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Szám: 514-5/2012. 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.- november29. napján  
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §- a alapján nyílt ülés keretében megtartott 

közmeghallgatásról. 
 
 

A Közmeghallgatáson  jelen voltak:  
    
 
 Pápai Mihály  polgármester 
 Czotter Ferenc László  képviselő 
 Cseszkó Tibor  képviselő 
 Erős József  képviselő 
 Fa Zsuzsanna  képviselő 
 Lakos Péter  képviselő 
 Végh Tibor  képviselő 
 Vinnai Tibor  képviselő 
 Zabánné Nagy Gyöngyi  képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: 
  
 Rozgonyi Erik Címzetes főjegyző 
 Sávai Mária Aljegyző, irodavezető 
 Diera Éva Pénzügyi és Adó iroda vezetője 
 Kojnok Balázs Igazgatási Irodavezető 
 Kiss István Városfejlesztési Iroda irodavezetője 
 Babák László Gyáli Járási Hivatal vezetője 
 Donhauzer Ádám Gyál Városfejl.és Városüz.Nonprofit Kft üv.ig. 
 Zsigovits Gábor Gyál Városfejl.és Városüz.Nonprofit Kft üv.ig. 
 Badics Ferenc                                  külsős bizottsági tag 
 Kocsis István Dabas- rendőrfőkapitány 
 Danó Zoltán Gyáli Rendőrőrs  őrsparancsnoka  
 Kalmár Róbert FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület elnöke 
 Dr. Molnár Andor Városi Egészségügyi Központ igazgatója 
 Nagy Gáborné szervezési ügyintéző, 
 Károlyi Andrásné szervezési ügyintéző 
 
 A város lakói kb. 50 fő 
 
Pápai Mihály köszöntötte a meghívott vendégeket, a Képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket. 
Elmondta, hogy a Képviselő-testület egy évben egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, ahol 
közérdekű kérdéseket és bejelentéseket lehet tenni a testület felé.  
Az ülést megnyitotta, és megállapította, hogy a testület 9 fővel határozatképes. 
 Ismertette az ülés napirendi pontjait, melynek elfogadását szavazásra bocsátotta. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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256/2013. (XI.29.) sz. határozat 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 
2013. november 29-ei ülésének – közmeghallgatás -  napirendjét: 

 

1./ Tájékoztató a Gyáli Járási Hivatal 2013. évi tevékenységéről 
 
1./ Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról 
 

4./ Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó terveiről 
 

5./ Közérdekű kérdések és bejelentések 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 

1.) napirendi pont Tájékoztató a Gyáli Járási Hivatal 2013. évi 
tevékenységéről 

  
Pápai Mihály polgármester úr felkérte Babák László Járási Hivatalvezető urat a tájékoztató ismertetésére. 
 
Babák László elmondta, hogy 2013. január 1-től kezdte meg munkáját a Járási Hivatal a részére tartós 
használatba átadott épületbrészen, mely a város tulajdona.  
A Járási Hivatal az okmányirodai ügyintézéssel, gyámhatósági feladatok ellátásával, hatósági munkával, 
építéshatósági ügyekkel foglalkozik. Hatósági ügyekben főként szociális ügyeket intéznek, illetve szabálysértési 
ügyeket bírálnak el. A Hivatalvezető védelmi igazgatási feladatokat is ellát. A hatósági ügyeken belül a 
vízközművek ügyével is foglalkoznak, mellyel a jövő év elején találkozik majd a lakosság is. A 
csatornabekötéseket minden olyan ingatlanon, ahol nincsenek rákötve a műszakilag rendelkezésre álló vezetékre, 
a lakosságnak 2014. év végéig kell teljesítenie, melyet jogszabály ír elő, uniós kötelezettség. Az 
Okmányirodában köszönthették az 50.000-dik ügyfelet, mely igen nagy szám és komoly eredmény az eltelt 
időszak figyelembevételével. Az elhelyezési körülmények beváltották a reményeket, hiszen az ügyfeleket 
kultúráltan tudják fogadni, még a környező településekről is átjárnak ügyeket intézni. Jó híre van a gyáli 
Okmányirodának, a dolgozók korszerűen berendezett irodákban végezhetik a munkájukat. A jövőben 
Kormányablak kerül kialakításra az Okmányirodában, melynek köszönhetően, kényelmesebb és olcsóbb 
ügyintézés valósulhat meg a jövőben. 2014 második felében a telefonos ügyintézésre is mód nyílik.  
A dolgozói létszám 64 fővel engedélyezett, jelenleg 52-53 fő dolgozik, 4 fő vált meg az intézménytől.  
Megköszönte a város vezetésének, hogy a Gyáli Járási Hivatal megalakulásában technikailag, fizikailag és 
eszmeileg is segítette az indulást.   
Elmondta, hogy az Okmányiroda minden munkanapon 8-20.00 óráig áll az ügyeiket intézni kívánó lakosság 
rendelkezésére.  
Végezetül megköszönte a figyelmet. 
 
