
Szám: 5764-2/2015. 

Jegvzőkönyv 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 28. 
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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Szám: 5764-2.2015. 

Jelen voltak: 

Jegvzőkönvv 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 28. 
napján megtartott nyílt üléséről 

Pápai :V1ihály 
Erős József 
Czotter Ferenc 
Fa Zsuzsanna 
Hegymegi István 
Lakos Péter 
Nagy József Elek 
Végh Tibor 
Vinnai Tibor 
Zabán né :\agy G) öngyi 

polgármester, 
alpolgármester, 
képviselő, 

képviselő 

képviselő 
képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

Távolmaradását bej e len tette: 

Bácsi Pékr 
\1arjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

Rozgonyi Erik 
dr. Flórián-Karvalics Katalin 
Dr. Fa Cecília 
Kiss lst\'án 
Kojnok Balázs 
Donhauzer Ádám 
Zsiga\ its Gábor 
Babi'lk László 
Radványi Judit 
Jakab József 
Tóth Istvánné 

képviselő 

képviselő 

címzetes főjegyző, 
törvényességi referens, 
a SZEB külső tagja, 
Városfejlesztési Iroda vezetője, 
Igazgatási Iroda vezetője, 
Városfejl. és Városüz.Nonprofit Kft. ügyv.ig. 
Városfejl. és Városüz.Nonprofit Kft. ügyv.ig. 
a Gyáli Járási Hivatal vezetője, 
a Szociális és Családvédelmi Központ vezetője, 
Roma Nemzetiségi Önk.elnöke, 
szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

Pápai Mihály köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 megjelent tagjával 
határozatképes. Az ülést megnyitotta. Javasolta, hogy a Képviselő-testület vegye le napirendjéről a „Javaslat 
„ Gyáli Hulladékga:.dálkodási Progrnm" tárgyú pályázathoz eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás lezárására" 
és vegye fel napirendjére az előzetesen elektronikus úton kiküldésre került „Javaslat a helyi közösségi 
közlekedés támogatására ki/rí pcílyiÍzat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére" című 

előterjesztéseket. Egyéb javaslat és hozzászólás nem lévén az elhangzott módosítással szavazásra tette fel a 
napirend e 1 fogadását. 

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

116/2015.(V.28.) sz. határozat 

Gyál Város Önkorm6n; zat6nak Képviselő-testülete 

leveszi napirendjéről: 



3 

„Javaslat „ Gyáli H11!/adékga:::dá/kodási Program" tárgyú pályázathoz 
es:::kö:::bes::.er:::és kö::.bes:::er::.ési eljárás /e:::árására" 

„Jarnslat a hezri kö::osségi kö:::lekedés támogatására kiírt pá/yá:::at benyújtásához 
s::.likséges 11yi/a1ko::.a1ok 111eg1é1e/ére '' 

cím ü e löterj esztést. 

A módosítás után az alábbiak szerint fogadja el a 2015. május 28-ai ülésének 
napirendjét: 

:\'yílt ülés: 

1. Beszámoló a :=o 15. április 30-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt 
fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Pápai i\1ihóly polgármester 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

E lőtcrj esz tő: P i1pai \1 ihály polgármester 
Túgrnlta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 

4. Beszámoló a DPiv!V Zrt. 2014. évi mérlegéről 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgrnlta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

5. Beszámoló a Gy:.'!! Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2014. 
évi mérlegéről és közhasznú jelentéséről 

Előterjesztő: Zsigo\ its Gábor ügyvezető igazgató 
Tárgrnlta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

6. Beszámoló a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
2014. évi mérlegéről 

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

7. Beszámoló a Gyi\li-Városgazda Kft. 2014. évi mérlegéről 

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

8. Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. 
évtől hatályos S zen ezeti és Müködési Szabályzatának jóváhagyására 

Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
Tárgvalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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9. Javaslat Gy.T. l-1. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására. 

