
Szam: 2843-2/2013. 

Jegyz6konyv 

Gyal Varos Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete 2013. mdrcius 7. 
napjan megtartott nyilt uleserol. 

Keszillt: 4 peldanyban 

1 pld. - Pest Megyei Kormanyhivatal 
vezetoje 
1 pld. - Irattar - Helyben 
1 pld. - Munkapeldany 
1 pld. - Konyvtar 
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Szarn: 2843-2/2013. 

Jegyzoktinyv 

Gyal Varos Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete 2013. rnarcius 7. 
napjan megtartott nyilt uleserol 

Jelen voltak: 
Papai Mihaly 
Panczel Karoly 
Cseszk6 Tibor 
Eros J6zsef 
Fa Zsuzsanna 
Gazdikne Kasa Csi Iia 
Lakos Peter 
Yegh Tibor 
Vinnai Tibor 
Zabanne Nagy Gyongyi 

Tavolrnaradasat bejelentette: 

Czotter Ferenc 

Tavolrnaradasat nem jelentette: 

Veghne Bagya IIdik6 

Tanacskozasi joggal megjelentek: 

Rozgonyi Erik 
Savai Maria 
Kiss Istvan 
Kojnok Balazs 
Donhauzer Adam 
Zsigovits Gabor 
Dr. Molnar Andor 
Juhasz Ida 
Gazdik Istvan 
Ritecz lstvanne 
Nemeth Istvanne 
Kapolnasine Sagi Andrea 
Balk6 Kalmanne 
Baranya Tiborne 
T6th lstvanne 

polgarrnester 
alpolgarrnester, 
kepviselo 
kepviselo 
kepviselo 
kepviselo 
kepviselo 
kepviselo 
kepviselo 
kepviselo 

kepviselo 

kepviselo 

cimzetes fojegyzo,
 
aljegyzo,
 
Varosfejlesztesi Iroda vezetoje.
 
Igazgatasi Iroda vezetoje,
 
Varosfejl, es Varosuz.Nonp.Kft. ugyvez.ig.
 
Varosfejl. cs Varosuz.Nonprofit Kft. ugyv.ig.
 
Varosi Eli. Kozpont vezetoje 
Zrinyi M. Alt lsk.igazgatoja, 
Arany 1. Koz.H, es VK. Igazgatoja, 
Liliom Ovoda vezctoje, 
Tatika Ovoda vezetoje, 
Tulipan Ovoda vezetoje, 
B6bita Bolcsode vezetoje, 
Bart6k B. AIt.Isk. igazgatoja, 
szervezesi ugyintezo 

Papal Mihaly koszontotte a megjelenteket, az illest megnyitotta. Megallapitotta, hogy a Kepviselo-testulet 10 
jelenlevo tagjaval hatarozatkepes. 
Napirend elott tajekoztatta a hallgatosagot, hogy az adossagkonszolidacios targyalasok es Panczel Karoly 
orszaggyulesi kepviselo ur lobbi tevekenysegenek eredrnenyekeppen Gyal adossagallornanya 60 %-at az allarn 
atvallalta, melynek osszege 2,3 milliard forint. A targyalason az elert osszeget sikerult elfogadhat6 ervekkel 
alatarnasztani, nevezetesen azzal, hogy a felvett hiteleket beruhazasokra, fej lesztesekre, koltotte a varos. 
Iskolakat, ovodakat fej lesztettek, tomacsamokot epitettek, intezrnenyeket hoszigeteltek, Kozossegi Hazat 
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epitettek. csatoma keszult, vastalanit6 epult, befejezodott a gazberuhazas, kiepult a telefonhalozat, kabeltelevlzio 
es internethalozat letesult, utakat, jardakat epitettek es vegul a varoskozpont teljes atepitcse is megtortent. Ezt 
sikerult a targyalo delegacioval megerttetni, ok ezt elfogadtak. Ez egy szep siker a varos szamara es kulon 
koszonet illeti a lobbi tevekenyseget folytat6 Panczel Karoly alpolgarrnester urat. 
A tovabbiakban attert az ules napirendjere es szavazasra tette fel a kikuldott meghiv6ban szereplo napirendi 
pontok elfogadasat. 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete 10 - igen - 0 nem szavazattal - 0 tartozkodassal az alabbi 
hatarozatot hozta: 

15/2013.(111.07.) sz. hlltarozllt 

Gyal Yaros Onkormanyzatanak Kepviselo-testulere az alabbiak szerint fogadja el a 
2013. rnarcius 7-ei ulesenek napirendjet: 

N Y i I till es: 

I. Beszarnolo a 2013. januar 31-ei rcndcs kepviselo-testuleti tiles 6ta tortent 
fontosabb esernenyekrol 

El6terjeszt6: Papai Mihaly polgarrnester 

2. Beszarnolo a lejart hatarideju hatarozatok vegrehajtasarol 

El6terjeszt6: Papai Mihaly polgarrnester 

3. Javaslat az Onkorrnanyzat 2012. evi koltscgveteserol sz616 5/2012.(111.01.) 
onkormanyzati rendelet rnodositasara 

El6terjeszt6: Papai Mihaly polgarrnester
 
Targyalja: Penzugyi es Gazdasagi Bizottsag
 

4. Javaslat Gyal Yaros Onkorrnanyzata 2013. evi koltsegvetesi rendeletenek 
megalkotasara 

El6terjeszt6: Papai Mihaly polgarrnester
 
Targyalja: Valarncnnyi Bizottsag
 

5. Javaslat a nem kozrnuvel osszegyujtott haztartasi szennyviz begyujtcscrc 
vonatkoz6 kozszolgaltatasrol sz616 rendelet megalkotasara 

EI6terjeszt6: Rozgonyi Erik cimzetes fojegyzo 
Targyalja: Penzugyi es Gazdasagi Bizottsag 

Ifjusagi, Sport es Kornyezetvedelmi Bizottsag 

6. Javaslat a 2013. evi igazgatasi szUnetelrendelesere 

El6terjeszt6: Rozgonyi Erik cimzetes fojegyzo 

7. Javaslat a hazassagkotes hivatali helyisegen, illetve hivatali rnunkaidon kivuIi 
engedelyezeserol, es az anyakonyvi eljaras egyes dijairol sz616 rendelet 
modosttasara 

El6terjeszt6: Rozgonyi Erik cimzetes fojegyzo
 
Targyalja: Penzugyi es Gazdasagi Bizottsag
 

8. Javaslat Gyal Varosfejlesztesi es Varosuzerneltetesi Nonprofit Kft. 2013. evi 
uzleti tervere 
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ElOterjeszt6: Zsigovits Gabor ugyvezeto igazgat6
 
Donhauzer Adam ugyvezeto igazgat6
 

Targyalja: Penzugyi es Gazdasagi Bizottsag
 

9. Beszarnolo a Varosi Egeszsegugyi Kozpont rnukodeserol 

ElOterjeszt6: Panczel Karoly alpolgarrnester
 
Targyalja: Szocialis, Egeszsegugyi es Kozbiztonsagi Bizottsag
 

10. Javaslat "kozmuvel6desi intezrneny technikai, rnuszaki eszkozallornanyanak, 
berendezesi targyainak gyarapitasara vonatkozo' kozmuvelodesi tarnogatas 
benyujtasara es sajat ero biztositasara 

EI6terjeszt6: Panczel Karoly alpolgarrnester
 
Targyalja: Oktatasi es Kulturalis Bizottsag
 

Penzugyi es Gazdasagi Bizottsag
 

II.lavaslat az Arany Janos Kozossegi Haz es Varosi Konyvtar 2012. evi 
beszamolojanak el fogadasara 

El6terjeszt6: Panczel Karoly alpolgarrnester
 
Targyalja: Oktatasi es Kulturalis Bizottsag
 

12. Javaslat az Arany Janos Kozossegi Haz es Varosi Konyvtar eves 
rnunkatervenek jovahagyasara 

ElOterjeszt6: Panczel Karoly alpolgarrnester
 
Targyalta: Oktatasi es Kulturalis Bizottsag
 

13. Javaslat a Rakoczi Szovetseg Beiratkozasi Osztondij Programjanak tarnogatasara 

El6terjeszt6: Papai Mihaly polgarrnester
 
Targyalja: Oktatasi es Kulturalis Bizottsag
 

Penzugyi es Gazdasagi Bizottsag
 

14.lavaslat Gyal Varos Telepulesrendezesi eszkozeinek varospolitikai 
celkituzesekkel osszehangolo - megujitasaval kapcsolatos dontesek rneghozatalara. 
Uj szerzodes kotese a Pestterv Terulet-, Telepules-, Kornyezet- Tervezo es 
Tanacsado Kft-vel 

