Szám: 11642-2/2013.

Jegyzőkönyv

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 17.
napján megtartott rendkívüli nyílt ülésérőL

Készült:

4 példányban

l pid. - Pest Megyei Kormányhivatal
vezetője

l pid. - Irattár - Helyben
l pld. - Munkapéldány
l pld. - Könyvtár
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Szám: 11642-2/2013.

Jegyzőkönyv

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 17.
napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen voltak:
Pápai Mihály
Pánczél Károly
Czotter Ferenc
Erős József
Fa Zsuzsanna
Gazdikné Kasa Csilla
Lakos Péter
Végh Tibor
Véghné Bágya Ildikó
Vinnai Tibor
Zabánné Nagy Gyöngyi

polgármester
alpolgármester
képviselő,

képviselö
képviselő

képviselő

képviselö
képviselö
képviselö
képviselö
képviselö

Távolmaradását bejelentette:
képviselő,

Cseszkó Tibor

Tanácskozási joggal megjelentek:
Rozgonyi Erik
Sávai Mária
Badics Ferenc
Diera Éva
Kiss István
Donhauzer Ádám
Tóth Istvánné

címzetes

főjegyző,

aljegyző,

ISKB külsö tagja,
Pénzügyi és Adó Iroda vez.
Városfejlesztési Iroda vezetője,
VárosfejL és Városüz.Nonp.Kft. ügyv.ig.
szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető

Pápai Mihály köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselő-testület ll
megjelent tagjával határozatképes. Javaslatot tett az ülés napirendjére, melynek elfogadását kérdés, hozzászólás
nem lévén szavazásra tette fel.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete ll - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
206/2013.(X.17.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete az alábbiak szerint fogadja el a
2013. október 17-ei rendkívüli ülésének napirendjét:

N v i I t ü l és:
l.
Javaslat Gyáli Bóbita
elfogadására

Bölcsőde

bövítése kapcsán felmerült plusz költségek

Előterjesztő: Donhauzer Ádám Ugyvezető igazgató

Tárgyalta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3

2.
Javaslat Bóbita
lezárására

Bölcsőde

- Eszközbeszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató

Tárgyalta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3.
Javaslat "Gyál, Körösi úton járda építése"
lezárására

megnevezésű

közbeszerzési eljárás

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató

Tárgyalta:
4.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Javaslat a helyi iskolák "intézményi tanácsába" tagok delegálására
Előterjesztő:

Pánczél Károly alpolgármester
Oktatási és Kulturális Bizottság

Tárgyalta:

5.
Javaslat közbeszerző cég kiválasztására az ÁROP-3.A.2-2013-0008 pályázat
megvalósításához
Előterjesztő:

Tárgyalta:

Pápai Mihály polgármester
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Határidő:
Felelős:

1.) napirendi pont

azonnal
Polgármester

Javaslat Gyáli Bóbita Bölcsőde bövítése kapcsán
felmerillt plusz költségek elfogadására
Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató

Az

előterjesztés

elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 3. számú melléklete.)

Erős József elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság azzal a módosítással javasolta elfogadásra a
határozati javaslatot, hogy a 2. pontban a munkák elvégzésének értéke l 0.594.890.-Ft +Áfa összegre módosuljon
a kiküldött anyagban szereplő ár helyett, mivel a kerítés építése kapcsán sikerült egy közepes árfekvést
biztositani.

Pápai Mihály további hozzászólás nem lévén az elhangzott módosítással szavazásra tette fel a határozati
javaslatot.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 - igen - O nem szavazattal - 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
207/2013.(X.17.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
l. elfogadja a Bóbita Bölcsőde bövítése kapcsán a "Bóbita Bölcsőde, felmerült
plusz költségek" tárgyú táblázatban feltüntetett munkák szükségességét.
2. a fenti munkák elvégeztetésére 10.594.890,- Ft értékben biztosítja a szükséges
fedezetet a Bóbita Bölcsőde részére az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 5.
számú mellékletében szereplö 'Gyál-felső Vasútállomás épület felújítása' sor
terhére.
3. a fenti munkák elvégeztetésére biztosítja a szükséges fedezetet az Áfavisszaigénylés fllggvényében a ténylegesen felhasznált összeget, legfeljebb
9.961.582,- Ft értékben a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
részére az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 5. számú mellékletében
szereplő 'Gyál-felső Vasútállomás épület felújítása' sor terhére.
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4. felhatalmazza a Polgánnestert a szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2013. november 30.
Polgánnester