Pápai Mihály a csatornabekötések kapcsán elmondta, hogy az Önkormányzat - egyeztetve a  Járási Hivatal 
vezetésével - a lakosságot előzetesen kiértesítette az adatok egyeztetése, pontosítása céljából.. 
670 ingatlan kapott kiértesítést, 200-230 ingatlantulajdonossal még egyeztetések szükségesek. Fontosnak tartotta 
elmondani, hogy a Járási Hivatal megalakulása során minden dolgozónak meg tudták őrizni a munkahelyét. 
Elmondta, hogy, hogy a Portaszolgálat volt munkatársainak a Járási Hivatal munkát ajánlott fel egyéb 
munkakörökben, melyet 1 fő fogadott el, 2 fő végkielégítést kapott, 1 fő nyugdíjba ment.  
 
 
2.) napirendi pont Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2013. 

évi gazdálkodásáról 

  
Pápai Mihály polgármester úr felkérte Diera Éva irodavezetőt a tájékoztató ismertetésére. 
 
Diera Éva megtartotta prezentációját, mely a jegyzőkönyv 2. sz.melléklete. 
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3.) napirendi pont Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2014. 
évre vonatkozó terveiről 

Pápai Mihály megtartotta prezentációját, mely a jegyzőkönyv 3. sz.melléklete. 

 
4.) napirendi pont Közérdekű kérdések és bejelentések 

 

Albert Józsefné Hunyadi utcai lakos kérdései: 1. A Kisfaludy u. – Kőrösi úti közlekedés Bp. illetve 
Felsőpakony felé vezető útján az átkelés és a közlekedés nagyon nehézkes és veszélyes, tükör felszerelését 
szeretnék. 
2. A Magyar utca végén, Akácfa utca külterületi részének belterületbe vonását tervezik-e, hogy építési engedélyt 
lehessen kérni. 
 
Pápai Mihály: A Kisfaludy u. – Kőrösi úti csomópont forgalmi rend változtatását nem kérik, mert terv szerint 
épült meg, tükör felszerelésének szükségességét megvizsgálják.  
A külterületi részek belterületbe vonását nem tervezik. Az Akácfa utca mögötti részen is nagyon sok tulajdonos 
van, akiknek együtt kellene kérniük a belterületbe vonást, vagy egy valakinek, aki megvásárolja az ingatlanokat 
és megtervezteti a területrendezést, azonban ez olyan infrastruktúra kiépítését kívánná, amit az Önkormányzat 
nem tud felvállalni. 
 