El6terjeszt6: Papai Mihaly polgarrnester
 
Targyalja: Penzugyi es Gazdasagi Bizottsag
 

lfjusagi, Sport es Kornyezetvedelrni Bizottsag
 

15. Javaslat a gyali 07/8 hrsz-u ingatlan belteruletbe vonasaval kapcsolatosan 

El6terjeszt6: Papai Mihaly polgarrnester
 
Targyalja: Penzugyi es Gazdasagi Bizottsag
 

16. Javaslat a 3870 hrsz-u ingatlan megosztasara es az fgy kialakitand6 teruletresz 
elidegenitesre 

EI6terjeszt6: Rozgonyi Erik cimzetes fojegyzo
 
Targyalja: Penzugyi es Gazdasagi Bizottsag
 

17. Javaslat a telepulesi szilard hulladek elszallitasanak jovobeni rnegoldasara 

ElOterjeszt6: Rozgonyi Erik cimzetes fojegyzo 
Targyalja: Penzugyi es Gazdasagi Bizottsag 

lfjusagi, Sport es Kornyezetvedelmi Bizottsag 
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18. lavaslat Sportcsamok tervbiralatahoz tervellenor kivalasztasara 

EI6terjeszt6: Donhauzer Adam ugyvezeto igazgat6
 
Targyalja: Penzugyi es Gazdasagi Bizottsag
 

19. lavaslat ..B6bita Bolcsode bovitesenek kivitelezese' rnegnevezesu kozbeszerzesi 
eljaras rnegkezdesere 

El6terjeszt6: Donhauzer Adam ugyvezeto igazgat6
 
Targyalja: Penzugyi es Gazdasagi Bizottsag
 

20. lavaslat palyazat kiirasara civil szervezetek tarncgatasara 

EI6terjeszt6: Papai Mihaly polgarrnester
 
Targyalja: Oktatasi es Kulturalis Bizottsag
 

21. lavaslat palyazat kiirasara sport celu tarnogatas elnyeresere 

El6terjeszt6: Papai Mihaly polgarrnester 
Targyalja: Ifjusagi, Sport es Kornyezetvedelmi Bizottsag 

22. lavaslat a Magyar Onkorrnanyzatok Szovetsegebol val6 kilepesre
 

El6terjeszt6: Rozgonyi Erik cfmzetes fojegyzo
 

23. Tajekoztato a Varoskozpont palyazattal kapesolatos jelenlegi helyzetrol, 
legut6bbi tortenesekrol 

El6terjeszt6: Donhauzer Adam ugyvezeto igazgat6 

24. Egyebek 

Hatarido: azonnal
 
Felel6s: Polgarrnester
 

1.) napirendi pont	 Beszamolo a 2013. januar 3I-ci rcndcs kepviselo
testiileti tiles ota torrent fontosabb esernenyekrtil 

El6terjeszt6: Papai Mihaly polgarrnester 

Az eloterjesztes elektronikusan kikuldesre kerult. (A jegyzokonyv 3. szarnu rnelleklete.) 

Lakos Peter rnegjegyezte, hogy a varos honlapjan a testuleti hatarozatokrol keszult kivonat tomoritettebb 
formatumban jelenik meg, mint az e16z6 idoszakban. Ez nem lenne problema. de igy ncrn tunik ki a szavazatok 
aranya. Kerte, hogy a jovoben ez keruljon vissza a regi forrnatumba, mert nem minden hatarozatnal szavaznak 
ugyanolyan aranyban a kepviselok. 

Papal Mihaly elrnondta, hogy a kepviselo ur kerese teljesitesenek nines semmi akadalya, a kovetkezo havi 
anyagban mar ugy fognak szerepelni a hatarozatok, mint azt korabban megszoktuk. Tovabbi hozzaszolas nem 
leven a beszarnoloban szerepl6 hatarozati javaslatokat kulon-kulon tette fel szavazasra. 

Gyal Varos Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete 10 - igen - 0 nem szavazattal - 0 tartozkodassal az alabbi 
hatarozatot hozta: 

16/2013.(111.07.) sz. hatarozat 

Gyal Varos Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete jovahagyja, hogy a Kistersegi 
Szolgaltato Kozpont ele a magyar. az uni6s es a gyali zaszlo melle, a szekely neppel 
val6 szolidaritas jelekent a szekely zaszlo is kituzesre keruljon. 

Hatarid6: 2013. aprilis 30.
 
Felelos: Polgarmester
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Gyal Yaros Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete 10 - igen - 0 nem szavazattal - 0 tartozkodassal az alabbi 
hatarozatot hozta: 

17/2013.(IlI.07.) sz. hatarozat 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete jovahagyja, hogy az Integral 
Motoros Klub a 2013.03. I7-re Gyalra tervezett verseny rnegrendezesehez a 2013. 
evi koltsegvetes tervezetenek 4. szarnu rnellekleteben szereplo Egyeb rnukodesi celu 
kiadasoknal tervezett, a Polgarrnester altai felhasznalhato keretbol 150.000,-Ft 
tarnogatasban reszesuljon. 

Hatarido: 2013. rnarcius 17.
 
Felelos: Polgarrnester
 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testu letc 10 - igen - 0 nem szavazattal - 0 tartozkodassal az alabbi 
hatarozatot hozta: 

18/2013.(111.07.) sz. hatarozat 

Gyal Yaros Onkorruanyzatanak Kepviselo-testulete 

- elvi tamogatasat adja a Hi-Tech Miiszertechnika Kft.-nek ahhoz, hogy a 
hulladektomeg-rnerest, mint a hulladekgazdalkcdas alapjaul szolgalo uj, egyedi 
technikai, technol6giai. rnuszaki rnegoldast megval6sitsa; 

- felhatalrnazza a Polgarmestert a jelen eloterjesztes I. sz. mellekletct kepezo 
egyuttmukodesi rnegallapodas alairasara. 

Hatarido: 2013. marcius 31.
 
Felelos: Polgarmester
 

A hatarozatok megszavazasa utan a beszarnolo elfogadasa kovetkezett. 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete 10 - igen - 0 nem szavazattal ~ 0 tartozkodassal az alabbi 
hatarozatot hozta: 

19/2013.(111.07.) sz. hatarozat 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete a Polgarmester Ur legutobbi 
rendes kepviselo-testuleti tiles ota eltelt idoszakban tortent fontosabb esernenyekrol 
sz616 beszamolojat elfogadja. 

Hatarido: azonnal
 
Felelos: Polgarmester
 

2.) napirendi pont	 Beszarnolo a lejart hatarideju hatarozatok 
vegrehajtasarol 

Eloterjeszto: Papai Mihaly polgarrnester 

Az eloterjesztes elektronikusan kikuldesre kerult, (A jegyzokonyv 4. szarnu rnelleklete.) 

Papal Mihaly kerdes, hozzaszolas nem [even szavazasra tette fel a beszarnolo elfogadasat. 

Gyal Yaros Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete 9 - igen - 0 nem szavazattal - 0 tartozkcdassal az alabbi 
hatarozatot hozta: 
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20/2013.011.07.) sz. hatarozat 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete elfogadja a lejart hatarideju 
hatarozatok vegrehajtasarol sz616 beszarnolot. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: Polgarrnester 

Papai Mihaly nem nyomta meg a szavazogepet. 

3.) napirendi pont Javaslat az Onkorrnanyzat 2012. evi kdltsegveteserfil 
sz616 5/2012.(1l1.01.) onkormanyzati rendelet 
rnodositasara 

Eloterjcszto: Papai Mihaly polgarrnestcr 

Az eloterjesztes elektronikusan kikuldesre kertllt, (A jegyzokonyv 5. szarnu melleklete.) 

