyv 12. sdunú me lléklcte.) 

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testlilete 11 igen - 0 nem szavazattal - 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

l G/2015.(T.29.) sz. lm Lí rnzat 

Gy:ll Város Önkormányzat:inak Képviselő-testülete 

l. egyetért az esz:éshez mellékelt Dél-Pest i\1egyei Viziközmü Szolgáltató 
Zn. által elkészítdt gördülő fejlesztési terv tcnczckben foglaltakk:il, 

2. a gördülő fejlesztési tervben megjelölt munkák elvégzésének finanszírozására 
Gyál Város Önkormányzatának Közműfejlesztési elszámolási számlára befolyt 
közmüfej lesztési hozzójárulás összegét, v:ilamint az évenként a Dél-Pest Megyei 
Viziközmü Szolgílltató Zrt. által a víziközmü-hálózut használatáért fizetett bérleti 
ciíjatjelöli meg, 

3. felhatalmazza a Polg:irmestert a további szükséges intézkedések megtételére. 

JL1túidö: 2015. kbru:\r'.20. 
Felelős: Polg2rrn:s:cr 
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11.) napirendi pont Javaslat a Városi Egészségügyi Központ 
intézményvezetői állás pályázatának kiírására 

Elötcrjcsztö: Erős József alpolgármester 

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

Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

Gy:H Város Ö:~kormányzatának K0pviselő-testlilete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hoztél: 

17/2015.(f.29.) sz. h:it;írozat 

Gyál Város Ö:1korrm~nyzatának Képv:selő-testlilete: 

a.) pályázatot hirdet a Városi Egészségügyi Központ nrngasabb vezetői álbs betöltésére az alábbi 
tartalommal és szövegezéssel: 

PALYAZATIFELIIivAs 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Közalk::lmazotti jogviszony kezdete: 
Foglalkoztatás j e! lege: 
A \CZetoi megbízás idötanc:ma: 
A közalk:i!mazott által betöltendő 1m1nk2kör: 
A munbvégzés helye: 
Bér<.:zés: 
Az inkzmény jogállása, jogköre: 

/-\z int~z:11~:~y tcvéKcnységi köre: 

határozatlan idejü közalkalmazotti jogviszony 
2015.jCilius 1. 
részmunkaidős, heti 20 óra 
2015. 07. 01. - 2020. 06. 30-ig 
in:árnényvezető 

23 60 Gyál, J ózscf Attila u. 1. sz. 
a Kjt szerint 
jogi személyisége: önálló jogi személy 
gazdc'likodási jogköre: önállóan müködö és 
gazdólkoc!ó költségvetési szerv (a pénzügyi, 
gndólkoclósi, valamint számviteli feladatait -
egylittmüködési megállapodás alapján a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája 
lc~tjzi el.) 
egészségligyi alapellátás 
(az o!ape/látást háziorvosokkal kötött megbízási 
s::crződés zíUán biztosíUa az önkormányzat), 
szcikorvosi ellátás 
(kórhcí::zol létrejött szerződésben foglaltak szerint 
kihc/yezelt telephelyként miíködik) 

A magasabb vezetö munkakörébe tartozó lényeges feladatok: 

A megbízás frltételei: 

• Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és 
gazdasági mCíködésének valamennyi területét. 
Gyakorolja a 111u:1l<Ciltzitói jogokat. 
EllMja az intézmény mü!,ödését érintő jogszabályokban, 
önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére 
előírt feladatokat. 

• Elkészíti és aktualizálja az intézmény szabályzatait. 
felel a szc!nélyligyi feladatok ellátásáért, szakmai 
együttrnüköc!~sért a privát praxisokkal. 

• Felel az OEP sz,~rzödések megkötéséért. 
• Folyamatoscin értékeli a szervezeti egységek és az intézmény 

tevékenységét, rnunbját. 

orvostudományi \agy egyéb egyetemi szintü végzettség; 
• mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser 

szakképesítés; 
• iegalább ötéves vezetői gyakorlat; 
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• büntetlen előélet; 
vagyonnyilatkozat tételi eljárás kfolytatása; 

• milgasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 
munldltatóval közalkillmazotti jogviszonyban áll vagy a 
megbízással egyidejüleg közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. 

A pólyZ:z:!t részeként benyújt<.:ndó iratok, igazolások: 
• önéletrajz, szakmai életrajz, 

intézmény vezetésére vo:wtkozó program, 
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, 
erkölcsi bizonyítvány, 
végzettségc:t, szakmai képzettséget igazoló oklevél/elek 
bemutGtása és fönymásolati példánya/ai-nak csatolása, 
vGlamint 
nyilGtkozat at-ról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban 
résztvevők megismerhetik. 

A pólyázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által 
összehívott bizottság, szak111:i szerint illetékes egészségügyben 
111C1köcő szakmai ka111ara képviselője véleményezi. 

• A kiírt fcltdelckni::k megfelelő pályázókat a bizottság 
személyesen hallgatja meg, a meghallgatásról jegyzőkönyvet 
készít. 

• A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának 
j agát fcnntartj a. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
a KIH honlapján történő megjelenéstől sz<!mított 30. nap 

A pélyózat benyújtósának helye, 111ódja: 
• a pályázatot „a Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői 

pályózat" jeligével zárt borí1ékbn11 (1 eredeti és 2 másolati 
péld<ínyban) kell lecicl11i a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási 
lroclájan (2360 Gyél, Körösi út 112-114. fsz. 13.). 

A pályz:zz:t clbírélásárrnk hcitárideje: a pólyázati határiclö lcj{1rtát követő 60 napon belül. 

b.) felkéri a polgármester1 a pályázat szövegének az Egészségligyi Közlönyben, az Új Gyáli Újságban, a 
Williams Tv-ben, Gyál Város hivatalos honlapj2n és a hivatali hirdetőtóblán való közzétételre, valamint 
a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu) való 
megjelentetésére. 

e.) fell;ér-i a pályázat elbírálására a Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsógi Bizottságot, mely az alábbi 
wgokkal kerül kibövítésre 

Határidő: ~:u:1:'.C':: 

Felelős: polgármester 

12.) napirendi pont 

az intézmény közalkalmazotti képviselöje; 
• n egészségl"!gybcn müködö szakmai kamara képviselője. 

Javaslat az Arany .J~ínos Közösségi Ház és városi 
Könyvtár engedélyezett létszámának 1 fővel történő 
csökkentésére 

Elöterjesztő: Erős József alpolgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kikl:ldésre került. (A jegyzőkönyv 14. számú melléklete.) 

Lakos !'éter ;~1c::;2rusitést kért ,:rr;: vonatkozóan, hogy az érintdt dolgozó felajánlást kapott a Városfejlesztési és 
Városüzemeltccési Nonprofit Kft-tól, hogy nóluk tovább dolgozhat. 
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Pápai Mihály elmondta, hogy természetesen a testületi döntési után ez meg fog történni. 
Egyéb hozzászólás nem lévén szavazás következett. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal - 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

18/2015.(1.29.) sz. hat~írozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) az Arany János és Közösségi Ház és Városi Könyvtár engedélyezett létszámát 1 
fő gondnoki álláshellyel csökkenti 2015. március l-jétől, 
b) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2015. februi\r 28. 
Felelős: polgármester 

13.) napirendi pont Javaslnt Gyál-felső 

környezet rendezésére vonatkozó 
eijárás lezárására 

vasútállomás 
közbeszerzési 

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 

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

Lakos PUer el1::ond:1, hogy meghívásos közbeszerzésről lévén szó, még veszélyesebb a helyzet, mint a 
korábban e!hang;.:ot: Liliom Ó\'odai 0;:iitéssel kapcsolatban. Itt is egy érvényes pályázat van, tehát a közbeszerzés 
r;em érte el a céiját. Ebben az esetben még az idő sem sürgetett. Hiányolta, hogy a képviselők nem kaptak 
semmilyen látványtervet. Elég komoly pénzről és hosszú távú beruházásról van szó. Ezt az előterjesztést ebben a 
formáb:::n ncr:1 L;Jja elfogadni. 

Hegymegi István megerősítette, hogy föleg a mcghivásos közbeszerzési eljárásnál legalább három 
jelentkezőnek lennie kell az érdemi döntéshez, anélkül érvénytelen. 

Pápai Mihály elmondta, hogy a lebonyolítók a törvényi előírásoknak megfelelően játtak el. Lakos úrnak igaza 
van, mert nem készült látványterv. Az állomás épülete az eredeti állapotába lesz visszaállítva, kiegészítve a jelen 
kornak megfelelő \\'C-vel, kerékpártárolóval. A faragott oszlopokat elszállítják, a hiányzó részeket pótolják és 
teljesen feL:jítj:ik .. -'\rendelkezésre :illó terveket haladéktalanul ki fogják küldeni a képviselőknek. 