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

10. Beszámoló G) ál Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2014. évi ellátásáról 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgvalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

11. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda magasabb vezetői állás pályázatának kiírására 

Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
Túgvalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 

12. Javaslat iskolai alapít\ányok támogatására 

Előterjesztő: Erös József alpolgármester 
Tárgvalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 

13. Javaslat a 201512016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 
meghatározására 

Előterjesztő: Erős Józsefalpolgánnester 
Tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 

14. Ja, as lat a mobi :telefonos közbiztonsági rendszer bevezetésére 

Előterjesztő: Pápai :-..1ihály polgármester 
Tárgvalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 

15. Tájékoztató G)ál Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzéseiről 

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

16. Ja\ as lat G) ál 099 215 és 099/216 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonására 

Előterjesztő: l\.ip:ii \1ihály polgármester 
Tárgvalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

17. Ja,·aslat Gyál Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
közötti Együttmüködési \legállapodás jóváhagyására 

Előterjesztő: Pápai t--.lihály polgármester 
Tá rgrn lta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

18. Javaslat Gyál Város Önkormányzata és a Román Nemzetiségi Önkormányzat 
közötti Együttmüködé,; i \kgállapodás jóváhagyásár 

Előterjesztő: P;:\.pai \1ihály polgármester 
Túrgva lta: Pénzligyi és Gazdasági Bizottság 

19. Javaslat a tanuszoda építéséhez szükséges talajmechanikai vizsgálat és 
geodéziai felmérés elkészítésé\el kapcsolatosan 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 



5 

Tárgvalta: Pénzligyi és Gazdasági Bizottság 

20. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat 
benyújtásához szlikséges nyilatkozatok megtételére 

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

21. Egyebek 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

1.) napirendi pont Bcszá moló a 2015. április 30-i rendes képviselő

testülcti ülés óta történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiklildésre kerlilt. (A jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 

Pápai Mihály hozzászólás nem lé\ én szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 

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

117/2015.(V.28.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi 
rendes kép\ ise lő-testli le ti ü !és óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről 
szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: 

2.) napirendi pont Beszámoló a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiklild~sre kerlilt. (A jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 

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

Gyál Város Önkormányzatárn1k Kép\iselő-testlilete 9 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

118/2015.(V.28.) sz. határozat 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

3.) napirendi pont Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésére 
irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló rendelet módosítására 
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Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az elöterjesztés elektronikusan kiklildésre került. (A jegyzökönyv 5. számú melléklete.) 

Pápai Mihály kérdés, észre, étel nem lévén név szerinti szavazásra tette fel a rendelet módosítás elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testlilete 10 igen szavazattal - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással a 
következö név szerinti szavazással - az alábbi rendeletet alkotja: 

Pápai Mihály igen 
Erős József igen 
Czotter Ferenc igen 
Fa Zsuzsanna igen 
Hegymegi István igen 
Lakos Péter igen 
Nagy József Elek igen 
Végh Tibor igen 
Vinnai Tibor igen 
Zabánné 1\agy Gyöngyi igen 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 
l 1/2015.(V.29.) számú rendeletét a települési szilárd hulladék kezelésére 
irányuló hulladél,gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014. (III.31.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

4.) napirendi pont Beszámoló a DPMV Zrt. 2014. évi mérlegéről 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Pápai Mihály hozzászólás nem k' én szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának K~P' iselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal - 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

119/2015.(V.28.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DPMV Zrt 2014. évi 
mérlegbeszámolóját elfogadja. 

Határidő: 

Felelős: 

5.) napirendi pont 

azonnal 
Polgármester 

Beszámoló a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2014. évi 
mérlegéről és közhasznú jelentéséről 

Eliíterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 

Az elöterjesztés elektronikusan kiklildésre kerlilt. (A jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 

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

Gyál Város Önkormányzatának Kép\ ise lő-testli lete 10 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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120/2015.(V.28.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési ~onprofit Kft. (2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.) egyszemélyes 
alapítója a Kft. 2014. évi mérlegbeszámolóját és közhasznúsági jelentését 772 e Ft 
mérleg szerinti eredménnyel és 159.390 eFt mérleg föösszeggel elfogadja. 

Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Polgármester 

6.) napirendi pont Beszámoló GY.T.H. 
Hulladékgazdálkodási 
mérlegéről 

Gyál és Térsége 
Nonprofit Kft. 2014. évi 

Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 

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

Pápai l\lihály hozzászólás nem lé\ én szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadására vonatkozó határozati 
javaslatot. 