Papal Mihaly hozzaszolas nem leven nev szerinti szavazasra bocsatotta a rendelet modositas elfogadasat. 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete 9	 igen szavazattal - I nem szavazattal - 0 tartozkodassal a 
kovetkezo nev szerinti szavazassal - az alabbi rendeletet alkotja: 

Papai Mihaly igen 
Panczel Karoly igen 
Cseszko Tibor igen 
Er6s Jozsef igen 
Fa Zsuzsanna igen 
Gazdikne Kasa Csilla igen 
Lakos Peter nem 
Vegh Tibor igen 
Vinnai Tibor igen 
Zabanne Nagy Gyongyi igen 

Gya! Varos Onkorrnanyzatanak Kepvisclo-tcsttllcte mcgalkotja a 
2/2013.(111.] I.) szarnu rendeletet az Onkorrnanyzat 2012. evi koltscgvctcscrol 
sz616 512012.(111.01.) onkormanyzari rendclct rnodosttasarol. 

4.) napirendi pont	 Javaslat Gyal Varos Onkorrnanyzata 2013. evi 
koltsegvetesi rendeletenek megalkotasara 

El6terjeszto: Papai Mihaly polgarrnester 

Az eloterjesztes elektronikusan kikuldesre kerult, (A jegyzokonyv 6. szarnu rnelleklete.) 

Papai Mihaly elmondta, hogy az eloterjesztest minden bizottsag rnegtargyalta es tamogattak a rcndelet 
megalkotasat. 

Vegh Tibor megkerdezte, hogyan sikerOlt az egyensulyos koltsegvetest elkeszlteni? Megkoszonte a 
szakapparatusnak, hogy szakerto modon rnegtalaltak ehhez a szukseges forrasokat, 

Rozgonyi Erik valaszolt a kerdesre, mert a Penzugyi lroda vezetoje betegseg miatt nem tudott reszt venni az 
Olesen. Elmondta, hogy 270 millie Ft az el6z6 evi penzrnaradvany volt, ami mostanra nagysagrendileg 
pontosodott.. Megerneltek a varhato adobeveteleket, amire azert volt lehetoseg, mert az elozo evi beveteleket 
nezve varhatoan ez az osszeg az idei evben is be fog folyni. Alaposan atvizsgaltak valamennyi intezrneny 
koltsegvetesi igenyeit, koztuk a Nonprofit Kft-et is. amely szerint az elso olvasat koltsegvetesehez kepest kozel 
50 millio Ft-os megtakaritast eszkozoltek. Jelentosen csokkentettek a beruhazasi celokra fordithat6 osszegeket is. 
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Vegh Tibor velernenye szerint az idei eyre tervezett beruhazasok koltsegei bizonyosan fel fogjak boritani a 
jelenlegi koltsegvetesi egyensulyt, 

Rozgonyi Erik elmondta, hogy az idei eyre meg nem keszult el a kozbeszerzesi terv, de azt is a koltsegvetesben 
szereplo adatok alapozzak meg. A beruhazasi palyazathoz kapcsol6d6 onere jelenleg ismert osszeget mar ebbe a 
koltsegvetesbe is beterveztek. A kozbeszerzesi terv rnarcius h6napban fog a testulet ele kerulni, 

Lakos Peter rnegkerdezte, hogy az adossagkonszolidacio rnennyivcl csokkenti az onkorrnanyzat kiadasait? 

Rozgonyi Erik elmondta, hogy a jelenlegi koltsegvetesben az akkori tudasuknak megfelel6en a 40 %-os 
kornpenzacioval szarnoltak es 245 Ft-os svajci frank arfolyarnmal. A veglegcs adatok alapjan nagysagrendileg 
kb. 40-50-60 millie Ft-tal lesz kevesebb a kiadas. 

Papal Mihaly azzal egesztterte ki az elhangzottakat, hogy ez az osszeg a rnasodik feievben fog realizalodni. 
Mint az elrnult ot evben, ebben az evben is az intezmenyvezetokkel soronkent, reszletesen atneztek a 
koltsegvetest es minden intezrnenynek biztositott egesz evben a rnukodese. Terrneszetesen takarekos es 
odafigyelo gazdalkodasra lesz szukseg. Ebben a koltsegvetesben mar az is szerepel, hogy mit kell az 
onkorrnanyzatnak finanszirozni az iskolakkal es a zeneiskolaval kapcsolatban es mit fog a jarasi tankerulet 
finanszirozni. 
A rendelet elfogadasa el6tt az eloterjesztesben szereplo hatarozati javaslatot tette fel szavazasra, melyet a 
stabilitasi torveny eloirasainak megfelel6en szukseges elfogadni. 

Gyal Varos Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete 10 - igen - 0 nem szavazattal - 0 tartozkodassal az alabbi 
hatarozatot hozta: 

2112013.(111.07.) sz. hatarozat 

Gyal Varos Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete ugy dont, hogy Gyal Varos 
Onkormanyzatanak a Stabilitasi tv. 3. § (I) bekezdese szerinti adossagot 
keletkeztet6 Ugyletekb61 es kezessegvallalasbol fennallo fizetesi kotelezettsegcit 
2014. eyre 177.702 e Ft. 2015. eyre 175.649 e Ft, es a 2016. eyre 167.596 c i't 
varhato kotelezertseggel az Onkorrnanyzat 2013. evi koltsegvetesi rendelet
tervezetenek 14. sz. mellek leteben ismertetett tartalornmal elfogadja. 

Hatarido: azonnal 
Felel6s: Polgarmester, 

Gyal Varos Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete 8 igen szavazattal - 2 nem szavazattal - 0 tartozkodassal a 
kovetkezo nev szerinti szavazassal - az alabbi rendeletet alkotja: 

Papai Mihaly igen 
Panczel Karoly igen 
Cseszko Tibor igen 
Eros Jozsef igen 
Fa Zsuzsanna igen 
Gazdikne Kasa Csilla igen 
Lakos Peter nem 
Vegh Tibor nem 
Vinnai Tibor igen 
Zabanne Nagy Gyongyi igen 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testtllete megalkotja a 
312013.(111.11.) szarnu rendeletet az Onkorrnanyzat 2013. evi koltsegveteserol, 

5.) napirendi pont	 Javaslat a nem kozrnuvel osszegyujtott haztartasi 
szennyviz begyujtesere vonatkoz6 kozszolgaltatasrol 
sz616 rendelet megalkotasara 

EI6terjeszt6: Rozgonyi Erik cirnzetes fojegyzo 
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Az eloterjesztes elektronikusan kikuldesre keruit, (A jegyzokonyv 7. szarnu rnelleklete.) 

Papal Mihaly kerdes, hozzaszolas nem leven elsokent az eloterjesztes hatarozati javaslatat tette fel szavazasra, 
majd a rendelet kapcsan nev szerinti szavazas kovetkezert. 

Gyal Yaros Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete 10 - igen - 0 nem szavazattal - 0 tartozkodassal az alabbi 
hatarozatot hozta: 

22/2013.(111.07.) sz. hatarozat 

Gyal Yaros Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete 

I. a nem kozmuvel osszegyujtort haztartasi szennyvfz begyujtesere vonatkoz6 
kozszolgaltatas ellatasaval a Del-Pest Megyei Vizikozmu Szolgaltato Zrt.-t bfzza 
meg; 

2. felhatalmazza a Polgarrnestert a szukseges intezkedesek megtetelere, valarnint a 
kozszolgaltatasi szerzodes rnegkotesere. 

Hataridd: 2013. marcius 31. 
Felelos: Polgarmester 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete 10 igen szavazattal - 0 nem szavazattal - 0 tartozkodassal 
a kovetkezo nev szerinti szavazassal - az alabbi rendeletet alkotja: 

Papai Mihaly igen 
Panczel Karoly igen 
Cseszk6 Tibor igen 
Er6s J6zsef igen 
Fa Zsuzsanna igen 
Gazdikne Kasa Csilla igen 
Lakos Peter igen 
Vegh Tibor igen 
Yinnai Tibor igen 
Zabanne Nagy Gyongyi igen 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete megalkotja a 
4/2013.(111.1 I.) szarnu rendeletet a nem kozmuvel osszegyujtott haztartasi 
szennyviz begyujtesere vonatkozo kozszolgaltatasrol. 

6.) napirendi pont Javaslat a 2013. evi igazgatasi sziinct clrcndeleserc 

EloterjesztO: Rozgonyi Erik cirnzetes fojegyzo 

Az eloterjesztes elektronikusan kikuldesre kerult, (A jegyzokonyv 8. szarnu rnelleklete.) 