Lakos Péter úgy gondolta, hogy a l\lillenniumi park tervezési folyamatához hasonlóan itt is több alkalommal 
egyeztetni kcllc:·. \'ülrn!, mindenl;:i )1ozzátehette volna a saját elképzelését, és közösen dönthettek volna a külső 
megjelc:1ésről és a környezet kialcikításáról. Igen nagy költségről van szó, ezért hiányos információkkal nem 
lehet felelősen dönteni. 

Hegymegi István idé:de a közbeszerzési törvény ide vonatkozó részét, tehát minimum három résztvevőnek kell 
lennie. 

Végh Tibor szerint az a kérdés, hogy három vállalkozónak elküldték-e az ajánlatot, mert ha igen, akkor a 
törvényi clőiri\so:.::nak eleget tettek. 

Pápai i\1ihály to\ iibbi hozzászólás nem lévén a határozat elfogadásához név szerinti szavazásra kérte fel a 
testület tag_pit. 

Gyál Város ön;.;orn:ányzatúnak K~p\ iselö-tesWlctc 9 igen szavazattal - 3 nem szavazattal - 0 tartózkodással a 
következő név szerinti szavazással - az alábbi határozatot hozta: 

Pápai Mihály 
Erős József 

igen 
igen 



Bácsi Péter 
Czotter F ere ne 
Fa Zsuzs:;n:~:i 
Hegymegi lstv6n 
Lúos Péter 
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igen 
igen 
igen 
nem 
nem 

'.\!arjai1;é Dr. Szerényi Zsuzsanna 
"\'agy József Elek 

igen 
igen 
nem 
igen 
igen 

Végh Tibor 
Vinnai Tibor 
Zabánné Nagy Gyöngyi 

19/2015.(1.29.) sz. hat:írozat 

Gyál Város Önko:·m6nyzatának Képviselö-testlilete úgy dönt, hogy: 
c) i::lfogadja, a „Gyál-felsö vasútállomás környezetrendezése építés kivitelezés" 
tfagyú közbeszerzési eljárás lezárására a szakvélemény és döntési javaslatában 
sze:ep'.öcket, és a l-lr\J~AL PLASZT Kft. ajánlattevőt hirdeti nye11esnek, valamint 
sz-::·zödést ki\á:1 J.;ötni \e:e az <1jánl:itáb2n szereplő 36 123 109,-Ft+ÁFA összegért. 
d) felhatalmazza '1 kcizbeszerzési :nunbcsoportot a szl1kséges további intézkedések 
megtételére. 

Határidő: 2015. február 15. 
Felelős: munkacsopo11 

14.) napirendi pont Javaslat Gy{1l 04/23 és 04/24 hrsz-ú ingatlanok 
bcltcrlilctbe vonás;íra 

Eli\terjcsztií: Púpai l\1ihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiklildésre kc::llt. (,\ jegyzüK.önyv 16. számú melléklete.) 

Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavaz6sra bocsátotta a határozati javaslatot. 

Gyál Város ön:.-:ormányzatának Képviselö-testlilete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozt:i: 

20/2015.(1.29.) sz. h<ll<írozat 

1.) Gyál Város Telepliléssze1·kczeti Tervének rncgfolclően a Gyál, Patak utca 
melletti 04/23 és 04/24 hrsz-ú földrészleteket - az SZT 12 jelü tervlap alapján 
beépítésre szánt kereskedelmi-szolgáltató gazdasági övezetnek jelölt ingatl<inokat -
kivett beépítetlen területként belterületbe vonja, 
2. a belterületbe-vonással kapcsolatos költségeket a tulajdonos Kovács Antal Gyál, 
Zrínyi ~1iklós utca 22. szam ill'1tti lakos viseli, 
~.) fe !hatalmazza a Po lgárrnestert a szlikségcs intézkedések megtételére. 

Hatúridő: 2015. április 30. 
Felclös: Polgármes'.er 

15.) napirendi pont Javaslat Szent György emlékhely megépítésére 

Előterjesztő: Pápai Mihúly polgármester 

Az előterjeszt~s elektronikusan kiklildésre kerlilt. (A jegyzőkönyv 17. szúmú melléklete.) 
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Heller Gábor az dőti::rjesztéshez kapcsolódóan elmondta, hogy Gyálon már van Szent György szobor, de azt 
kevesen tud_;~k, hogy hol volt régen a Szent György templom. A régi alapokat megtalálták, és ha nem is 
ugyanott, de a vízmü épülete előtti terlilcten ki lehetne al::ikít::rni egy emlékhelyet, mely idézi a hajdani 
templomot. Két funkciót is betölthetne ez 2z emlékrnü, az egyik maga a kegyhely, a m:ísik mintegy a város 
kapujául szolgálna, valamint megemlíthetnék a Körösi út történetét egy külön táblán. 