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

121/2015.(V.28.) sz. hatúrozat 

Gyál Város Önkormányzatinak Képviselő-testülete, mint a Gy.T.H. Gyál és Térsége 
Hulladékgazdálkodási ~onprofit Kft. (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) egyszemélyes 
alapítója a Kft. 2014. é\ i mérlegbeszámolóját 46cFt mérleg szerinti eredménnyel és 
63.230eft mérleg föösszeggel elfogadja. 

Határidő: 2014.május31. 
Felelős: Polgármester 

7.) napirendi pont Beszámoló a Gyáli-Városgazda Kft. 2014. évi 
mérlegéről 

Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 

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

Pápai l\lihály kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

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

122/2015.(V.28.) sz. határozat 

Gyál Város Önkorrnányzatának Képviselő-testülete, rnint a Gyáli-Városgazda Kft. 
(2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.) egyszemélyes alapítója a Kft. 2014. évi 
mérlegbeszárnolóját 92cFt mérleg szerinti eredménnyel és I0.752eFt mérleg 
föösszegge 1 el fogadj a. 

Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Polgármester 
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8.) napirendi pont Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Non profit Kft. 2015. évtől hatályos Szervezeti és 
Mííködési Szabályzatának jóváhagyására 

Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 

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

Pápai l\lihály kérdés. hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatban foglaltakat. 

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

123/2015.(V.28.) sz. határoznt 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési 1'\onprofit Kft. (2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.) egyszemélyes 
alapítója a Kft. 2015. június l-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát 
j óváhag;.j a. 

Hat<iridö: azonnal 
Felelős: Polgármester 

9.) napirendi pont Javaslat GY.T.H. Gyál és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Bizottsága tagjainak megválasztására 

Térsége 
Felügyelő 

Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 

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

Hozzászólás nem lé\ én sza\ azás kö\ etkczett. 

Gyál Város Önkomiányzatának l<.~p\ ise lö-testli le te 9 igen - 1 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

12-t/2015.(V.28.) sz. lrntározat 

1. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint egyszemélyi alapító, a 
Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 
tagjainak 2015. július 01-től 2016. június 30-ig az alábbi személyeket választja: 

I. Szabó Lajosné (anyja neve: Varga Irén, született: Szekszárd, 1961. február II. 
lakcíme: 2360 Gyál. Gcrzsrnyi Dániel u. 6. sz.) 
2. Badics Ferenc (anyja neve.: Bátor Gizella, született: Budapest, 1959.július 25. 
lakcíme: 2360 Gyál. Kiskomárorni u. 11.sz.) 
3. Sárközi András (an)ja neve: Szabó Margit, született: Pomáz, 1953.szeptember 
09„ lakcíme: 2360 Gyál, Somogyi B. u. 8. sz.) 

II. A Képviselő-testület felhatalmazza a Kft. ligyvezetőjét, hogy intézkedjen a 
\ áltozásoknak a cég A lapító Okiratának egységes szerkezetén való átvezetése, és a 
cégnyil\ántartásban \aló - határidőben történő - átvezetése iránt. 

Határidő: 2015. június 28. 
Felelős: Zsigo\its Gábor ügyvezető 



10.) napirendi pont 
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Beszámoló Gy:11 város Önkormányzata gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról 

Előterjesztö: Pápai Mihály polgármester 

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

Pápai J\lihály kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra tette fel a beszámolóban foglaltak elfogadását. 

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

125/2015.(V.28.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyál Város Önkormányzatának 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 

Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Polgármester 

11.) napirendi pont Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda magasabb vezetői 
állás pályázatának kiírására 

Előterjesztő: Erös József alpolgármester 

Az elöterjesztés elektronikusan kiklildésre került. (Ajegyzökönyv 13. számú melléklete.) 