Balogh Ferenc elismerését fejezte ki azért, hogy a városközpont létrejött és így megvalósult. Az utcanév táblák 
kihelyezését is köszönettel fogadta. 
Kritikája a közterület-felügyeletet érinti, sok olyan dolgot lát, amit nekik észre kellene venni. A Piroska utcában 
és a Tél utcában is tapasztalt az aszfaltban nagy kátyúkat. A Millenniumi park rendbetétele és a Kőrösi út Ady E. 
utca és MÁV Állomás közötti részét javasolta felújítani, kerékpárút létesítésével. A Gyál-felsői buszmegálló 
megsüllyedése gyalázatos, az esős, havas idő beállta előtt javítani szükséges. Az Árpád vezér tér és a Szt. István 
tér állapota is kritikus, az ott autóval pörögnek, a lakóknak úgy kellene megközelíteni az ingatlanukat, hogy 
megóvják a templom körüli zöldfelületet. A Gyál-alsó részen lévő vasútállomás megközelítése a buckákon 
nehézkes, lépcső, vagy feljáró kiépítése kellene. 
 
Pápai Mihály: Megkereste a Hivatal a MÁV-ot az állomáshoz vezető úttal kapcsolatban, ami a Bercsényi 
utcával szembeni kis utca. Ez egy sorompóval elzárt kitérő, azért nem tettek lépcsőt, mert balesetveszélyes. 
A közterület-felügyelőkkel soha nem lehetünk megelégedve, mert az állampolgárok szabályokat szegnek meg. 
Tilosban parkolunk, gyorsan hajtunk, nem takarítjuk ki az árkokat, stb. Évente több olyan akciót szervezünk, 
hogy összeszedjük azokat a szemeteket, amit más elhagy, ehhez az .A.S.A. ingyen konténert biztosít, a 
nyugdíjasklubok tevékenyen részt vesznek. (Diákat mutatott a szabálytalankodókról.) A bírság összege 2013. 
novemberig meghaladta a 2 millió Ft-ot. Kérte, hogy a dián lévő telefonszámokat mindenki jegyezze fel, és ha 
rendellenességet észlelnek a környezetükben, értesítsék a FEGY-Polgárőrséget, vagy a Polgármesteri Hivatalt, 
ahol szintén 24 órás szolgálat van.  
A kátyúkra vonatkozó jelzést köszönettel vette, elmondta, hogy a városban folyamatos a javítás. A Kőrösi út 
felújítására vonatkozóan elmondta, hogy nem a város a fenntartója, állami út, tudomása szerint a következő 7 
évben tervbe van véve a felújítása. 
 
Kun Gyula Mátyás kir. utcából az Egészségügyi Központ felújításával kapcsolatban megkérdezte, hogy a 
regisztráció megvalósulhat-e úgy mint pl. Vecsésen. Az ünnepi kivilágítás nagyon szép a városközpontban, 
azonban a TAKSZÖV előtti csúnya buszmegálló elbontása indokolt. Az .A.S.A. helyett ki fogja szállítani a 
szemetet?  
A Gesztenye utcánál a festékboltnál annak ellenére, hogy ki van téve a megállni tilos tábla, nem lehet 
biztonsággal bekanyarodni, mert az autók ott parkolnak. A Pennynél a Mátyás kir. utcánál annak ellenére 
kanyarodnak balra, hogy az tiltva van. A 3,5 tonnás tiltó tábla ellenére a Mátyás kir. utcában a kamionok és 
konténeresek közlekednek. 
 
Pápai Mihály: A 3,5 tonnás táblákat az önkormányzat kihelyezte, behajtási engedéllyel lehet csak behajtani. A 
Rendőrség gyakran ellenőriz az ilyen szakaszokon. Az Egészségügyi Központra vonatkozóan többen jelezték a 
sorszám-problémát. A felújítás kapcsán hívó berendezést terveztek, amelyhez a bejelentkezés a recepciónál lesz. 
A rongált buszmegállókat ki fogják javítani, a régi buszmegállót jövő évben tervezik lebontani. A 
szemétszállításra vonatkozóan tájékoztatást adott a jelenlegi költségekről, néhány mondatban a szállításra kiírt 
pályázatról is tájékoztatta a jelenlévőket. Meggyőződése, hogy a szemétből energiát lehet visszanyerni. 
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Decemberben a szemétszállításra vonatkozó megbeszélések lezárulnak és az átalakult szolgáltató 
zökkenőmentesen ellátja a feladatot. 
 
