
Szám: 11803-2/2013. 

Jegyzőkönyv 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 31. 
napján megtartott nyílt ülésérőL 

Készült: 4 példányban 

l pld. - Pest Megyei Kormányhivatal 
vezetője 

l pld. - Irattár - Helyben 
l pld.- Munkapéldány 
1 pld. - Könyvtár 
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Szám: 11803-2/2013. 

Jelen voltak: 

Jegyzőkönyv 

Gyál V á ros Önkormányzatának Képviselő-testülete 20 13. október 3 l. 
napján megtartott nyílt üléséről 

Pápai Mihály 
Pánczél Károly 
Czotter Ferenc 
Cseszkó Tibor 
Erős József 
Fa Zsuzsanna 
GazdiknéKasa Csilla 
Lakos Péter 
Végh Tibor 
Zabánné Nagy Gyöngyi 

polgármester 
alpolgármester 
képviselő, 

képviselő, 

képviselö 
képviselö 
képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

Távolmaradását bejelentette: 

Vinnai Tibor 
Véghné Bágy a Ildikó 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

Rozgonyi Erik 
Sávai Mária 
Babák László 
Diera Éva 
Kiss István 
Kojnok Balázs 
Zsigovits Gábor 
Németh Istvánné 
Ritecz Istvánné 
Kápolnásiné Sági Andrea 
Balkó Kálmánné 
Tábit Sarolta 
Tóth Istvánné 

képviselő 

képviselő 

címzetes főjegyző, 
aljegyző, 

a Gyáli Járási Hivatal vezetője, 
Pénzügyi és Adó Iroda vez. 
Városfej lesztési Iroda vezetője, 
Igazgatási Iroda vezetője. 
VárosfejL és Városüz.Nonprotit Kft. ügyv.ig. 
Tátika Óvoda vezetője, 
Liliom Óvoda vezetője, 
Tulipán Óvoda vezetője, 
Bóbita Bölcsőde vezetője, 
Nevelési Tanácsadó vezetője, 
szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

Pápai Mihály köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselő-testület l O 
megjelent tagjával határozatképes. Ismertette az ülés napirendjét, majd kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 
tette fel annak elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

218/2013.(X.31.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 
20 13. október 31-ei ülésének napirendjét: 

l. Beszámoló a 2013. szeptember 12-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt 
fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
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2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

3. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (lll.! l.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

4. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2013. év 1-111. negyedéves 
költségvetésének alakulásáról 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

5. Javaslat Gyál Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójára 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalta: valamennyi bizottság 

6. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
Tárgyalta: Szociális,. Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 

l fjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 

7. Javaslat az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési munkatervének 
j óváhagyására 

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

8. Javaslat az Önkormányzat és a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. közötti feladatellátási szerződés megkötésére 

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

9. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek - várospolitikai 
célkitűzésekkel összehangoló - megújításával kapcsolatos döntések meghozatalára: 
Az egyeztetési dokumentáció véleményezése 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
Oktatási és Kulturális Bizottság 

l O. Javaslat a Bóbita Bölcsőde 2012/2013. nevelési évéről szóló beszámoló 
elfogadására 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
Tárgyalta: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 

ll. Javaslat a Tátika Óvoda2012/20 13. évi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
Tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
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12. Javaslat a Liliom Óvoda 2012/2013. évi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
Tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 

13. Javaslat a Tulipán Óvoda 2012/2013. évi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
Tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 

14. Javaslat a Bóbita Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
Tárgyalta: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 

15. Javaslat a helyi óvodák logopédusi álláshelyinek átadására 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
Tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 

16. Javaslat csatlakozási szándéknyilatkozat tételére a KMOP-4.7.1-13 
.,Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése" című pályázathoz 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

17. Javaslat a Gyáli Települési Értéktár létrehozásával kapcsolatos intézkedések 
megtételére 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
Tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 

18. Javaslat a Millenniumi park tervezéséhez tervező kiválasztására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 

19. Javaslat a gyáli 40311 hrsz-ú út (Jókai Mór utca) tulajdonjogának térítésmentes 
átvételére 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

20. Egyebek 

Zárt ülés: 

21. Javaslat a Pest Megye Önkormányzata által alapított "Év Sportolója Díj''-ra 
való felterjesztésre 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
Tárgyalta: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 



l.) napirendi pont 
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Beszámoló a 2013. szeptember 12-ei rendes képviselő
testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 3. szám ú melléklete.) 