Papai Mihaly hozzaszolas nem leven nev szerinti szavazasra tette fel a rendelet elfogadasat, 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete 10 igen szavazattal - 0 nem szavazattal - 0 tartozkodassal 
a kovetkezo nev szerinti szavazassal - az alabbi rendeletet alkotja: 

Papai Mihaly igen 
Panczel Karoly igen 
Cseszk6 Tibor igen 
Eros J6zsef igen 
Fa Zsuzsanna igen 
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Gazdikne Kasa Csilla igen 
Lakos Peter igen 
Yegh Tibor igen 
Yinnai Tibor igen 
Zabanne Nagy Gyongyi igen 

Cyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepvisclo-testtllete megalkotja a 
512013.(III.I1.} szarnu rendeletet igazgatasi sziinet elrendeleserol, 

7.} napirendi pont	 Javaslat a hazassagkotes hivatali helyisegen, iIIetve 
hivatali munkaid6n kiviili engedelyezeserol, es az 
anyakonyvi eljaras egyes dijair61 sz616 rendelet 
modositasara 

El6tcrjcszt6: Rozgonyi Erik cirnzctcs fojcgyzo 

Az eloterjesztes elektronikusan kikuldesre kerult. (A jegyzokonyv 9. szarnu melleklete.) . 

Papai Mihaly ismertette a Penzugyi es Gazdasagi Bizottsag javaslatat, mely szerint a vendegek nelkuli 
hazassagkotes legyen teritesrnentes. Az elhangzott javaslatot szavazasra tette fel, majd a rendelet elfogadasa 
kovetkezett. 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete 8 - igen - I nem szavazattal - 0 tartozkodassal az alabbi 
hatarozatot hozta: 

2312013.(1lI.07.) sz. hatarozllt 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete a hazassagkotes hivatali 
helyisegen, illetve hivatali munkaidon kivUli engedelyezeserol, es az anyakonyvi 
eljaras egyes dijair61 sz616 7/20 II.(IY.O I.} onkorrnanyzati rendelet modositasat ugy 
fogadja el, hogy szerepeljen benne: 

A vendegek nclkiil. valamint a hdzasodni klvanok valamelyikenek kozeli halallal 
fenyegeto egeszsegi allapota eseteben az egeszsegugyi es szocialis intezmenyben, 
tovabba lakason /ebonyo/itott anyakonyvi esemenyek teritesmentessege; 

valamint a rendelet 5.§-anak b.} pontjaban a 20 fa feletti eskuvok eserneny dfja 
20.000.-Ft legyen. 

Hatarldo: azonnal 
Felel6s: Polgarrnester 

Panczel Karoly nem nyornta meg a szavazogepet. 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete 9 igen szavazattal - I nem szavazattal- 0 tartozkodassal a 
kovetkezo nev szerinti szavazassal - az alabbi rendeletet alkotja: 

Papai Mihaly igen 
Panczel Karoly igen 
Cseszk6 Tibor igen 
Eros J6zsef igen 
Fa Zsuzsanna igen 
Gazdikne Kasa Csilla igen 
Lakos Peter nem 
Vegh Tibor igen 
Yinnai Tibor igen 
Zabanne Nagy Gyongyi igen 

Cyst Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testtllete megalkotja a 
6/2013.(III.I1.} szarnu rendeletet a hazassagkotes hivatali hclyisegen, illctvc 
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hivatali munkaidon kiviili engedelyezeserol, es az anyakonyvi eljaras egyes 
dijairol sz616 7/201 I.(IV.Ol.) onkurmanyzatl rendelet mndosltasarol, 

8.) napirendi pont	 Javaslat Gyal Varosfejlesztesi es Varosuzemeltetesl 
Nonprofit Kft 2013. evi iizleti tervere 

Eloterjeszt6: Zsigovits Gabor ugyvezeto igazgat6 
Donhauzer Adam ugyvezeto igazgat6 

Az eloterjesztes elektronikusan kikuldesre kerult, (A jegyzokonyv 10. szarnu rnelleklete.) 

Vegh Tibor kifogasolta, hogy nem kapott valaszt a bizottsagi ulesen feltett kerdesere. mcly szerint mennyi 
tarnogatasokat kapott a Kft. az elrnult evekben az onkorrnanyzartol. 

Papai Mihaly tajekoztarta kepviselo urat, hogy a kerdesere a polgarmesteri beszamoloban talalja meg a valaszt. 
Mas kerdes, hozzaszolas nem volt, ezert szavazasra tette fel az uzleti terv elfogadasat. 

Gyal Varos Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete 9 - igen - I nem szavazattal - 0 tartozkodassal az alabbi 
hatarozatot hozta: 

24/2013.(111.07.) sz. hllta rozat 

Gyal Varos Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a Gyal Varosfej lesztesi es 
Varosuzerneltetesi Nonprofit Kft. 2013. evi uzleti tervet elfogadja, reszcre a 
137.126e Ft mukodesi kiadast, valamint 11.550e Ft felhalmozasi osszeget a 2013. 
evi koltsegvetesbol biztositja. 

Hataridd: azonnal
 
Felelos: Polgarmester
 

9.) napirendi pont	 Bcszamolo a Varosi Egcszscgiigyi Kozpont 
m (ikodeserdl 

Eloteri eszto: Pancze I Karo Iy aIpolgarrnester 

Az eloterjesztes elektronikusan kikuldesre kerult. (A jegyzokonyv II. szarnu melleklete.) 

Papai Mihaly hozzaszolas nem leven szavazasra tette fel a beszarnolo elfogadasat. 

Gyal Varos Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testtllete 10 - igen - 0 nem szavazattal - 0 tartozkodassal az alabbi 
hatarozatot hozta: 

2512013.(111.07.) sz. hatarozat 

Gyal Varos Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a Varosi Egeszsegugyi Kozpont 
2012. evi miikodesrol keszult beszamolojat elfogadja. 

Hatarido: azonnal
 
Felelos: polgarmester
 

10.) napirendi pont	 Javaslat "kozmtivelodesi intezrneny technikai, 
rnuszaki cszkozalloma nyanak, bcrendezesi 
targyainak gyarapltasara vonatkozn" kozrnuvelodesi 
tamogatas benyujtasara es sajat ere blztosltasara 

Eloteri eszto: Panczel Karoly alpolgarrnester 
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Az eloterjesztes elektronikusan kikuldesre kerUIt. (Ajegyzokonyv 12. szarnu melleklete.) 

Papal Mihaly kerdes, eszrevetel nem leven szavazasra bocsatotta a hatarozati javaslatot. 

Gyal Varos Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete 10 - igen - 0 nem szavazattal - 0 tartozkodassal az alabbi 
hatarozatot hozta: 

26/2013.(111.07.) sz. hatarozat 

Gyal Varos Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete 

I. hozzajarul a 4/2004. (11.20.) NKOM rendelet alapjan igenyelheto tarnogatasi 
kerelern benyujtasahoz "a kozmiivekidesi intezmeny, kozossegi szinter technikai. 
milszaki eszkozollomanyanak. berendezesi targyainak gyarapitasa'' targyaban, 
2. a kerelern benyujtasahoz 3.000 e Ft onreszt biztosit, ezt az osszeget a 2013. evi 
koltsegvetesi rendeletebe beepiti, 
3. felkeri a Polgarrnestert a kerelem alairasara es az egyeb szukseges intezkedesek 
megtetelere. 

Hataridd: 2013.marcius25. 
Felelos: polgarrnester 

11.) napirendi pont	 Javaslat az Arany Janos Ktiztisscgi Haz es Varosi 
Konyvtar 2012. evi beszarnolojanak elfogadasara 

Eloterjeszto: Panczel Karoly alpolgarrnester 

Az eloterjesztes elektronikusan kikuldesre kerult. (Ajegyzokonyv 13. szarnu melleklete.) 

Papai Mihaly hozzaszolas nem leven szavazasra tette fel a beszamolo elfogadasat. 

Gyal Varos Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete 10 - igcn - 0 nem szavazattal - 0 tartozkodassal az alabbi 
hatarozatot hozta: 

27/2013.(111.07.) sz. hatarozat 

Gyal Varos Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete az Arany Janos Kozossegi Haz 
es Varosi Konyvtar 20 12. evi mukodeserot keszult beszarnolojat elfogadja. 