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testlilete 10 igen - 0 nem szavazattal - 0 tatiózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

126/2015.(V.28.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képvise lö-testülete: 

1. pál:ázatot hirdet a Gyáli Liliom Órnda magasabb vezetői állás betöltésére az alábbi tartalommal és 
szövegezéssel: 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete pályázatot hirdet a Gyáli Liliom Óvoda 
(inté:mén)Te:ető) magasabb vezetöi álláshely betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

A vezetöi megbízás időtartama: 
A foglalkoztatás jellege: 
A munkavégzés helye: 
Az állás betöltésének kezdő napja: 
A beosztáshoz tartozó, 
illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

2015. december 31-töl - 2020. augusztus 15-ig. 
teljes munkaidö 
Gyál, Liliom u. 13-15. 
2015. december 31. 

Gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az 
intézmény mükődésével kapcsolatos minden olyan 
ügyben, melyet jogszabály nem utal más 
hatáskörébe. Felelős az intézmény szakmai- és 
törvényes (mindenkor hatályos jogszabályok 
szerinti) működésének biztosításáért, a takarékos 
gazdálkodásért. 
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Illetmény és juttatások: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC 
töi"vény, valamint a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (Vlll.30.) Kormány rendelet szerint 

Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus végzettség, 
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szakképzettség, 
legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett 
szakmai gyakorlat, 
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus
munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló 
alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben történő, határozatlan 
időre tel,ies munkaidőre szóló alkalmazás, 
magya1· á 1 lam polgárság, 
büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői tapasztalat, legalább 5 év feletti szakmai 
gyakorlat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok,igazolások: szakmai önéletrajz, 
szakmai végzettséget, képzettséget igazoló 
dokumentumok frnymásolatai (eredeti 
dok11me11111mok bemutatása mellett), 
szakmai és vezetői gyakorlat igazolása, 
vezetői program a szak1m1i helyzetelemzésre épülő 
frjlcsztési elképzeléssel, 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
nyilc1tkozat arról, hogy a véleményezésben és az 
elbírálásban résztvevők a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatokat megismerhetik, 
nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt 
ülés megtartását kéri, 
nyilatkozat, amennyiben élni kíván a Nemzeti 
Pedagógus Kar véleményezési jogkörével, 
nyilatkozat a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlen
ségről 

A pályázat benyújtásának a módja: A pályázatot .. G;áli Liliom Óvoda magasabb 
vezetői pályázat" jeligével zárt borítékban (! 
ercckti és 2 111ósobti példányban) kell leadni a 
Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájára 
(2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. fsz. 13-as szoba). 
A pályázati ki írással kapcsolatban további 
információt Sághi Tamásné csoportvezető nyújt, a 
29/544-140-es telefonszámon. 
További információ szerezhető a .'!:Y..J.Y..W..,.fil'.al.hu 
honlapon. 

A pályázat benyújtásának határideje: az NKI (Közigállás) honlapon való megjelenést 
követő 30. nap 

A pályázat elbínílásának módja, rendje: a pályózatok a hatólyosjogszabályokban 
meghatározott szervezetek részére átadásra 
kerülnek véleményezésre, majd a kiírásnak 
megfelelő pályázókat a kinevezési jogkör 
gyakorlója óltal létrehozott bizottság (Oktatási és 
Kulturális Bizottság) személyesen meghallgatja, 
ezt követően a Képviselő-testület dönt. 

A pályázat elbírálásának hatúrideje: a jogszabály óltal előírt véleményezési határidő 

lcte ltét követően a következő testületi ülésen 
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2. felhatalmazza a jegyzöt. hogy gondoskodjon a pályázati felhívás megjelentetéséröl a kormányzati 
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, 
továbbá az Új Gyáli Újságban. a Williams Tv-ben, Gyál Város hivatalos honlapján és a hivatali 
hirdetötáblán. 

Határidő:2015. augusztus 31. 
Felelős: jegyző 

12.) napirendi pont Javaslat iskolai alapítványok támogatására 

Előterjesztő: Erös József alpolgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiklildésre került. (Ajegyzőkönyv 14. számú melléklete.) 