Végh Tibor a mellékletben található. BKK vezérigazgató-helyettes úr által írt levél tartalmára kérdezett rá, 
mivel a számára kiküldött anyagban a második oldal nem volt megtalálható. 

Pápai Mihály elmondta. hogy a levelet Somodi László vezérigazgató-helyettes írta alá és arról van benne szó, 
hogy az agglomerációs települések zavartalan közlekedési ellátásának biztosítására egy új kétoldalú szerzödés 
kerülhet megkötésre a BKK és az önkormányzatok között, mely 2022. június 30-áig lesz érvényes. Ezt 
megelőzően a jövő hét folyamán egy egyeztető tárgyalásra kerül sor ebben a témában azoknak az 
önkormányzatoknak a vezetőivel, akiknek a telepilléseire kijár a BKV busz. mert számos olyan kérdésben kell 
megegyezésre jutni, ami a szerzödés érvénybe lépésétől nagyban befolyásolja a zavartalan szolgáltatás 
biztosítását. 

Lakos Péter megkérdezte. hogy a mezööri beszámolóban szereplö adatok szerint miért nincs egyetlen feljelentés 
sem az elmúlt hónapban? Ezzel szemben tulajdonosi feljelentés 214 db volt. Mik azok az esetek, amit az oda 
rendelt mezöör nem vesz észre, és a tulajdonosnak kell intézkednie? 

Kojnok Balázs elmondta, hogy a tulajdonosi feljelentés valóban az olyan eseteket takarja, amit nem a mezöörök 
észlelnek, de hozzájuk fut be a feljelentés. 

Lakos Péter megkérdezte, hogy ezen esetek száma %-os arányban kimutatható-e? 

Kojnok Balázs elmondta, hogy ezt ki lehet mutatni, de az eseteket a jelen beszámoló is tartalmazza. 
Leggyakoribb a termény lopás. főleg ilyenkor tesznek feljelentést a mezöörök felé a tulajdonosok. 

Végh Tibor megkérdezte, hogy mi az oka annak, hogy 214 bejelentés érkezett a mezöörök felé a tulajdonosoktól 
és ezzel szemben csak 32 ügyben intézkedtek? Mi van a többi esettel? 

Kojnok Balázs erre jelenleg nem tud válaszolni, de írásban a későbbiekben megteszi. Amikor érkezik egy 
bejelentés. a mezöörök kivonulnak, de vagy már nem találják ott az elkövetöt, vagy nem találják a bejelentés! 
megalapozottnak és elképzelhető, hogy ilyenkor nem tudnak intézkedni. Erre pontosan írásban tud választ adni a 
képviselö úrnak. 

Pápai Mihály további hozzászólás nem lévén először a beszámoló III. pontjában szereplö, a Rádió 5 közműsor 
szolgáltató médium létrehozásával kapcsolatos határozati javaslatot tette fel szavazásra, mely egy elvi 
hozzájárulás ahhoz. hogy a tárgyalások megkezdödhessenek, majd a beszámoló elfogadása következett. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete l O - igen - O nem szavazattal -O tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

219/2013.(X.31.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzata Képviselö-testillete elvi hozzájárulását adja a Rádió 5 
közműsor szolgáltató médium létrehozásával kapcsolatos tárgyalások megkezdésére. 
A részletes program és költségek ismeretében a csatlakozásról a későbbiekben fog 
dönteni. 

Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: polgármester 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete l O - igen - O nem szavazattal -O tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

220/2013.(X.31.) sz. határozat 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi 
rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről 
szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgánnester 

2.) napirendi pont Beszámoló a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

221/2013.(X.31.) sz. határozat 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

3.) napirendi pont Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló 3/2013.(111. t 1.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

Előterjcsztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 5. szám ú melléklete.) 