Lakos Péter a maga részéről nem találja az emlékmüvet elég figyelemkeltőnek. Nincs pontos információja a 
méretéről, az anyag összetételéről. 

Heller G~1bor elmond;a. hogy az alkotós Török Ferenc városépítő mC1vész tervezése, de pontos méreteket 
jelenleg nem tud mond::!n;. Az biztos, i1ogy különböző eredetü és minőség(í kövekből készül, és az alapköveken 
kívlil megjelenítei~e egy régi temp:omi falrészt is. 

Pápai '.\liilúly hogy 1-ktlcr ú:·:·::: közlisen kezdték cl az emlékhely ötletének megvalósítását. Már 
személyesen is találkozott a tervezővel, aki tlibb clikalommal járt ebben az ügyben a Hivatalban. Az Ö ötletei 
alapján vonalazódtak a tervek. Az emlékhely sziklás-köves alapra téglával lesz kirakva, de nem hagyományos 
téglára kell gondolni, hanem ami időálló anyagból készült. Maga az építmény márványból és kőből készül, és 
felülről világítás is lesz beleépítve, ami este érvényesül. Az cmlékmü felületén koszorúk elhelyezésére is lesz 
lehetőség, valamint mellette pad kerl'll kialakításra, és egy ott található szép fa is fokozza a látványt. 

Hegymegi Istnín nagyon jónak tal:ílja az előterjesztést és a cél is nagyon nemes, amiért ez létrejött. A maga 
részéről támoga::1i is udná, akú 1:1ég társadalmi munkában a kivitelezésben is részt tudna vállalni. Véleménye 
szerint azoi~ban Zlz e:·;·e szó1~t 5 :11i!!::) f:-ot szívesebben látn:í a gyáli gyermekétkeztetés sz1Iwonalánakjavítására 
fordfta::i. 

Pápai '.\lihály szerint az a nép, <cki nem töröc:::, a saj:1t tört0nclmével és múltjával, az el fog tünni. Véleménye 
szerint az 5 millió Ft nem akkora összeg, amit nem tud a város erre Cl célra kigazdéílkodni. 
Egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati j '1vaslatot. 

Gyál Véros Önkorm::ínyzatának Képviselő-tcstlilete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határoz::itot hozta: 

2 1 ! 2 0 1 5. ( !. 2 9.) sz. ha t :í rn za t 

-.yz:1tc; Ké;wisclő-tcstülete 

l. úgy dönt, hog;, c:11léke~ :illít a település tlirténelmi múltjának az MO-ról jól 
megközelíthető Felsőpakony és Gyéilt összekötő úton Gyál kapujában, az egykori 
„marhahajtó útvonal mentén"kb. a DPMV Zrt (vízmü) magassógában az Árpád-kori 
Szent György templomra emlékezve; 

II. a 2015. évi költségvetésében az emlékhely kialakítására 5 millió Ft-ot (azaz 
litniiilió forintot) biztosít és felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések 
megtételáe, azzal a megkötéssel, hogy az emlékhely kiviteli terveit legkésőbb 2015. 
év c:ls0 a Képviselő-testlilcttel. 

!Lltúridö: 
Felelős: 

16.) napirendi pont 

2 0 1 :; . j ll iL ',:s J 0. 
polg,írmester 

Beszámoló az ÁROP Projekt megvalósításáról 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

Az előterjesztés c:Cktronikus21n kil-:l'tlC:ésrc kerlilt. (A jegyzőkönyv 18. számú melléklete.) 

Pápai Mihály hozz,iszól~\s IL~n'. :0\211 sz:1\azúsra tett~ fel a beszámoló elfogadását. 

Gy:il Város 
határozatot hoz:c:: 

K~;i\ isclö-tcstlilcte 11 igen - l nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
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22/2015.(1.29.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0008 
kódszámú pályázatának megvalósításáról szóló beszámolót és az eddig 
meg\'alósított intézkedéseket elfogadja.··· 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

17.) napirendi pont Javaslat a Gyúli Polgúrmesteri Hivatal 2014. évi 
bcszúmolójúnak elfogadására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

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

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

Gyál Város ön:.:.ormányzatána:.:. Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot l;ozta: 

23/2015.(I.29.) sz. lrnflírozat 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2014. 
évi beszámolóját elfogadja. 

llatáridő: 

Felelős: 

18.) napirendi punt 

azonrw l 
polgérmester 

Javaslat a „Gyáli Babaköszöntö Program" 
bevezetésére 

Eliíterjcsztií: Pápai Mihály polgármester 

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

Hozzászólás nem \é\·én a határozati javaslat elfogadása következett. 