Javaslat Bóbita Bölcsőde
Eszközbeszerzés
tárgyában közbeszerzési eljárás lezárására

2.) napirendi pont

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató

Az előterjesztés elektronikusan kiktildésre került. (A jegyzőkönyv 4. számú melléklete.)
Lakos Péter javasolta a közbeszerzés második részéhez, hogy az eszközökre tett eredeti ajánlat és a végső
ajánlat közötti különbséget, - ami 3.152.706,- Ft + Áfa, - a bölcsőde 2014. évi költségvetésében biztosítsa a
Képviselö-testület a Bölcsőde részére azoknak a szükséges eszközöknek a beszerzésére, amelyek az eredeti
ajánlatban szerepeltek, azonban a végleges ajánlatban nem.
Erős

József elmondta, hogy Lakos képviselő úr elhangzott javaslatát a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén
is felvetette és ezzel együtt támogatta a bizottság a határozati javaslat elfogadását.

Pápai Mihály további hozzászólás nem lévén először a módosftó javaslatot szavaztatta meg, majd az eredeti
határozati javaslatot - közbeszerzés! lezáró döntés lévén -névszerinti szavazásra tette fel.
Gyál Város Önkonnányzatának Képviselö-testülete ll - igen - O nem szavazattal-O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
208/2013.(X.17.) sz. határozat
Gyál Város Önkonnányzatának Képviselő-testülete elfogadja azt a javaslatot, hogy a
"Gyál, Bölcsőde bövítése bútorbeszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás során a
közbeszerzés második részében, az eszközökre tett eredeti ajánlat és a végső ajánlat
közötti különbséget, - ami 3.152.706,- Ft + Áfa, - a bölcsőde 2014. évi
költségvetésében biztosítja a Bölcsőde részére, azoknak a szükséges eszközöknek a
beszerzésére, amelyek az eredeti ajánlatban szerepeltek, azonban a végleges
ajánlatban nem.
Határidő:
Felelős:

a 2014. évi ktgv. rendelet elfogadása
Polgánnester

Gyál Város Önkonnányzatának Képviselö-testülete ll -igen- O nemszavazattal-O tartózkodással a következő
név szerinti szavazással az alábbi határozatot hozta:
Pápai Mihály
Pánczél Károly
Czotter Ferenc
Erős József
Fa Zsuzsanna
Gazdikné Kasa Csilla
Lakos Péter
Végh Tibor
Véghné B ágya Ildikó
Vinnai Tibor
Zabánné Nagy Gyöngyi

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

209/2013.(X.17.) sz. határozat
Gyál Város Önkonnányzatának Képviselö-testülete úgy dönt, hogy:

5
l. elfogadja, a Gyál, Bölcsőde bövítése projekt részeként, a "Gyál, Bölcsőde
bövítése bútorbeszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására a Bíráló Bizottság
javaslatát, és az előterjesztéshez mellékelt "Szakvélemény és döntési javaslat" nevü
dokumentumot, az abban szereplőeket. A Bíráló Bizottság javaslata alapján az első
részre Falco-Sopron Bútor Kft. , a második részre pedig a HOR Zrt. hirdeti ki az
eljárás nyerteseként
2. a fenti munkákhoz szükséges 7.066.600, Ft+Áfa és 5.521.937,Ft+Áfa összegű
fedezetet biztosítja az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 5. számú
mellékletében szereplő 'Bölcsőde bővítés' sor, és a 'Gyál-felső Vasútállomás épület
felújítása' sorok terhére.
3. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések
megtéte lére.
Határidő:
Felelős:

2013. november 30.
Polgármester

Javaslat

3.) napirendi pont

"Gyál Körösi úton járda építése"
közbeszerzési eljárás lezárására

megnevezésű

Előterjesztő: Donhauzer Ádám Ugyvezető igazgató

Az

előterjesztés

Erős

elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 5. számú melléklete.)

József elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Vég h Tibor elmondta, hogy a bizottság azért nem támogatta a határozati javaslatot, mert nem volt meg a
szükséges többség, mivel Czotter képviselő úr személyes érintettségére hivatkozva nem vett részt a szavazásban,
az ellenzéki képviselők pedig a jelenlegi formájában nem támogatták Jómaga azért nem támogatta , mert nem
tartja helyénvalónak, hogy a Körösi út túloldala a Zrínyi utcától a Vecsési útig kimarad a járdaépítésbőL Az a
javaslata, hogy az Ady Endre utcától a gyál-felsői vasútállomásig terjedő szakasz helyett ezt a járdaszakaszt
építsék meg.
Czotter Ferenc bejelentette személyes érintettségét, ezért tartózkodni fog a szavazásnáL
Pápai Mihály méltányolta Végh képviselö úr indítványát. Javasolta, hogy a
ezt figyelembe és jövőre készüljön el az említett járdaszakasz is.