Pápai '.\lihály kérdés, észre\'étcl nem lé\'én szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

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

127/2015.(V.28.) sz. határozat 

Gyál Város Önkorrnányzatának Képviselő-testülete: 

a) a Gyáli Ady Endre Általános Iskola „Ifjú Szívek" Alapítványát 496.425,-Ft, 
(Szia. szám: l l 742300-20006936) 

a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola „Bartók" Alapítványát 
(Szia szám: 6-14000-1-1-10-116626-00000000) 

a Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola 
,.Eöt\'ÖS József Alapít\'ány A Gyermekekért" Alapítványát 
(Szia. szám: 6440004-l-30070011-61l00008) 

a Gyúli Zrínyi l\liklós Általános Iskola „Rodostó" Alapítványát 
(Szia szám: 6440004-l- l 0406500-00000000) 

a Gyáli Kodály Zoltán Alapfok(! Művészeti Iskola 
„Gyáli l\luzsikáért" Alapítványát 
(S::!a s::ám: 6-1-1000-1-1-10-118295-00000000) 

összeggel támogatja. 

b) felkéri a Polgárn1est.:n a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2015.június 30. 
Felelős: Polgármester 

306.435,-Ft, 

171.605,-Ft, 

355.465,-Ft, 

170.070,-Ft 

13.) napirendi pont Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számának meghatározására 

Előterjesztő: Erős József alpolgármester 

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

Pápai i\lihály kérdés, hozzászólás nem lévén külön-külön szavazásra tette fel az előterjesztés mindkét határozati 
javaslatát. 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testlilete 10 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

128/2015.(V.28.) sz. határozat 

Gyál Város Önkorlll<inyzatának Képviselő-testülete a 2015/2016. nevelési évre az 
alábbiak szerint határozza meg az óvodákban indítható csoportok számát: 

Gyáli Liliom Óvoda 
Gyáli Tátika Óvoda 
Gyáli Tulipán Óvoda 

Határidő: 2015. szeptelllber 1. 
Felelős: Polgármester 

8 óvodai csoport 
9 óvodai csoport 
10 óvodai csoport 

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

129/2015.(V.28.) sz. határozat 

G: ál Város Önkormányzatának Képviselö-testlilete a Gyáli Liliom Óvoda 
órndapedagógus létszámát 2 füvei megemeli 2015. szeptember l-jétől, amely 
fedezetének 2.286.069.- Ft-os összegét a 2015. évi költségvetési rendelet 5. sz. 
mellékletének „Pályázattól függő beruházások önrésze" sorának terhére biztosítja a 
céltartalékon belül klilön soron, amelyet intézmény utólagos elszámolás keretében 
kap meg. 

Határidő: 2015. clccelllber 31. 
Felelős: polgárlllester 

14.) napirendi pont Javaslat a mobiltelefonos közbiztonsági rendszer 
bevezetésére. 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Pápai Mihály hozzászólás nelll lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatban foglaltakat. 

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

130/2015.(V.28.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
további tárgyalások folytatására a mobiltelefonos közbiztonsági rendszer 
(segélykérő rendszer) bevezetéséve 1 kapcsolatban. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 

15.) napirendi pont Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2014. 
évi közbeszerzéseiről 

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
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Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 17. számú melléklete.) 

Pápai :\1ihály kérdés. észrevétel nem lévén szavazásra bocsátotta a tájékoztatóban foglaltak elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatán ok Kép\ iselő-restülete 10 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

131/2015.(V.28.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. tudomásul veszi Gyál Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzéseinek 
statisztikai összegeúsét; 
2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Polgárn1e5ter 

16.) napirendi pont ,Javaslat Gyál 099/215 és 099/216 hrsz-ú ingatlanok 
belterületbe vonására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az elöterjesztés elektronikusan kiklild~sre került. (A jegyzőkönyv 18. számú melléklete.) 

Pápai i\lihály hozzászólás nem lé\ en szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 

Gyál Város Önkom1ányzatának K~p\ iselö-testülete 10 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

132/2015.(V.28.) sz. hahírozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) Gyál Város Településszerkezeti Tervének megfelelően a gyáli 099/215 hrsz.-ú 
„ki\ ett lakóház és ud\ ar·· megnevezésü 3 873 m2 nagyságú. és 099/216 hrsz.-ú 
,.ki\ett közforgalom elöl el nem zárt magánút" megnevezésü 13 m2 nagyságú 
földrészleteket - G: :ll Város Teleplilésszerkezeti Terve alapjón - változatlan 
ingatlan-nyilvántartási megnevezéssel belterületbe vonja: 

2. a belterületbe-vonással kapcsolatos költségeket a tulajdonos PLASTRONIX Kft. 
(Gyál, Brassói u. 62.) viseli; 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2015.decernber31. 
Felelős: Polgármester 

17.) napirendi ront Javaslat Gy~íl Város Önkormányzata és a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési 
Megállapodás jóváhagyására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre ke1·ült. (A jegyzőkönyv 19. számú melléklete.) 