Hatarido: azonnal
 
FelelOs: polgarmester
 

Papal Mihaly megkoszonte rnindket intezmeny beszarnolojat es rnindket intezrnenyvezetonek jo egeszseget es 
tovabbi jo munkat kivant, 

12.) napirendi pont	 Javaslat az Arany Janos Kozossegl Haz es Varosi 
Konyvtar eves munkatervenek jevahagyasara 

Elotcrjcszto: Panczel Karoly alpolgarrnester 

Az eloterjesztes elektronikusan kikuldesre kerult. (Ajegyzokonyv 14. szarnu rnelleklete.) 
Papal Mihaly kerdes, eszrevetel nem leven szavazasra bocsatotta a munkaterv elfogadasat. 

GyM Varos Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete 10 - igen - 0 nem szavazattal - 0 tartozkodassal az alabbi 
hatarozatot hozta: 
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2812013.(111.07.) sz. hatarozat 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete az Arany Janos Kozossegi Haz 
es Varosi Konyvtar 2013. evi munkatervet elfogadja. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: Polgarmester 

13.) napirendi pont	 Javaslat a Rakoczi szovetseg Beiratkozasi OsztOndij 
Programjanak tarnogatasara 

El6terjeszt6: Papai Mihaly polgarrnester 

Az eloterjesztes elektronikusan kikuldesre kerult, (A jegyzokonyv 15. szarnu melleklete.) 

Papal Mihaly hozzaszolas nem leven szavazasra tette fel a hatarozati javaslatban foglaltakat. 

GyM Yaros Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete 10 - igen - 0 nem szavazattal - 0 tartozkodassal az alabbi 
hatarozatot hozta: 

29/2013.(111.07.) sz. hatarozat 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete 150.000,-Ft osszeggel tarnogatni 
kivanja a Rakoczi Szovetseg Beiratkozasi Osztondij Prograrnjat a 2013. evi 
koltsegvetesi rendelet altalanos tartalek kerete terhere. 

Hatarido: 2013. aprilis 30. 
Felel6s: polgarmester 

14.) napirendi pont	 Javaslat Gyal Yaros Tclcpulesrcndczesi cszkozcinek 
varospolitlkai celkituzesekkcl osszchangol6 
megujltasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara, 
Uj szerzodes kotese a Pestterv Terlilet-, Telepilles-, 
Kornyezet-Tervezo es Tanacsado Kft-vel 

EI6tcrjcszt6: Papai Mihaly polgarrnestcr 

Az eloterjesztes elektronikusan kikuldesre kerult. (A jegyzokonyv 16. szarnu rnelleklete.) 

Papai Mihaly kerdes, hozzaszolas nern leven szavazasra tette fel az eloterjesztes mindket hatarozati javaslatat. 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete 10 - igen - 0 nem szavazattal - 0 tartozkodassal az alabbi 
hatarozatot hozta: 

30/2013.(111.07.) sz. hatarozat 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-restulete a Gyal varas telepulesrendezes 
eszkozeinek - varospolitikai celkituzesekkel torteno osszehangolo - megujltasaval 
kapcsolatosan a Pestterv Terulet-, Telepules-, Kornyezet- Tervezo es Tanacsado Kft
vel 20 12.03.23-an kotott szerzodeset kozos megegyezessel felbontja. 

Hatarido: azonnal
 
Felel6s: Polgarmester
 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete 8 - igen - 2 nem szavazattal - 0 tartozkodassal az alabbi 
hatarozatot hozta: 
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31/2013.(111.07.) sz. hatarozat 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete 

1. Gyal varos telepulesrendezes eszkozeinek - varospolitikai celkituzesekkel 
terrene osszehangolo - rnegujitasaval kapcsolatosan (a 2013.januar Ol-tol ervenyes 
tartalmi kovetelmenyekkel) 2013.-2014. evben elkeszirteti: 

- Gyal Yaros Telepulesfejlesztesi Koncepciojanak 
- Teiepulesszerkezeti Tervenek, valamint 
- Helyi Epitesi Szabalyzatanak felulvizsgalatat es modositasat, 

2. a tervezesi munkak elvegzesevel a Pestterv Terulet-, Telepules-, Kornyezet
Tervezo es Tanacsado Kft-t bizza meg, 

3. kotelezettseget vallal arra, hogy a tervezesi munkak finanszirozasahoz szukscges 
osszeget (7. 000. OOO.-Ft + AFA tervezesi dij) a 2013. evi es a (800.000. Ft. -j- AFA) a 
2014. evi koltsegveteseben biztositja, 

4. felkeri a Polgarrnestert, hogy az erdekelt tulajdonosokkal folytasson - a tervezesi 
munka reszbeni finanszirozasaval kapcsolatos - targyalasokat, 

5. felhatalmazza a Polgarrnesrert a tovabbi szukseges intezkedesek rnegtetelere 

Hatarido: a szerzodes megkotesere 2013. aprilis 30.
 
Felelos: Polgarrnesrer
 

15.) napirendi pont	 Javaslat a gyali 07/8 hrsz-u ingatlan belteriiletbe 
vonasaval kapcsolatosan 

ElOterjeszt6: Papai Mihaly polgarrnester 

Az eloterjesztes elektronikusan kikuldesre kerult. (A jegyzokonyv 17. szarnu melleklete.) 

Papai Mihaly hozzaszolas nem leven szavazasra tette fel az eloterjesztes hatarozati javaslatat. 

Gyal Yaros Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete 7 - igen - I nem szavazattal - 1 tartozkodassal az alabbi 
hatarozatot hozta: 

32/2013.(111.07.) sz. hatarozat 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete nem jarul hozza a gyali 07/8 
hrsz-u ingatlan belteruletbe-vonasahoz. 

Hatarido: azonnal
 
FelelOs: Polgarmester
 

Zabanne Nagy Gyongyi nem nyomta meg a szavazogepet, 

16.) napirendi pont	 Javaslat a 3870 hrsz-u ingatlan megosztasara es az 
igy kialakitand6 terilletresz elidegenltesere 

Eloterjeszto: Rozgonyi Erik cimzetes fojegyzo 

Az eloterjesztes elektronikusan kikuldesre kerult. (A jegyzokonyv 18. szarnu melleklere.) 
Papal Mihaly hozzaszolas nem leven szavazasra bocsatotta a hatarozati javaslatot. 
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Gyal Varos Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete 10 - igen - 0 nem szavazattal - 0 tartozkodassal az alabbi 
hatarozatot hozta: 

33/2013.(111.07.) sz. hatarozat 

Gyal Varos Onkorrnanyzata Kepviselo -testulete 

a. a szukseges engedelyek beszerzese eseten hozzajarul a 3870 hrsz-u ingatlannak a 
mellekelt vazrajzon jelolt megosztasahoz, 
b. a megosztas soran kialakul6 3918/3 hrsz-u ingatlan rnegkozeliteset biztositand6 
teruletreszt kivonja a forgalomkeptelenek ingatlanok kozul es beepltetlen teruletnek, 
illetve forgalornkepes ingatlannak rninositi. 
e. az atminositett foldteruletet (kb. 300 m2) ertekesiti Szombati Lajos, Szornbatine 
Kiss Eva es Szombati Mario Gyal, Balassa utea I. szarn alatti lakosok reszere 
10.000.-Ftlm2-es vetelaron. A telekalakitassal kapesolatos koltsegek a kerelmezoket 
terhelik 
d. felhatalmazza a polgarrnestert a szukseges intezkedesek megtetelere. 

Hatarido: folyamatos
 
FelelOs: Polgarrnester
 

17.) napirendi pont	 Javaslat a telcpulesi szilard hulladek clszallltasanak 
jovobeni megoldasara 

Eloterjeszto: Rozgonyi Erik cimzetes fojegyzo 

Az eloterjesztes elektronikusan kikuldesre kerult. (A jegyzokonyv 19. szamu melleklete.)
 

Papal Mihaly elrnondta, hogy a Penzugyi es Gazdasagi Bizottsag az eloterjesztes 2. sz. hatarozati javaslatanak
 
elfogadasat tamogatja,
 

Lakos Peter szerint varatlanul erte az onkorrnanyzatokat az llj hulladckgazdalkodasi torvcny, nincscnck meg a
 
szukseges inforrnaciok, es az ido rovidsege miatt nem lehet fclelos dontest hozni. A hulladekszallitasi dijak
 
megallapltasaval is problema van, mivel az is valtozni fog. Ilyen ismeretek hianyaban nern lchct eldonteni, hogy
 
megeri-e sajat tulajdonu Kft-t alapitani. lgaz, hasznot nem terrnel, de fel6. hogy rafizeteses lesz.
 