jövő

évi költségvetésinél vegyék

V ég h Tibor elfogadta polgármester úr javaslatát.
Pápai Mihály szavazásra tette fel az elhangzottakat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete ll - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
210/2013.(X.17.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete elfogadja azt a javaslatot, hogy a
Körösi úti járda Kisfaludy utcától a Bem József utcáig terjedő szakaszának
megépítésére a fedezetet a 2014. évi költségvetési rendeletében biztosítja.
Határidő:
Felelős:

a 2014. évi ktgv.rend.elfogadása
Polgármester

Lakos Péter elmondta, hogy ezt a járdaépítést ad-hoc jellegűnek tartja. Ebben is hosszabb távra kellene
kitekinteni. Fel kellene mémi a városban az összes meglévő és még meg nem lévő járdaszakaszt, és ezek
helyreállítását, megépítését akár több évre is be lehetne tervezni. Elsősorban a szükségszerűséghez kellene
igazodni, és elsőként azokat a járdákat kellene megépíteni, majd az összes többit is a városban. Ezeket évente be
lehetne építeni a költségvetésbe.

6
Pápai Mihály elmondta, hogy a Körösi úti járda építése tervben volt, nem ad-hoc jelleggel készül. A távlati
tervekben az szerepe l, hogy legalább egyik oldalon legyen minden utcában szilárd burkolatú járda. Elsősorban a
buszmegállókhoz és a buszjáratokhoz kell igazodni, hogy azok megközelíthetösége legyen megfelelő, majd
fokozatosan a többi járdára is sort kell keríteni. Sok helyen a lakosok is rendbe teszik a saját ingatlanuk előtt a
járdákat, de sajnos az a tapasztalat, hogy a Jegtöbb helyen még az árkokat sem tisztítják ki rendszeresen. Erre
vonatkozóan nagyon sok panasz érkezik be a Hivatalba.
Végh Tibor emlékezeteszerint van a Képviselö-testilletnek elfogadottjárdaépítési terve. Igaz, hogy legalább 10
éve volt, de azt aktualizálni kell. Azért nem ad-hoc jellegű a Körösi úti járda sem, mert már egy évvel ezelőtt szó
volt róla.
Pápai Mihály elmondta, hogy jelen esetben a burkolt árkok elkészítéséről is szó van, valamint az eredetihez
képest 2 m széles járda épül, tehát ennek sokkal nagyobb a műszaki tartalma egy egyszerű járdaépítésnéL
Lakos Péter pontosan azért tartja ad-hoc jellegűnek az egészet, mert nem az eredeti tervnek megfelelöen készül.
A tavaly elfogadott költségvetés szerint eredetileg 52 millió Ft volt tervezve átkelőhelyekre és járdákra, ezzel
szemben mire ez kész lesz, 120 millió Ft lesz a vége. Ez nem volt tervezve a költségvetésben.
Pápai Mihály egyéb hozzászólás nem lévén név szerinti szavazásra tette fel a határozati javaslatot, lévén
szó.

közbeszerzésről

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testillete 9 - igen -O nem szavazattal-2 tartózkodással a következő
név szerinti szavazással az alábbi határozatot hozta:
Pápai Mihály
Pánczél Károly
Czotter Ferenc
Erős József
Fa Zsuzsanna
Gazdikné Kasa Csilla
Lakos Péter
Végh Tibor
Véghné B ágya Ildikó
Vinnai Tibor
Zabánné Nagy Gyöngyi

igen
igen
tartózkodik
igen
igen
igen
tartózkodik
igen
igen
igen
igen

211/2013.(X.17.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testillete úgy dönt, hogy:
5. elfogadja, a "Gyál, Körösi út járda építése" tárgyú közbeszerzési eljárás
lezárására a Bíráló Bizottság javaslatát, és az előterjesztéshez mellékelt
"Szakvélemény és döntési javaslat" nevű dokumentumot, az abban szereplöeket. A
Bíráló Bizottság javaslata alapján a VITÉP'95 KFT hirdeti ki az eljárás
nyerteseként,.
6. a fenti munkákhoz szUkséges 85.127.548, Ft+ Áfa összegű fedezet a 2014. évi
költségvetés terhére biztosítja.
7. a fenti munkához szUkséges UPC kábel kiváltását közvetlenUI maga végezteti el,
melynek fedezetét az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 5. számú
mellékletében szereplö 'Járdaépítés, gyalogátkelőhely építés' sor adja.
8. vállalja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelöi hozzájárulásában
foglaltaknak megfelelöen a burkolt árkok karbantartását.
9. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szlikséges további intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2013. november 30.
Polgármester
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Javaslat a helyi iskolák intézményi tanácsába tagok
delegálására