Pápai Mihály kérdés, észre\'étel nem lé\'én szavazásra tette fel az együttmüködési megállapodásban foglaltak 
elfogadását. 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

133/2015.(V.28.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. július 1-i 
hatállyal az előte1jesztés mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a Gyál 
Város Önkormányzata és a Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 
Együttmüködési \kgállapodást. 

Határidő: 2015. jt'.1nius 30. 
Felelős: polgármester 

18.) napirendi pont Javaslat Gyál Város Önkormányzata és a Román 
'.\'emzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési 
Megállapodás jóváhagyására 

Előterjesztő: Pápai Milüly polgármester 

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

Pápai Mihály hozzászólás nem lé\ én szavazásra bocsátotta a határozati javaslatban foglaltakat. 

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

13-V2015.(V.28.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. július 1-i 
hatállyal az előterjesztés mellékletének megfelelő tai1alommal jóváhagyja a Gyál 
Város Önkormányzata és a Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat közötti 
Együttmüködési :--.1egállapodást. 

Határidő: 2015.június 30. 
Felelős: polgármester 

19.) napirendi pont Javaslat a tanuszoda építéséhez szükséges 
talajmechanikai vizsgálat és geodéziai felmérés 
elkészítésével kapcsolatosan 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kikl'!ldésre került. (A jegyzőkönyv 21. számú melléklete.) 

Czotter Ferenc elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést a testületi ülés előtt, 

rendkívüli ülésen tárgyalta, és ja\ aso lják a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

Pápai l\lihály más hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta az elhangzottak szerint a határozati javaslatot. 

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

135/2015.(V.28.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
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1. a tanuszoda terveúsi munkálataihoz szükséges geodéziai feltnér·és elvégzésével a 
:-.1éter Bt.-t bízza meg 200.000.-Ft-r-ÁFA vállalási díjért, 
2. a tanuszoda tervezési munkálataihoz szükséges talajmechanikai vizsgálat 
elvégzésére az ALAP-GEO Kft.-t bízza meg 140.000.-Ft +ÁFA vállalási díjért, 
3. a munkák elvégzéséhez szükséges költségeket a 2015. évi költségvetés 5. számú 
mellékletének - pályázattól függö beruházások önrésze - soron biztosítja, 
4. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: Polgármester 

20.) napirendi pont Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatására 
kiírt pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok 
megtételére 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Czotter Ferenc elmondta. hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elöte1jesztést a testületi ülés előtt, 
rendkívüli ülésen tárg: a lta, és .i a\ ast1 !j ák a határozati ja vas latban foglaltak el fogadását. 

Pápai Mihály más hozziiszólás nem lévén az elhangzottaknak megfelelően szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslatot. 

Gyál Város Önkonnányzatának Kép\ iselö-tcstülete 10 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

136/2015.(V.28.) sz. határozat 

Gyál Város Önkorrrninyzatának Képviselő-testülete nyilatkozik. hogy 

!. a hel: i szemé 1: sd i itási közszolgáltatást 2015. január 1-töl december 31-ig 
folyamatosan fennwrtja: 
l l. a helyi közi e kdés m lí köd tetéséhez (folyamatos lizcmeltetéséhez és 
eszközfenntartási ráfordításaihoz) 2014. évre vonatkozóan december 31-i 
fordulónappal a BKK Zr1„ mint szolgáltató vonatkozásában 54.374.249 Ft nettó 
összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást 
számolt el. 
Ill. a helyi közlekedés fejlesztéséhez a 2014. évre saját forrásból származó, vissza 
nem térítendő önkormányzati támogatást nem számolt el, 
IV. a BKK Zrt-vel a közszolgáltatás ellátása érdekében szl'tkséges szerződést 

pái: ázati el_iá1·ás nélkül kötötte meg. 
V. felhatalmazza a Polgármestert a szl'tkséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2015.,i(11ú1s 12. 
Felelős: Pápai \l:i;,ély polgármester 

20.) napirendi pont Egyebek 

Hegymegi Ist\án néhány szóban tájékoztatást kért arra vonatkozóan, hogy a napokban a Magyar Állam az 
Önkormányzat részére átadta Peremvárosi Horgásztavat. 