Pápai Mihály hozzászólás nem lévén név szerinti szavazásra tette fel a rendelet-módosítás elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal-O nem szavazattal-2 tartózkodással a 
következő név szerinti szavazással - az alábbi rendeletet alkotja: 

Pápai Mihály 
Pánczél Károly 
Czotter Ferenc 
Cseszkó Tibor 
Erős József 
Fa Zsuzsanna 
Gazdikné Kasa Csilla 
Lakos Péter 
Végh Tibor 
Zabánné Nagy Gyöngyi 

igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
tartózkodik 
tartózkodik 
igen 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 
17/2013.(XI.05.) számú rendeletét az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló 3/2013.(111.11.) önkormányzati rendelet módosításáról. 



4.) napirendi pont 
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Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2013. 1-111. 
negyedéves költségvetésének alakulásáról 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 - igen - O nem szavazattal - 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

222/2013.(X.31.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének l-lll. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

5.) napirendi pont Javaslat Gyál Város Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetési koncepciójára 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 7. szám ú melléklete.) 

Pápai Mihály elmondta, hogy az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta és javasolták annak 
elfogadását a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelöen. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazás következett. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 - igen - O nem szavazattal - l tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

223/2013.(X.31.) sz. határozat 

l. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncepcióját a következökben 
határozza meg: 

1./ Elsődleges az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működöképességének biztosítása. 

2.1 A 2014. évi költségvetési bevételek és kiadások tervezése során prioritást élveznek az Önkormányzat által 
kötelezően ellátandó feladatok. 

3 .l Az intézmények a 2014. évi költségvetésük összeállítása során megtervezhetik: 
saját bevételeiket legalább a 2013. évi tényszámok összegének megfelelöen, figyelembe véve a 
megkötött szerzödéseket, 
szigorú elvek szerint a béreket, a bérnövekedés törvényben előírt mértékét, tartós bérmaradvány 
nem tervezhető tovább, 
dologi kiadások esetében a működéshez alapvetöen szükséges kiadásokat, 
a konyhai dolgozók, védönök, gondozónők, dajkák, óvónők részére védőruházat biztosításának 
kiadásai t. 
A Bóbita Bölcsőde 2014. január l-től 8 fő teljes munkaidöben foglalkoztatott kisgyermeknevelő és 
3 fő teljes munkaidöben foglalkoztatott kisegítő létszámfej lesztéséhez kapcsol ó béreket és 
járulékokat 

41. A Polgármesteri Hivatal a 2014. évi költségvetésének összeállítása során megtervezheti a fedezetet: 
saját bevételeiket legalább a 2013. évi tényszámok összegének megfelelöen, figyelembe véve a 
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megkötött szerződéseket, 
besorolás szerinti bérekre, soros előrelépésekre, 
nyugdíjazás miatti felmentési időre járó illetmény összegére, 
jubileumi jutalomra. 
a jogszabályban dolgozónként meghatározott mértékű cafetéria keretösszeg fedezetére, 
a 2013. évben biztosított illetménykiegészítés mértékét 20 !4-ben is, 
szabadság megváltás, túlóra, helyettesitési díj, célfeladat összegére, 
a kilométer átalányban részesülők költségtérítésére, munkába járáshoz utazási költség 
megtérítésére, munkakörhöz kötötten használt mobiltelefonok költségeinek megtérítésére, 
a 2014. évi három választás (Eu parlamenti, országgyűlési és önkormányzati) lebonyolításában 
közreműködők részére a többletmunka elismerésére, 
a Krtv-ben meghatározott segélyekre (temetési- és szociális segély), 
dolgozók részére védőszemüveg biztosítására, egészségmegőrzés céljából 
megbízási díjakra, 
a működéshez szükséges kiadásokra (rezsiköltségek, irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag 
beszerzés, karbantartás, szervizelés, mezőőrök, közterület-felügyelők részére munkaruha és 
védőruha beszerzés, egyéb anyag, tisztítószer beszerzés, takarítás, kis értékű eszköz beszerzés, 
bérleti díjak, postaköltség, reprezentáció), 
a köztisztviselők kötelező (pl. köztisztviselői közigazgatási alap- és szakvizsga, egyéb 
szakvizsgák, továbbképzés, átképzés) és a minőségi munka végzéséhez szükséges oktatására és 
továbbképzésére, természetesen fokozottan figyelve az ingyenesen biztosított oktatásokon való 
részvételre, 
a jogszabályi változások naprakész követéséhez, a törvényességi, valamint pénzügyi-számviteli 
előírásoknak megfelelő feladatellátáshoz szükséges, megfelelő szakkönyvek és folyóiratok 
beszerzésére. 
a 2014. évi három választás (Eu parlamenti, országgyűlési és önkormányzati) lebonyolításához 
szükséges dologi kiadásokra. 
a köztisztviselői kirándulás és vezetöi képzés (tréning) összegére. 
dologi kiadások esetében a működéshez alapvetöen szükséges kiadásokra. 