Gyál Város Ö:1\":-i;1ányzatának Ké;;\ iselő-testületc 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta. 

24/2015.(T.29.) sz. hnt:írozat 

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) támogatja a „Gyáli Babaköszöntö Program" elnevezésű családtámogatási 
rendszer bevezetését, mely programra Gyál Város Önkormányzat 2015. évi 
költség\ etésében -l mFt-ot (azaz négymillió forintot) biztosít; 

2.) felkái a Polgárn::::stert a további intézkedések megtételére. 

Határidő: 2015. feba1ár 28. 
Felelős: polgármester 



19.) napirendi pont 
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Javaslat „Adásvételi szerződés eszközök 
beszerzésére, a KEOP-1.1.l/C/13-2013-0009 számú, 
„Gyúli Hulladék-gazclálkoclási Program" 
megncvczcsu projekt megvalósulása keretében" 
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásának 
módosítására 

Előterjesztií: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 

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

Czotter Ferenc elmondta, hogy a Pénzligyi és Gazdasági Bizottság a testületi ülés előtt rendkívüli ülésén 
tárgyalta az z;;1y~1got, és ja\asolji\k a határozati javaslat elfogadását. 

Pápai l\1ihúly egyéb hozzászólás 1;c:11 lévén név szerinti szavazásra kérte fel a testület tagjait. 

Gyál Város Ör.ko:·rnányz2tán'1'.-:: Képviselő-testlilete 11 igen swvazatwl - l nem szavazattal- 0 tartózkodással a 
következő név szcr'.ui szavazáss:::: - '1Z alábbi hauíroz'1tot hozt2: 

Pápai Mihály 
Erős József 
Bácsi Péter 
Czotter Ferenc 
Fa Zsuzsa1;11a 
Hegymegi István 
Lz:kos Péter 
'.\fa:·j zii:~~ Dr. Szerc1~yi Zsuzsarnrn 
?\zigy József Elek 
Végh Tibor 
Yirnrni 'i-i bor 
Zabánné Nagy Gyöngyi 

igen 
igen 
1ge11 
igen 
igen 
igen 
igen 
1gc11 
igen 
niem 
igen 
igen 

25/2015.(1.29.) sz. lrnt;írozat 

Gyéi \'á:·os Ö11korrnónyzatílnak Képvisclő-testliletc úgy cönt, hogy: 

1. e i fogadj :1, az ,.:\cbsvétcli szerződés eszközök beszerzésére, a KEOP-1. l. l/C/13-
20 i 3-C009 l-lc1ll2dék-gazdálkodílsi Program" megnevezésü projekt 
1;1c:;valósulászi kcrc:cL•c:1" t{irgyú közbeszerzési eljárás írásbeli szakvélemény és 
dö:H~si j2\~:slat{:b:::1 szereplőeket, és a 179/2014.(X.30) sz. határozat 6. pontja 
aszaint módosul, a RexTcrra Épitőipari Fővállzilkozó és Környezetvédelmi 
Szolgáltató Kft. ajánlatát szintén érvénytelenné nyilvánítja; 

2. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsopo1·tot a szükséges további 
intézkedések megtételére. 

!Litáriclű: 2015. :·2L·:c::i:· 28. 
Fcleléís: \luni<acsoport 

20.) napirendi punt EgyciJL:k 

Lakos Péter emlékezete szuint egy koréíbbi képviselö-ticstlilcti lilésen elhangzott, hogy ha a DPMV Zrt. 
karbantartási munkái során útfelbontás mi<~tt rekonstrukciót végez, annak költségeit is viseli, melyet külön 
megállapodás is tartalmaz. A Zrt gördülő fejlesztési tervében ez a szerződés nincs benne. Megkérdezte, hogy a 
szóban forgó útfelújítás nem az éves bérleti díj terhére történt? 