Kránicz József Kőrösi út 31. sz. alatti lakos elmondta, hogy 47 éve itt lakik, és kérdezte, hogy az állomásra 
vezető utat miért nem csinálják meg? Az autósok a járdán közlekednek, ami miatt azon vastagon áll a sóder.  
 
Pápai Mihály: Az állomáshoz vezető út nem önkormányzati tulajdon. A MÁV-nak és a TÜZÉP tulajdonosának 
is írt az önkormányzat emiatt, de megoldás még nem született. 
 
Kiss Jánosné jelezte, hogy a Tél u. – Ibolya u. sarkán a 3,5 tonnánál nagyobb kamionok a Pennyhez szállítanak, 
lejárják a ház sarkát és az úttestet. A Gyáli Újságot minden hónap 15-e helyett gyakran 25-én, vagy még később 
kapják meg, sokan arról panaszkodnak, hogy a rendezvényekről, eseményekről későn értesülnek, vannak, akik a 
Williams TV adásait sem tudják nézni az előfizetés miatt. Az egészségügyi ellátással kapcsolatban 
nehezményezi, hogy a szakrendeléseken az orvos távollétét nem jelentik be, a helyettesítés nincs megoldva. 
Kérdése, hogy a rendelő és a Jahn Ferenc Kórház között nem jó a kapcsolat?  
Térfigyelő kamerák felszerelését javasolta a Szt. István térre és a Millenniumi parkba, ahonnan a kutyák 
kitiltását javasolta. A Kőrösi úton javasolta a kerékpárút kijelölését, legalább felfestéssel. A Zrínyi utcában a 
járda és az árok kiépítését kérte. 
A civileknek több éve - a sporton kívül - kevés pénz jut támogatásra, szeretnék, ha megemelnék a pályázatok 
összegét. 
 
Pápai Mihály: A Gyáli Újság megjelenése valóban 15-e, a Városüzemeltetési Kht. 20-áig kihordja a lakosság 
részére. Véleménye, hogy az újságban arról kell tudósítani mi volt és mi lesz, és ezt a Gyáli Újság tartalmazza. A 
Williams TV adása benne van az alapcsomagban mindhárom szolgáltatónál. Az Egészségügyi Központ és a Dél-
Pesti Kórház jó kapcsolatban van, a tájékoztatást dr. Molnár Andortól kérte. 
 
Dr. Molnár Andor elmondta, hogy ha hirtelen jön egy betegség, vagy egyéb probléma, nehéz helyettest találni. 
Ha tartós szabadság van, megoldják a helyettesítést. Probléma, hogy ortopéd szakorvost 2 éve nem tudnak 
biztosítani és az urológus szakrendelés is egy héten csak egyszer van. A laborba 3 fő létszámot terveztek, de a 
kórház nem járult hozzá.  
 
Pápai Mihály kérte azt is figyelembe venni, hogy Magyarországon orvoshiány van. A térfigyelő kamera 
felszerelését nem támogatja, inkább a FEGY és a Polgármesteri Hivatal telefonszámát javasolta mindenki 
számára megjegyezni, hogy bejelentsék a rendellenességeket. A kamerákat megrongálják, és a törvény előírja, 
hogy csak rendőr lehet a kezelő személyzet. A kutyatartás kultúrájára hívta fel a figyelmet, pl. sétáltatáshoz 
legyen a gazdinál tasak a piszok eltakarításához és pórázon sétáltassa a kutyáját.  
A Kőrösi út Gyál-felső részén nem lehetséges kerékpárút kiépítése, a helyhiány miatt veszélyes lenne a 
közlekedés, javasolta erre a célra a Szt. István utcát használni.  
A városban 56 civil szervezet működik, az összeghatár emelését megvizsgálják.  
 