Papai Mihaly elrnondta, hogy sajnos valamilyen dontest hozni kell. Az eloterjesztes elkeszireset tobb targyalas
 
elozte meg. A Parlament hozott egy olyan torvenyt, hogy Magyarorszagon a szernetszallltast vagy
 
onkorrnanyzat, vagy allarni tobbsegi tulajdonu nonprofit ceg lathatja el jovo evtol. A mi teruletunkon az ASA
 
Kft. szallltja el a hulladekot, valamint kezeli es hasznositja. Ha nem dont a Kepviselo-testulet, akkor Gyalnak
 
kell esatlakozni valamelyik tarsulashoz, aki vegezni fogja a varosban a szernetszallitast. Ha mi alapitjuk meg ezt
 
a vallalkozast, akkor hozzank fognak esatlakozni mas telepulesek. Ebben a kerdcsbcn az is vezercl minket, hogy
 
az ASA-nal dolgoz6k 80 %a gyali lakos, es ezeknek az embereknek a munkalehetoseget biztositani kell. A
 
fovaros felajanlotta, hogy az agglomeracios telepulesek esatlakozzanak oda, mert lenne kapacitasuk elszallitani
 
az osszes keletkezett hulladekot, de akkor mi lesz az ASA-nal dolgoz6 emberekkel.
 
Vannak kezdernenyezesek arra vonatkozoan, hogy mas telepulesek csatlakoznanak hozzank. Hasonl6 lenne a
 
felallas a vizrnu uzerneltetesehez, ami 13 onkorrnanyzat kozrernukodesevel jott letre es ahova mar 60 telepules
 
jelentkezett be, hogy szeretne esatlakozni es meltan lehetUnk buszkek a letrehozasara.
 
Gyal szernetlerakojanak kapacitasa elbirja a esatlakoz6 telepulesek hulladekanak befogadasat, annal is inkabb,
 
mert a varosban kevesebb a szernet, mint korabban, mert az emberek kevesebbet fogyasztanak es a keletkezett
 
hulladek nagy reszet a teli h6napokban elegetik, azzal futenek es szennyezik a levegot. Annak latna hasznat a
 
varos, ha a kornrnunalis hulladekot hasznositani tudnak, ezert ebbe az iranyba is szeretnenek lepni.
 
Mas hozzaszolas nem leven szavazasra tette fel az eloterjesztes hatarozati javaslatat.
 

Gyal Varos Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete 8 - igen - 0 nem szavazattal - 2 tartozkodassal az alabbi
 
hatarozatot hozta:
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34/2013.(111.07.) sz. hatarozat 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete ugy dent, hogy: 

I.) elviekben tarnogatja a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas olyan modon valo 
tovabbi ellatasat, hogy vagy kizarolagosan Gyal Yaros Onkormanyzatanak 
tulajdonaban levo nonprofit kft-t alapit, vagy ilyen Kft-t a csatlakozni kivano 
onkormanyzatokkal kozosen hoz letre: 

2.) felhatalmazza a Polgarmestert, hogy e targyban a szukseges tovabbi 
targyalasokat lefolytassa, es az uj Kft. tarsasagi szerzodeset, valamint ugyvezetesere 
vonatkoz6 javaslatat elokeszitse. 

Hatarido: 2013. rnarcius 31.
 
Felelos: Polgarrnester
 

18.) napirendi pont	 Javaslat Sportcsarnok tervbiralatahoz tervellenor 
kivalasztasara 

El6tcrjcsztO: Donhauzer Adam ugyvezeto igazgat6 

Az eloterjesztes elektronikusan kikuldesre kerlilt. (A jegyzokonyv 20. szarnu melleklete.) 

Papai Mihaly kerdes, eszrevetel nem leven szavazasra tette fel a hatarozati javaslat elfogadasat, 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete 10 - igen - 0 nem szavazattal - 0 tartozkodassa] az alabbi 
hatarozatot hozta: 

35/2013.(111.07.) sz. hatllrozat 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulctet ugy dent, hogy: 
I.	 elfogadja, a Sportcsamok rnuszaki tervenek ellenorzesere erkezett arajanlatok 

kozul a legkedvez6bb ajanlatot tevo YOLMER Kft-t, es szerzodest kat vele az 
ajanlataban szereplo 1 900000,- Ft + Afa osszegert, 

2. a munka elvegzesehez a 2013. evi koltsegveteseben biztositja a szukseges 
fedezetet, 
3.	 felhatalmazza a Polgarrnestert a szukseges tovabbi intezkedesek megtetelere. 

Hataridd: a szerzodeskotesre 2013. rnarcius 31.
 
Felelos: Polgarrnester
 

19.) napirendi pont	 Javaslat "B6bita Bolcsode bdvitesenek kivitelezese., 
rnegnevezesu kozbeszerzesi eljaras rnegkezdesere 

Eloterjcszto: Donhauzer Adam ugyvezeto igazgato 

Az eloterjesztes elektronikusan kikuldesre kerult. (A jegyzokonyv 21. szarnu melleklete.) 

Papal Mihaly ismertette a Penzugyi es Gazdasagi Bizottsag modosito javaslatat. mcly a hatarozati javaslat 1. 
pontjat erinti. 

Lakos Peter felveterte, hogy a kozbeszerzesi eljaras miert nem keret-rnegallapodas megkotesere iranyul, 
amelyben elozetesen adnak a kivitelezo cegek arajanlatot, arnitol 4 evig nem terhetnek el? A kesobbi arvitaknal 
ennek nagy hasznat vette volna az onkorrnanyzat. 

Papal Mihaly nem hallott meg errol az elozetes eljarasrol. Elmondta, hogy a kiviteli tervek most keszultek el. 
Kiviteli terv nelkuli dokumentaciora felelossegteljesen nem lehet pontos arajanlatot adni, hiszen az evekre elore 
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szamolva legalabb 15 %-os arveszteseget jelent a vallalkozonak. A koltsegekre van egy mernoki becsles, ami
 
nem publikus a palyazat kimenetele erdekeben.
 
Az else ertekelesi tervezetben 90 %-ban az ar hatarozta volna meg a nyertes kiletet, ami a gyakorlatban nem
 
vezet rninosegi munkahoz. Ezt nem szeretne.
 

Donhauzer Adam elmondta, hogy a keret-rnegallapodas epitesi beruhazasnal nem mukodik, azt arubeszerzesre
 
talalta ki a jogalkot6.
 

Vegh Tibor kifogasolta, hogy a palyazati kiirasban a penzugyi alkalmassag nem lett megjelolve, az ertekelesi
 
szempontokat elnezve most is az ar fogja meghatarozni a nyertes kiletet. A szavatossagi idot nem kellett volna
 
beirni, mert mindenki be fogja vallalni ugyanugy, mint az 5 h6nap kivitelezesi idot, f61eg ha a kiirasban ez ugy
 
jelenik meg, hogy elonyt jelent. Javasolta, hogy szerepeljen feltetelkent egy legalabb 180 milli6 Ft erteku sajat
 
munka felrnutatasa, amit az elrnult ket evben vegzett bclcsode, vagy 6voda kivitelezesevel. Bizonyos
 
teruleteken legyen el6irva a beepitesre kerulo anyagok minosege.
 

Donhauzer Adam elmondta, hogy a vegzett sajat rnunkat kozintezrneny rnegjelolesenel jobban nem lehet
 
leszuklteni. A beepitendo anyagoknal esetleg markat lehet meghatarozni, de el kell fogadni az azzal egyenerteku
 
ajanlatokat is.
 