Pápai l\lihály elmondta. hogy a horgásztó mindig állami tulajdonban volt. Az Önkormányzat részére történő 
átadást illetően Siklósi Béla, a horgászegyesület elnöke, valamínt Pánczél Károly a város volt országgyűlési 
képviselője is segített. Hosszas tárgyalások után Gyál Város Önkormányzatával a Magyar Állam kötött egy 
szerződést, amely t:irtalmazza. hog: l 00 °/o-ban városi tulajdonba kerül a terület. Itt nem csak a tóról van szó, 
hanem a hozzá tanozó dombos t~rlilctrül is. Előterjesztés készül arra vonatkozóan, hogy a további üzemelés 
milyen keretek között biztosítható. Tervben van véve egy szabadidő park létesítése. Hozzátette, hogy az átadás 
az Önkormányzatnak nem került pénzébe. 
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Hegymegi IstYán megkérdezte, hogy a halászati jog a tulajdonost illeti vagy az Államé marad? 

Rozgonyi Erik tudomása szerint a halászati jog is az Önkormányzathoz kerti!, és együtt tudják majd 
hasznosítani a terli lette 1. 

Pápai Mihály egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén megköszönte a munkát és az ülést bezárta. 

;/..__,..__._ 
Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

K.m.f. 

A képviselö-testlileti nyílt ülés 2015. május 28-án 18.00 órától 18.15 óráig tartott. 

A jegyzőkönyv digitális hangfelvételről k~szült. 
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Szám: 576-J.-2;2015. 

Jelenléti ív 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28. napján megtartott 
nyílt üléséről 

Pápai ~vf ihály polgcírmester 

Erős József alpolgármester 

Bácsi ?éter képviselő 

Czotter Ferenc képvisclö 

Fa Zsuzsanna képviselö 

Hegymegi István képviselő 

képvisclö 

~.farjainé Dr.Szerényi Zsuzssr:ns képvisclö 

;;agy József !.:le'.< képviselő 

Végh Tibor képviselő 

Vinnai T'.oo:· képviselő 

képviselő 
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Bot;ik Zoit:in a PGB külsös tzigja 

Dr. Fa Cecília az SZEKB külsős tagja 

Gi:csi Kiss Dezsöné az OKB külsös tagja 

haap Erzsébet JZ OKB külsös tagja 

Rozgony'. t:;".;.;. 
címzetes föjegyzö 

Sávai I\fária 
Aljegyző 
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dr.Flórián-Kmrnlics Katalin 
törvényességi referens 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda \·ezetö 

Kiss Ist\·án 
Városfejlesztési Iroda vezető 

Kojnok Balázs 
Igazgatási Iroda \'ezetö 

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

Zsigovits Gábor 
Városfejl. és Városüz. ?\onprofit Kft. ügyv.ig. 

Babák László 
Gyáli Járási Hivatal vezetője 

Dr. Rosdy Tamás 
Pest ?\1egyei Kormányhivatal főigazgatója 

Sárosi Ist\·án 
DPMV Zrt. elnök, vezérigazgatója 

Sárdy Károly 
DP.\1V Zrt. gazdasági igazgatója 

Radványi Judit 
Szoc. És Csal. V. Közp. V ezetöj e 

Jakab József 
Gyáli Roma :\emzetiségi Önkorm. elnöke 

Fehér Szabolcs 
Gyáli Román ?\emzetiségi Öd:orm.elnöke 

Tóth Ist\·ánné 
szervezési ügyintéző, jegyzókönyvvezetö 
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R6&';Jnvi Erik 0 • 

címzetes főjegyző 
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/ .. ·· polgármester 