Fenyvesi Józsefné a Munkácsy utcából elmondta, hogy az utcában a kanyarban száguldoznak az autók, kérte, 
hogy a Rendőrség ellenőrizze, mert hiába van a 30-as tiltó tábla. Járda nincs kiépítve, illetve nagyon rossz az 
állapota. A vasúti átjáró kiépítése sem történt meg, kerékpárral nehézkes az átkelés, a közvilágítás gyakran nem 
működik az átjárónál, a járda is ki van kopva (Ady E. utcával szemben). 
 
Pápai Mihály felkérte a Rendőrséget, hogy a Munkácsy utcában is állítsanak fel traffipaxot. A járdákat 
folyamatosan rendezik, építik.  
 
Kovács Sándor az Erdősor utcából nagyon örül az új buszoknak, azonban méretük miatt a kereszteződéseknél 
nem tudnak szabályosan befordulni. Az átépítés kapcsán a Felsőpakony felől érkező autók balra kanyarodása 
nem jól van megoldva, balra kanyarodni tilos tábla nincs a vasúti átjárónál. A veszélyes anyagok tárolásával 
kapcsolatos októberi közmeghallgatáson történt szavazás és a honlapon való megjelenés ellentmondásos a 
mennyiségre vonatkozóan. 
 
Pápai Mihály diákról bemutatta a Kőrösi út átépítéséhez kapcsolódóan az új úthálózat kiépítését a régivel 
összevetve. Körforgalom kiépítése helyhiány miatt nem lehetséges, a jelenlegi megoldás a szakhatóságok 
jóváhagyásával készült. A veszélyes anyagok tárolását az említett esetben a Katasztrófavédelem alacsony 
küszöbértékűnek minősítette és folyamatosan ellenőrzi. A jelenlévő lakosság ezt megszavazta.  
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Lukácsik Györgyné Árpád utcai lakos kérése, hogy a lakosság nyugalmát védjék meg, az üzletek miatt zajos a 
közlekedés. Az egészségüggyel kapcsolatban a vecsési szakorvosi rendelőre hivatkozott, ahol a szakorvos 
rendelési idő után is fogadta, erre nem volt példa a városban. Egyébként mindennek örül, ami eddig történt a 
városban. 
 
Pápai Mihály elmondta, hogy a közlekedési problémát az Árpád utcában és a szakorvosi rendelés problémáját is 
megvizsgálják. 
 
Gombik József a Somogyi B. utcában azért javasolja a térfigyelő kamerát, mert van, aki nem veszi figyelembe a 
tiltó táblát és az egyirányú utcában szembe megy a forgalommal, mert ott lakik. 
 
Pápai Mihály szerint vannak emberek, akik nem tartják be a szabályokat, a közterület-felügyelők majd 
intézkednek.  
 
Szilvási Lászlónak külterületen kigyulladt a kombájnja, telefonált és gyors segítséget kapott, amit megköszönt. 
Amikor szemetet raktak le és betelefonált, azt a választ kapta a polgárőröktől, nem az ő feladatuk. Van-e arra 
kapacitásuk, hogy minden telefonáló bejelentésére kivonuljanak és van-e erre megfelelő autó és üzemanyag. 
 
Pápai Mihály elmondta, hogy az Önkormányzat 1,5 millió Ft-tal támogatta ez évben a FEGY Polgárőrséget, 
több költséget is átvállaltak, pl. a Rákóczi utcai telephely kiépítésének minden költségét. A lakosság és a városba 
bejövők figyelmét fel kell hívni arra, hogy a településen polgárőrség működik. Ilyen tábla kihelyezéséről 
gondoskodni szükséges a be- és kivezető utakon. A FEGY-nél bizonyára megvizsgálják, hogy milyen 
költségtöbblettel jár, ha az emberek minden bejelentésére kimennek és ha szükséges, bizonyára jelentkezni 
fognak a többletért. A határban lévő események nem a közterület-felügyelők dolga, hanem a mezőőröké, ezt a 
szolgálatot jelenleg teszik problémamentessé. 
 