Papal Mihaly mas hozzaszolas nem leven szavazasra tette fel a hatarozati javaslatot a korabban ismertetett
 
m6dosit6 bizottsagi javaslattal kiegeszitve.
 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete 9 - igen - 0 nem szavazattal - I tartozkcdassal az alabbi
 
hatarozatot hozta:
 

3612013.(11 1.07.)sz. hatarozat 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete ugy dont, hogy: 

1. elfogadja, a .Ferohelybovites es Szolgaltatasfejlesztes a Bobita 
Bolcsodeben" projekt reszekent, a .Bobita Bolcsode bovitesenek kivitelezese" 
targyu kozbeszerzesi eljaras ajanlatteteli felhlvasat, dokumentaciojat az alabbiak 
szerint: 

- a felhivas muszaki-szakrnai alkalrnassagi feltetelei koze keruljon be: 
M4: Nem rendelkezik ISO 14001, vagy EMAS, illetoleg ezekkel 
egyenerteku akkreditalt tanusitassal, illet61eg kornyezetvedelrni vezetesi 
rendszerrel, vagy nem intezkedett az ezzel egyenerteku kornyezetvedelrni 
kovetelmenyek megvalosltasa erdekeben. 
- felhivas egyeb inforrnacioi koze keruljon be: 
Ervenyes ajanlattetel feltetele ISO 9001-es, vagy azzal egyenerteku 
rninosegiranyitasi rendszer, ill. MSZ 2800 I:2008, vagy azzal egyenerteku 
munkahelyi egeszsegvedelrni es biztonsagiranyitasi rendszer meglete, 
melyeket a tanusitvanyok masolataval, vagy az ezekkel egyenerteku 
kovetelrnenyek megvalosltasa erdekeben tett intezkedeseinek reszletes 
leirasaval kell igazolni. Ajanlattevonek es alvallalkozojanak egyuttesen kell 
teljesiteni e feltetelt. 

tovabba megteszi a szukseges intezkedeseket a nyilt kozbeszcrzesi eljaras 
meginditasa es eredrnenyes lefolytatasa erdekeben: 

2. a Biralo Bizottsagba az alabbi eseti tagokat jeloli: dr. D6ka Zsolt, dr. 
Kirchoff Attila es Mathe Mark; 

3. felhatalmazza a kozbeszerzesi munkacsoportot a szukseges tovabbi 
intezkedesek megtetelere. 

Hatarido: 2013. aprilis 30.
 
Felelos: polgarmester
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20.) napirendi pont	 Javaslat palyazat kiirasara civil szervezetek 
ta moga tasa ra 

EI6terjeszt6: Papai Mihaly polgarrnester 

Az eloterjesztes elektronikusan kikuldesre kerult, (A jegyzokonyv 22. szarnu rnelleklete.) 

Papai Mihaly ismertette az Oktatasi es Kulturalis Bizottsag javaslatat, mely szerint a palyazat benyujtasi 
hatarideje aprilis 10-re m6dosuljon. Hozzaszolas nem leven szavazasra tette fel az elhangzottakat, 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete 10 - igen - 0 nem szavazattal - 0 tartozkcdassal az alabbi 
hatarozatot hozta: 

37/2013.(111.07.) sz. hatarozat 

Gyal Yaros Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete palyazatot ir ki civil szervezetek szabadidos es 
kulturalis tevekenysegenek tamogata sara. 

A palyazat celia:	 olyan rendezvenyek, prograrnok tamogatasa, melyek hozzajarulnak a szervezet 
es a varos kulturalis programjainak megvalosttasahoz.rtarnogathato: a 
rendezvenyek koltsege + mukodesi koltsegek. Vendeglatasra es buszkoltsegre 
fordfthat6 osszeg nem haladhatja a palyazati osszeg 20 %-at) 

Elonyt elveznek:	 tobb civil szervezet osszefogasaval letrejovo program ok, valamint varosi szintu 
kulturalis eletet erosito (tersegi) rendezvenyek megvalositoi. 

A palyaz6k kore:	 Gyalon mukodo bejegyzett civil szervezetek. 

A palyazat kovetelmenyei: 

A benyujtott palyazatnak tartalmaznia kell a palyazo szervezet:
 
- nevet,
 
- elmer,
 
- adoszarnat,
 
- eves prograrnjat,
 
- a megpalyazott tevekenyseg rovid leirasat,
 
- a palyazatban erintertek letszamat, tevekenysegi koret,
 
- a program koltsegveteset,
 
- a vallalt onresz osszeget,
 
- a rendelkezesre allo egyeb forras osszeget,
 
- az igenyelt koltsegvetesi tamogatas altalanos forgalmi ad6t is tartalmaz6 osszeget es a levonhat6,
 

visszaigenyelheto altalanos forgalmi ad6 osszeget, valamint mellekelni kell az: 
- a kepviselo altai alairt osszeferhetetlensegi nyilatkozatot, (a nyilatkozat lctoltheto a www.gyal.hu 

honlaprol, vagy szernelyesen atveheto a Szervezesi es Ugyfelszolgalati Irodan) 
- bankszarn lilt igazol6 dokumentum kepviselo altai hitelesitett masolatat, 
- 30 napnal nem regebbi ceg, vagy birosagi nyilvantartasba veteli kivonatot, 
- amennyiben a szervezet a NAY koztartozasrnentes kozzeteteli listajan nem szerepel, igazolast a 

koztartozas mentessegrol, 
- alapft6 okirat, vagy alapszabaly kepviselo altal hitelesftett masolatat, 
- alairasi cimpeldany kepviselo altai hitelesitett masolatat, 
- igazolast az Orszagos Biroi Hivatalnal letetbe helyezett, targyevet megelozo ev tevekenysegerol 

sz616 beszamolorol. 

A palyazat benyujhlsi hatarideje es helve: 2013. aprilis 10-ig (szerda 17.00 6ra) szernelyesen 
benyujtva a Szervezesi es 0gyfelszolgalati Irodara 
Gyal, Korosi ut I 12-114.), vagy legkesobb postai 
uton aprilis 10-ig postabelyegzovel ellatva Gyal 
Yaros Onkorrnanyzata Kepviselo-tcstuletenek 
eimezve. 
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A palyazat elbiralasa:	 Az Oktatasi es Kulturalis Bizottsag javaslata alapjan a Kepviselo
testulet 2013. aprilis 25-i ulesen. 

A palyazatok anyagi fedezete:	 Gyal Varos Onkorrnanyzata 2013. evi koltsegvetesenek 6.sz. 
rnellekleteben eel es altalanos tartaleka terhere "civil 
szervezetek tamogatasa" sorabol civil szervezetek 
tamogatasara 3.000 eFt all rendelkezesre. 

Hatarido:20 13. aprilis 10.
 
Felelos: Polgarmester
 

21.) napirendi pont	 Javaslat palyazat kilrasara sport celli tamogatas 
elnyeresere 

El6terjeszt6: Papai Mihaly polgarmester 

Az eloterjesztes elektronikusan kikuldesre kerUlt. (A jegyzokonyv 23. szarnu melleklete.) 

Papal Mihaly ismertette az Ifjusagi, Sport es Kornyezetvedelmi Bizottsag javaslatat, rnely szcrint a palyazat 
benyujtasi hatarideje aprilis 10-re modosuljon, valarnint a palyazok kore a "gyali sportolok" rnegjelolessel 
egeszuljon ki. Hozzaszolas nem leven szavazasra tette fel az elhangzottakat. 

Gyal Varos Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete 10 - igen - 0 nem szavazattal - 0 tartozkodassal az alabbi 
hatarozatot hozta: 

38/2013.(111.07.) sz. hatarozat 

Gyal Varos Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testnlcte palyazarot ir ki sport cclu tarnogatas 
elnyeresere 

A palyazat celia:	 a helyi onszervezodo sportegyesuletek, valamint a sportol6k tamogatasa valla It 
feladataik ellatasa erdekeben, az ifjusagi es felnott sport, valarnint az 
egeszseges eletrnodra neveles elosegitese, 

A palyaz6k kore:	 Gyalon mukodo bejegyzett sportegyesuletek, gyali sportol6k 

A palyazat kovetelmenye: 

A benyujtott palyazatnak tartalmaznia kell a palyazo:
 
- nevet,
 
- cimet,
 
- ad6azonosit6 jelet vagy adoszamat,
 
- eves prograrnjat,
 
- a rnegpalyazott tevekenyseg rovid leirasat,
 
- a palyazatban erintettek letszarnat, tevekenysegi koret,
 
- a program koltsegveteset,
 
- a vallalt onresz osszeget,
 
- a rendelkezesre allo egyeb forras osszeget,
 
- az igenyelt koltsegvetesi tarnogatas altalanos forgalmi ad6t is tartalmaz6 osszeget es a
 
levonhato, visszaigenyelheto altalanos forgalmi ado osszeget, valamint mellekelni kell az:
 
- a kepviselo altal alairt osszeferhetetlensegi nyilatkozatot, (a nyilatkozat letoltheto a
 
www.gyal.hu honlaprol, vagy szernelyesen atveheto a Szervezesi es Ugyfelszolgalati
 
Irodan)
 
- bankszarnlat igazol6 dokumentum kepviselo altal hiteJesitett rnasolatat,
 
- 30 napnal nem regebbi ceg, vagy birosagi nyilvantartasba veteli kivonatot.
 