Púpai '.\Iih<íly elmondta, hogy bér'.eti díj már nincsen. Az eszközök használatáért befolyó pénzt csak közműre, 
vagy azzal össze munkákra kel! h2sz11álni. A Hivatal előírta, hogy a rekonstrukciót el kell végezni, ezért el 
is készült. 
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Lakos Péter úg;. ékozódo:t a gördülő frjlesztési tervből, hogy bérleti és lizemeltetési szerződés is van. Van 
esetleg mas jcl!eg,1 mc>gállapod<:s, a:::i a l:elyreállitást tartalmazza? 

Pápai \lihúly hogy c:z (:zernelte:ő tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szóban forgó utcákban 
karbantartisi rnc::'!Gíkat \'égcz a vízh~1lózc:ron. Ekkor közútkezelöi jogkörében az Igazgatélsi Iroda előírta, hogy 
ezeket az utakat teljes hosszában helyre kell állítani. Ennek fedezetét a DPMV Zrt. állja. 

Hegymegi Istnín ellenérzését fejezte ki arra vonatkozóan, hogy az ingyenes gyermekétkeztetés kiterjesztésére 
vonatkozó törvényjavaslatot éppen a választókörzctünk országgyCilési képviselőjének bizottsága szavazta le. 

Pápai \lihály elsősorban Gyál város vo1rntkozásában ismertetett pontos szárncidatokat arról, hogy az egyes 
ne\elési és oktau\si intézményekben 50-100 %-os térítéssel hcínyan étkeznek a gyermekek. A 60 év felettiek 
időskoru étkez:c:ésc :-;apcsún sz~rződés szcrit:t, éves szinten a Szc:nt József ldösc:k Klubjában 3362 adag 
tekintetében biztosi: é:kezést önköltséges áron. Kihangsúlyozta, hogy az Önkormányzat minden területen 
hozzájárul valam:lyen formfüetn a rászorulók megsegítéséhez. A kistérségi társulás keretében hozzájárul a város 
a szociális ~~~cz:c~és t{l!nogatástll:oz is. 
A rászorulók 3 megfelelő iratok bc:nyújL1sa csc:én ld közbc:1 biztositva vannak az étkezés tekintetében. Ha 
valaki bekcrlil a rendszerbe, az intézményi étkeztetés keretében nem fog éhezni. Mind~zeken fellil többféle 
segélyezési terlilet is van, ami által pénzbeli támogatcísokhoz is hozzájuthat az, aki az igénylést benyújtja. A 
városban a munkanélklili ráta 3,8 %, tehát aki akar, az dolgozni is tud. Az egyes emberek életvitelével 
összefüggő helyzeteket nem minden esetben kell felvállalnia a Hivatalnak. 
Biztosan \an abban is igazscíg, amire Hegymegi képviselő úr cíltalánosscígban utalt, de amit helyi viszonylatban 
a város megtehet, azt megteszi és igyekszik minden helyzetben segíteni. 
T 0\ ábbi hozzász,j :c'1s nem lé\ é:1 megköszön:e a részvételt és az ülést bczcírta. 

K.m.f. 

RozoÓ~~~~Gfj( -,,, . 
címzetes főjegyző 

Pápai Mihály 
polgármester 

A képviselő-testületi nyílt ülés 2015. január 29-én 18.00 órcítól 19.45 órcíig tartott. 

A jegyzőkönyv digitális hangfelvételről készlilt. 
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Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetö 

Kiss Istv2n 
V2rosfejlesztési Iroda \·ezetö 

Kojnok fü::z:zs 
Igazgc.t6.si Iroda vezető 

dr.Flórián-Karvalics Katalin 
törvényességi referens 

Donb1uzer .Á.d?.rn 
VúosFejl. és Várnsüz. Nonprofit Kft. ügyv.ig. 

Zsigovits G2.bo:· 
VZ:ros!~ejl. és Vilrns(iz. Nc:1;J:'i.::r:t Kft. ügyv.ig. 

Babák László 
Gyáli Járási Hivatal vezetöje 

Dr. Rosdy Tamás 
Pc.:st :-\:esyei :<.or:11ányhivc.tc.l főigazgatója 

l-l~fler G2~~ol· 

~(t:toli~~~s ;;~~:·~,~~:os 

Sárosiistvfo =-~:!\J:r:.:.;y ;_,'01Lo ;f 
DPMV Zrt. elnök, vezérigazgatója l(.. 

Szabó Lajosné 
Kft. FeLigye'.ö :Sizottsági tag jelölt 

J cúab József 
Gyc'di Re::::::. ~<ec:zetiségi O:~~orm. elnöke 

Tóth Istv3r:.né 
szervezési ügyintéző, j egyzökönyvvezctö 

~rik 
címzetes főjegyző 
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