5.1 Az önkormányzat saját bevételeit legalább a 2013. évi tényszámoknak megfelelöen kell megtervezni, 
figyelembe véve a szerzödések megszűnéséböl és az új szerződések megkötéséből eredő változásokat. 

6.1 Fedezetet biztosít a közfoglalkoztatáshoz szükséges öneröre, valamint a foglalkoztathatóság növelése 
érdekében benyújtandó egyéb pályázatokhoz. 

7.1 Fedezetet biztosít a város működésére megkötött szerzödések szerinti összegekre, reklám-propaganda 
kiadásokra. kártérítések megfizetésére, telekalakítási vázrajzok, értékbecslések készítésére, utcaszélesítés és 
telekrendezés költségeire. 

8./ Fedezetet biztosít a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatására, a gyerekek táboroztatásához 
szükséges hozzájárulás összegére, a Szent József Idősek Klubja, a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjra 
pályázók, a sportpálya üzemeltetésének és a városban működő alapítványok, egyesületek és társadalmi 
szervezetek támogatására. 

9.1 A támogatások között fedezetet biztosít a "Kertváros" Önkormányzati Társulás működésének támogatására, 
ezen belül a több kötelezően ellátandó szociális és gyermekjóléti feladat támogatására. 

10./ A Gyál, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft, a Gyáli Városgazda Kft, valamint a Gyál és 
Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft működésének támogatására fedezetet biztosít. 

ll./ Fedezetet biztosít azon tagdíjak összegére, amely társulásoknak Önkormányzatunk tagja. 

12./ Vállalja a Gyáion működö Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működésének támogatását. 

13./ A 75. év feletti lakosok szemétdíjának kompenzálására fedezetet biztosít. 

14./ Fedezetet biztosít keretösszegre, amelynek felhasználásáról a Polgármester saját hatáskörben dönt. 
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15./ A 2014. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása során pénzügyi fedezetet biztosít általános és 
céltartalék tervezésére. 

16/. A céltartalékok között elsödlegesen biztosít fedezetet a pályázatokhoz szükséges önrész, és beruházási keret 
összegére. 

17./ A céltartalékok között fedezetet biztosít: 
A városban müködö alapítványok. egyesületek és társadalmi szervezetek támogatására. 
Közbiztonság támogatására, 
Városi rendezvényekre, 
Város által alapított díjakra, 
Intézmények dolgozói részére fizetendő végkielégítésekre, felmentésekre, jubileumi jutalmakra, 
13 éves korú gyermekek méhnyakrák elleni védöoltására, 
A könyvtári felzárkóztató pályázaton, valamint a közmüvelödési intézmény, közösségi színtér 
technikai. müszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására ki írt pályázaton való 
részvételhez szükséges önrészre, 
Nyári napközi finanszírozására, 
Általános iskolai alapítványok támogatására 

18./ A 2014. évi költségvetés tervezésénél fejlesztési kiadásokat megelőzően betervezi a kötvény és kamatainak, 
2014. évre fizetendő összege it. 