Szabó Rebeka a veszélyes anyagok tárolásával kapcsolatos aggályára kért választ. Miért nem tartott beszámolót 
a Rendőrség, hogy milyen események történtek a városban az elmúlt időszakban. 
 
Pápai Mihály elmondta, hogy alacsony küszöbértékű veszélyességi övezetbe van sorolva a Dózsa majorban 
működő cég, lakosságot nem veszélyeztet. 
A Rendőrséggel kapcsolatban hozzátette, hogy teljes évet szeretnének zárni, jelenleg csak szeptemberi adatokkal 
rendelkeznek. A Képviselő-testület megengedte, hogy az éves adatokkal a FEGY-gyel együtt február hónapban 
számoljanak be. 
 
Kovács József Tóth Árpád utcai lakos a mezőőri járulékkal kapcsolatban nehezményezte, hogy a felszólító 
levelet nem tértivevénnyel küldték ki. A bekerített földterületéről eltulajdonították a kézikocsiját, a bejelentésre a 
Rendőrség nem megfelelően intézkedett. A terménylopásokat nem tudják kezelni a mezőőrök, a károk soha sem 
térülnek meg, nem kívánja a mezőőri járulékot fizetni. A Kőrösi úton a MÁV-állomáshoz vezető út tócsáit az 
üzletsor kiépített árkába bele lehetne vezetni. A Wesselényi út helyett a párszáz méterre Vecsés felé eső földút 
kiépítését nem támogatták, pedig a teherautók közlekedéséhez jobb lett volna. Vecsés és Gyál között kerékpárút 
kiépítését szeretné. 
A sportpályával kapcsolatban személyes negatív élményéről beszélt, nem támogatták sportolási szándékát. A 
közterület-felügyelők figyeljenek arra, hogy a közterületen ne mossák az autókat, vagy pl. vegyék észre, hogy a 
Temesvári – Erdősor utca kereszteződésében hatalmas víztócsa van. A parlagfüves területekre is szólítsák fel a 
lakókat. Az egészségüggyel kapcsolatban 2011-ben polgármester úr kijelentette, hogy azt nem kívánja 
fejleszteni. 
 
Pápai Mihály szerint több ponton olyan valótlan állítások hangzottak el, hogy az érintettek, mivel nincsenek 
jelen, nem tudnak védekezni. Az orvosi rendelővel kapcsolatban arról volt szó, hogy nem lesz olyan szolgáltatás, 
mint Vecsésen, mivel a közelben több ilyen magas színvonalú szolgáltatás működik. A jelenlegi rendelőt 
színvonalasabbá és használhatóbbá kívánja tenni. 
Járda kb. 300 km hosszon kellene a városban, folyamatosan épülnek, legalább egy oldalon. Vecsés felé a 
kerékpárút építésére figyelik a pályázatot, nehézség, hogy magánterületeket érint, amelyet ki kell sajátítani.  
 
Rozgonyi Erik elmondta, hogy a mezőőri járulékot kb. 10 éve szavazta meg a Képviselő-testület, a földterület 
bevallásának sokan nem tettek eleget. Többszáz embernek kiküldték a felszólítást, költségkímélés miatt 
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tértivevény nélkül. Az emberek jelentős része rendben intézi ennek ellenére a dolgát, akik nem jelentkeznek, 
azok tértivevényes határozatot kapnak, majd megteszik a szükséges intézkedést, ha erre sem történik semmi.  
 
Albert Józsefné 2002-ben költözött Gyálra, nagyon szeret itt lakni családjával együtt. Megköszönte az 
Önkormányzatnak és a Képviselő-testületnek a munkáját.  
 
További kérdések nem voltak, ezért Pápai Mihály polgármester úr mindenkinek megköszönte a részvételt és a 
közreműködést,  Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánva a közmeghallgatást bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

  Pápai Mihály     Rozgonyi Erik  
 polgármester     címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 

A Közmeghallgatás 2013. november 29-én 18.00 órától 21.00 óráig tartott. 
 
 
A jegyzőkönyv digitális hangfelvételéről készült.  
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