4.) napirendi pont

Előterjesztő:

Pánczél Károly alpolgármester

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 6. számú melléklete.)
Gazdikné Kasa Csilla elmondta, hogy az eredeti kiküldött előterjesztésben foglaltaktól eltérőerr az Oktatási és
Kulturális Bizottság az Eötvös Iskolába Vinnai Tibor képviselö urat, a Bartók Iskolába pedig Fa Zsuzsanna
képviselö asszonyt javasolja.
Lakos Péter szerint félreértette az előterjesztő a tag delegálására vonatkozó felkérést, hiszen abban arról van
szó, hogy a Képviselö-testület delegáljon egy személyt, és nem azt írják, hogy csak FIDESZ-es képviselö jöhet
szóba. A Képviselö-testület egy delegáltat küldhet, de nincs kikötve, hogy politikailag hova tartozzon az a
személy. Ez a javaslat összeférhetetlen a demokrácia alapértékeiveL Éppen ezért saját magát javasolja delegálni,
hogy melyik iskolába, azt a Képviselö-testületre bízza, de legszívesebben az Ady Endre Iskola bizottságába
szeretne tag lenni.
Véghné Bágya Ildikó elmondta, hogy ez a tanács egy jogi személyiséggel felruházott testület lesz az iskolákban.
Ez azt jelenti, hogy elég erős felhatalmazást adnak valamire, amiről még nem is tudják, hogy valójában mi. Mi
alapján fogja a Képviselö-testület megkérdezni a delegált személyt, hogy mit képvisel ebben a tanácsban?
Pápai Mihály elmondta, hogy nyilván azért kell képviselöket odaküldeni, hogy ök késöbb beszámoljanak arról a
fenntartónak, mi történik ott. Az intézmények üzemeltetése az önkormányzat feladata, tehát a válasz ebben
keresendő. A testületi tag egy bizonyos kontrollt jelent ebben a tanácsban.
Véghné Bágya Ildikó azt még megjegyezni kívánta, hogy most már közel három éve, hogy nem volt még
hasonló tárgyban olyan személyi javaslat, amelyböJ nem FIDESZ képviselö került volna ki. Ez nem túl elegáns.
Végh Tibor nevetségesnek tartotta az egész javaslatot, annál is inkább, mert jómaga közel 6 évig volt az Eötvös
Iskolában kuratóriumi elnök, tehát öt is megkérdezhették volna, hogy lenne-e kedve hasonló feladatot ellátni.
Lakos Péter elmondta, hogy van a törvénynek egy (3).bekezdése, mely a tagok létszámára és a városban
betöltött szerepükre vonatkozik. Ott szó van az egyházakról is. Itt most ök ebből kimaradnak, holott minden
iskolában van egyházi oktatás is. Itt elsősorban az igazgatónak kell kezdeményezni a tagok összetételét illetően.
Az a helyénvaló, ha minél szélesebb körü az összetétel.
Gazdikné Kasa Csilla elmondta, hogy Gyáion sem az egyházak, sem a gazdasági kamarák nem
kezdeményezték, hogy ilyen széles körű legyen ez az intézményi tanács. Amennyiben ilyen kezdeményezés
nincs, akkor az intézményvezető kötelezettsége a kezdeményezés egy szűkebb körben a megadott határidön
belül.
Pápai Mihály javasolta, hogy a Kodály Zoltán Zeneiskolába saját maga helyett Lakos Péter képviselö urat
delegálja a testület. Az elhangzott módosftó javaslatokkal egyenkénti szavazásra tette fel a delegált személyekre
vonatkozó határozati javaslatok elfogadását.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 6 - igen - l nem szavazattal - 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

212/2013.(X.l7.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 73. § (4) bekezdése alapján a Gyáli Eötvös József
Közgazdasági Szakközépiskola intézményi tanácsába Vinnai Tibort delegálja.
Határidő:

Felelős:

azonnal
Polgármester
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Gyál Város Önkonnányzatának Képviselö-testülete 6 - igen - 2 nem szavazattal - 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
213/2013.(X.17.) sz. határozat
Gyál Város Önkonnányzatának Képviselö-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 73.§ (4) bekezdése alapján a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú
Művészeti Iskola intézményi tanácsába Lakos Pétert delegálja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgánnester

Gyál Város Önkonnányzatának Képviselö-testülete 7 - igen - l nem szavazattal - 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
214/2013.(X.17.) sz. határozat
Gyál Város Önkonnányzatának Képviselö-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 73. § (4) bekezdése alapján a Gyáli Ady Endre Általános
Iskola intézményi tanácsába Czotter Ferenc Lászlót delegálja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgánnester

Gyál Város Önkonnányzatának Képviselő-testülete 7 - igen - l nem szavazattal - 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
215/2013.(X.17.) sz. határozat
Gyál Város Önkonnányzatának Képviselö-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 73. § (4) bekezdése alapján a Gyáli Bartók Béla Általános
Iskola intézményi tanácsába Fa Zsuzsannát delegálja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgánnester

Gyál Város Önkonnányzatának Képviselö-testülete 8 - igen - l nem szavazattal - 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
216/2013.(X.17.) sz. határozat
Gyál Város Önkonnányzatának Képviselö-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 73. §(4) bekezdése alapján a Gyáli Zrinyi Miklós Általános
Iskola intézményi tanácsába Zabánné Nagy GyiJngyit delegálja.
Határidő:
Felelős:

5.) napirendi pont

azonnal
Polgánnester

Javaslat közbeszerző cég kiválasztására az ÁROP3.A.2-2013-0008 pályázat megvalósításához
Előterjesztő:

Az

előterjesztés

Pápai Mihály polgármester

elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 7. számú melléklete.)

Erős József elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolta a határozati javaslatban foglaltak
elfogadását.

9

Pápai Mihály egyéb javaslat nem lévén szavazásra tette fel az elhangzottakat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete ll - igen - O nem szavazattal- O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
217/2013.(X.17.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete úgy dönt, hogy:

l. elfogadja az ÁROP-3.A.2 -2013-0008 "Az új szervezeti-működési kultúra bevezetése Gyál Város
Önkormányzatának napi rutinjába" "tárgyú pályázat megvalósításához a közbeszerzés lebonyolításának
szükségességét;
2. elfogadja a legkedvezöbb ajánlatot tevő PERFECTUS Kft. ajánlatát, és szerzödést kíván kötni a céggel
az ajánlatban szereplö 370.000,- Ft+ ÁFA azaz összesen 469.900,-Ft (Négyszáz hatvankilencezer kilencszáz
forint) értékben;
3. A közbeszerzésre a pályázatban a szükséges fedezet betervezésre került. Az előleg terhére a 2013. évi
költségvetésében biztosítj a a szükséges fedezetet.
4.

az Önkormányzat 2013. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat l. pontja alapján az alábbiakkal
egészíti ki:
Eljárás típusa

"Megnevezés

Eljárás indításának
tervezett időpontja

21. Új szervezeti-működési
hirdetmény nélküli
kultúra bevezetése Gyál Város
tárgyalásos
Önkormányzatának napi rutinjába"
5.

Szerződéskötés

tervezett

20 13 .IV. negyedév

2013 .IV. negyedév

felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő:
Felelős:

2013. október 17.
Polgármester

Pápai Mihály további napirendi pont nem lévén megköszönte a munkát és az ülést bezárta.
K.m.f.

//-----E:r~k

Rfz;onyi
címzetes főjegyző

A rendkívüli

képviselő-testületi

A jegyzőkönyv digitális

ülés 2013. október 17-én 17.15 órától 17.45 óráig tartott.

hangfelvételről

készült.

időpontja

2. sz. melléklet
Szám: 11642/2013.

Jelenléti ív
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 17.
napján megtartott nyílt üléséről
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Tanácskozási joggal meghívottak:
Botlik Zoltán a PGB

külsős

Dr. Fa Cecília az SZEKB
Gácsi Kiss

tagja

külsős

tagja

DezsőnéazOKB külsős
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tagja

tagja

:1:~::::.~......

v
v

\.;

t
.
v

2

. . . . r~. . . . . . . .

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző
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Sávai Mária
Aljegyző

Diera Éva
Pénzügyi és Adó Iroda vezető
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Kiss István
Várasfej lesztési Iroda vezető
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Kojnok Balázs
Igazgatási Iroda vezető
Dr. Rosdy Tamás
Pest Megyei Kormányhivatal

főigazgatója
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Donhauzer Ádám
VárosfejL és Városüz. Nonprofit Kft. ügyv.ig.
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Pápai Mihály
polgármester