- amennyiben a szervezet a NAV koztartozasrnentes kozzeteteli listajan nem szerepel,
 
igazolast a koztartozas mentessegrol,
 
- alapit6 okirat, vagy alapszabaly kepviselo altai hitelesitett masolatat,
 
- alairasi cimpeldany kepviselo altai hitelesitett rnasolatat,
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- igazolast az Orszagos Biroi Hivatalnal letetbe helyezett, targyevet megelozo ev 
tevekenysegerol sz616beszarnolorol. 

A palyazat benyujtasi hataridejees helve: 2013. aprilis 10-ig (szerda 15.00 ora ) szemelyesen 
benyujtva a Szervezesi es Ugyfelszolgalati Irodara 
Gyal, Korosi ut 112-114.), vagy legkesobb postai 
uton april is 10-ig postabelyegzovel ellatva Gyal 
Varos On korrnanyzata Kepviselo-testuletenek 
cimezve. 

A palyazat elbiralasa:	 Az lfjusagi, Sport es Kornyezetvedelmi Bizottsag javaslata alapjan a 
Kepviselo-testulet dont 2013. april is 25-i ulesen 

A palyazatok anyagi fedezete:	 Gyal Varos Onkormanyzata 2013. evi koltscgvctesenek 6.sz. 
mellekleteben eel es altalanos tartaleka terhere "civil 
szcrvezetek tarnogatasa" sorabol sport celra 5.000 eFt all 
rendelkezesre. 

Hatarido:2013. aprilis 10.
 
Felelos: Polgarrnester
 

22.) napirendi pont	 Javaslat a Magyar Onkormanyzatok Szovetsegebdl 
val6 kilepesre 

EloterjesztO: Rozgonyi Erik cimzetes Iojegyzo 

Az eloterjesztes elektronikusan kikuldesre kerult. (A jegyzokonyv 24. szamu rnelleklcte.) 

Papal Mihaly kerdes, hozzaszolas nem leven szavazasra tette fel a hatarozati javaslatot. 

Gyal Varos Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete 10 - igen - 0 nem szavazattal - 0 tartozkodassal az alabbi 
hatarozatot hozta: 

39/2013.(111.07.) sz. hatarozat 

Gyal Varos Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete ugy dont, hogy a Magyar 
Onkorrnanyzatok Szovetsegebol 2013. marcius 1. napjaval kilep. 

Hataridd: 2013. rnarcius 31.
 
FelelOs: Polgarrnester
 

23.) napirendi pont	 Tajekoztato a Varoskozpont palyazattal kapcsolatos 
jelenlegi helyzetrol, legut6bbi tortenesekrol 

Eloterjcszt6: Donhauzer Adam ugyvezeto igazgat6 

Az eloterjesztes elektronikusan kikuldesre kerult. (Ajegyzokonyv 25. szarnu rnelleklete.) 

Papal Mihaly hozzaszolas nem leven rnegallapitotta, hogy a tajekcztatoban foglaltakar a Kcpviselo-testnlet 
tagjai tudornasul vettek. Szavazas kovetkezett. 

Gyal Varos Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete 9 - igen - 0 nem szavazattal - 1 tartozkodassal az alabbi 
hatarozatot hozta: 



21
 

4012013.(111.07.) sz. hatarozat 

Gyal Yaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo- testulete elfogadja a "Gyal kistersegi 
szerepenek erositese a varoskozpont rehabilitacioja altal' targyu projekt reszekent a 
tajekoztatast: 

Hatarido: azonnal
 
Felel6s: Polgarmester
 

24.) napirendi pont Egycbck 

Lakos Peter a februar lo-an rnegrendezesre kerult Gyali Bollerverseny idopontjat kifogasolta. Kerte, hogy a 
jovoben ilyen rendezvenyt ne a bojti napokra szervezzenek, es legyeriek tekintettcl az cgyhazi unncpekre es az 
azt tiszteletben tarto allarnpolgarokra. 

Papal Mihaly jogosnak tartotta az eszrevetelt, es elismerte, hogy erre valoban nem figyeltek oda a rendezveny 
szervezesekor. Megigerte, hogy a jav6 evben az id6pont megvalasztasanal korultekintobbek lesznek. 
Megjegyezte meg, hogy a rendezveny egyebkent nagyon jol sikerult, sokan kilatogattak a helyszinre es 
mindenhonnan pozitiv visszajelzesek erkeztek. Voltak aprobb hianyossagok, amikre a jovoben oda fognak 
figyelni a szervezok, de osszessegeben szinte mindenki elegedett volt es jol erezte magat, Az idojaras is 
kedvezett es ennek koszonhetoen mintegy 3 - 3,5 ezer ember fordult meg a helyszfnen. 

Egyeb napirendi pont nem leven rnegkoszonte a reszvetelt es az ulest bezarta. 

K.m.f. 

/ 

~ ~~ " Papal Mihalyozgonyi Erik 
cirnzetes fOjegyz6 polgarrncster 

A kepviselo-testuleti nyilt tiles 2013. rnarcius 7-en 18.00 oratol 19.30 craig tartott. 

A jegyzokonyv digitalis hangfelvetelrol keszult. 



2. sz. melleklet 

Szam: 2843/2013. 

Jelenleti IV 

Gyal Varos Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek 2013. marci us 7. 
napjan megtartott nyilt uleserol 

Papai Mihaly 

Panczel Karoly 

Czotter Ferenc 

Cseszko Tibor 

Erbs Jozsef 

Fa Zsuzsanna 

Gazdikne Kasa Csilla 

Lakos Peter 

Vegh Tibor 

Veghne Bagya Ildiko 

Vinnai Tibor 

Zabanne Nagy Gyongyi 

Tanacskozasi joggal meghivottak: 

Botlik Zoltan a PGB kulsos tagja 

Dr. Fa Cecilia az SZEKB kulsos tagja 

polgarmester 

alpolgarmester 

kepviselo 

kepviselo 

kepviselo 

kcpvisclo 

kcpvisclo 

kepviselo 

kepviselo 

kepviselo 

kepviselo 

kepviselo 
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Gacsi Kiss Dezsone az OKB kulsos tagja 

Badics Ferenc az ISKB kulsos tagja 
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Rozgonyi Erik
 
cimzetes fojegyzo
 

Savai Maria
 
Aljegyzo
 

Diera Eva
 
Penzugyi es Ado Iroda vezeto
 

Kiss Istvan
 
Varosfej lesztesi Iroda vezeto
 

Kojnok Balazs
 
Igazgatasi Iroda vezeto
 

Donhauzer Adam
 
Varosfejl, es Varosuz. Nonprofit Kft. ugyv.ig,
 

Zsigovits Gabor
 
Varosfejl. es Varosuz. Nonprofit Kft. ugyv.ig.
 

Dr. Rosdy Tamas
 
Pest Megyei Korrnanyhivatal foigazgatoja
 

Dr. Molnar Andor
 
Varosi Egeszsegugyi Kozpont igazgatoj a
 

Juhasz Ida
 
Zrinyi Miklos Altalanos Iskola igazgatoja
 

Hajdu Eva
 
Eotvos 1. Kozg.Szki.igazgatoja
 

Baranya Tiborne
 
Bartok Bela Altalanos Iskola igazgatoja
 

Gazdik Istvan
 
Arany 1. Koz.H, es Varosi K. intezm.vez,
 
palyazo
 

Toth Istvan
 
Kodaly Zoltan Zeneiskola igazgatoja
 

Ritecz Istvanne
 
Liliom Ovoda vezetoje
 

Nemeth Istvanne
 
Tatika Ovoda vezetoje
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Kapolnasine Sagi Andrea
 
Tulipan Ovoda vezetoje ..;, < : ' .
 

Balk6 Kalrnanne 
Bobita Bolcsode vezetoje 

Toth Istvanne 
szervezesi ugyintezo 

Rozgonyi Erik Papal Mihaly 
cimzetes fojegyzd polgarrnester 