19./ A rendelkezésre álló kereten belül fedezetet biztosít 
l. Azon beruházások megvalósítására amelyre a 2013. évben pályázati forrást nyertünk 
2. Pályázati forrás igénybevételéveL 

a. Intézmények energetikai korszerüsítésére. 
b. esetleges forrás esetén Sportcsarnok építésére. 

3. Saját forrás igénybevételével: 
a. Utcanév és házszámtáblák egységesítésének, cseréjének befejezésére. 
b. Gyál-felső vasútállomás épület felújításának befejezésére. 
e. Járdaépítés folytatására, különös tekintettel a Körösi út Bem J. u. és Kisfaludy u. közötti 

szakaszára. 
c. Szükséges év közbeni fel új í tásokra (1. és 4. osztályos tantermek festése ). 
e. Kistérségi Szolgáltató Központ energiaellátásának, hütési rendszerének, ill. 

akadálymentesítésének szükség szerinti bövítése, illetve véglegesítése. 
f. Városi Egészségügyi Központ akadálymentesítése, felújítása. 
g. Millenniumi park rendezése. 
h. Parkok építése. 
1. A Bóbita Bölcsőde részére játék és eszközbeszerzés re. 

4. A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Kft, valamint az intézmények részére a szükséges eszközök 
beszerzésére és beruházások megvalósítására a rendelkezésre álló források függvényében. 

20./ Utasítja a polgármeste rt, hogy a 2014. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása során az 
elöterjesztésben, illetve a határozati javaslatban foglaltakat érvényesítse. 

I I. Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testület e a 2014. évi költségvetési koncepciójáró l hozott 
77/2013.(1V.25.) sz. határozatát visszavonja. 

Határidő: 

Felelős: 

A 2014. évi költségvetés benyújtásának időpontj a. 
Polgármester 

6.) napirendi pont Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
új önkormányzati rendelet megalkotására. 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 8. szám ú melléklete.) 
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Pápai Mihály elmondta, hogy a bizottságok módosító javaslatokat tettek a rendelet szövegezését illetően. Ezeket 
ismertette a testülettel, majd az elhangzottakat szavazásra tette fel. 

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

224/2013.(X.31.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi módosításokat fogadja 
el a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló új önkormányzati rendelethez: 

- 5.§(2) bekezdés a.) pontja kiegészül a "szobron" szóval, 
- 5.§(5) bekezdés c.) pontjából kikerül a "hirdető berendezés (fényreklám)" 
kifejezés 
- 7.§(5) bekezdés zárójelben lévő része a következőképpen módosul "(nagyméretű 
tárgyat), illetve háztartási lw/ladékot" 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

A módosító javaslatok elfogadása után névszerinti szavazás következett a rendelet megalkotására. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete l O igen szavazattal ~O nem szavazattal ~O tartózkodással a 
következő név szerinti szavazással - az alábbi rendeletet alkotja: 

Pápai Mihály 1gen 
Pánczél Károly igen 
Czotter Ferenc igen 
Cseszkó Tibor igen 
Erős József igen 
Fa Zsuzsanna igen 
Gazdikné Kasa Csilla 1gen 
Lakos Péter igen 
Végh Tibor igen 
Zabánné Nagy Gyöngyi igen 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 
18/2013.(XI.05.) számú rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirőL 

7.) napirendi pont Javaslat az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési 
munkatervének jóváhagyására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 9. szám ú melléklete.) 

Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a munkaterv elfogadását. 

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

225/2013.(X.31.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 
belső ellenőrzési tervét a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

Határidő: folyamatos 2014. december 31-ig 
Felelős: Jegyző 



8.) napirendi pont 

ll 

Javaslat az Önkormányzat és a Gyál Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. közötti 
feladatellátási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyező 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv l O. szám ú melléklete.) 

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

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

226/2013.(X.31.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező 

feladatellátási szerződést a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft-vel megköti, egyúttal 

2. felhatalmazza a polgármcstert a feladatellátási szerződés aláírására. 

Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Polgármester 

9.) napirendi pont Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek 
- várospolitikai célkitűzésekkel összehangoló -
megújításával kapcsolatos döntések meghozatalára: 
Az egyeztetési dokumentáció véleményezése 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv ll. szám ú melléklete.) 

Erős József elmondta, hogy az előterjesztést a képviselő-testületi ülés előtt összevont bizottsági ülésen 
tárgyalták meg, ahol jelen voltak a PESTTERV Kft. képviselői is. A határozati javaslat l. pontját az összevont 
bizottsági ülésen elhangzott, illetve a Városfejlesztési Iroda és a Főépítész által észrevételezett pontatlanságok, 
elírások és hibák javítása után javasolják a közigazgatási egyeztetésre és partnerségi véleményeztetésre 
bocsátani. 

Végh Tibor elmondta, hogy az anyag szépen számba veszi, hogy az elmúlt 10-15 évben milyen fejlesztési 
koncepciók készültek, de ezekben van több ellentmondás is. Ilyen az is, hogy az elkövetkező 10-15 éves 
távlatban jelentős, 23 ezer fős létszámnövekedés várható. Ez szembemegy a korábbi elképzelésekkeL 2012-ben 
elfogadtak egy koncepciót, melyben az szerepel, hogy középtávon 25 ezer, hosszútávon 30 ezer ember 
lakhelyéül fog szolgálni a város. Az IVS-ben is 30 ezer emberrel számoltak 2020-ra. Megkérdezte ezzel 
kapcsolatban, hogy jelen esetben mit értenek rövid-, közép- és hosszútáv meghatározáson? Melyik szám 
képviseli a város akaratát? Az lenne a cél, hogy l 0-15 éven belül 23 ezer fővel bővüljön Gyál lakosainak száma, 
vagy az az igaz, hogy középtávon 25 ezres, és hosszútávon 30 ezres növekedéssel számolnak? Az is lehet, hogy 
a rövidtávon a 30 ezer fős lakosság elérése a cél? 

Pápai Mihály egyéb hozzászólás nem lévén az Erős képviselő úr által elmondottakkal kiegészítve szavazásra 
tette fel a határozati javaslat elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 - igen - O nem szavazattal - l tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

227/2013.(X.31.) sz. határozat 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

l. Gyál Város Településrendezési eszközeinek - várospolitikai célkitűzésekkel 
összehangoló - megújításával kapcsolatosan a jelen határozat meghozatalát segítő 
előterjesztéshez csatolt " A GY ÁL VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
KONCEPCIÓJA, valamint TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 
FELÜL VIZSGÁLA T A ÉS MÓDOSÍT ÁSA" című munkaközi önkormányzati 
egyeztetési tervanyagat tanulmányozta, és azzal kapcsolatosan a véleményét az 
alábbiakban foglalja össze: 

- az összevont bizottsági ülésen elhangzott, illetve a Városfejlesztési Iroda és a 
Főépítész által észrevételezett pontatlanságok, elírások és hibákjavítása szükséges. 

2. kéri a tervező PESTTERV Terület-, Település-, Környezet Tervező és 
Tanácsadó Kft.-t, hogy az észrevételeket, kiegészítéseket és módosításokat a 
közigazgatási egyeztetésre és a partnerségi véleményeztetésre bocsátható 
tervdokumentáción vezesse át. 
3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kiegészített, módosított 
tervdokumentációt bocsássa közigazgatási egyeztetésre és partnerségi 
véleményeztetésre. 

Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Polgármester 

10.) napirendi pont Javaslat a Bóbita Bölcsőde 2012/2013. évi 
beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 12. szám ú melléklete.) 

Lakos Péter elmondta. hogy amikor képviselőként bekerült a testületbe, biztos volt abban, hogy olyan 
ügyekben, ami nem kerül sok pénzbe, vagy semmibe nem kerül, ott sokkal nagyobb aktivitást fog tapasztalni a 
vezetés részéről. Ez nem minden esetben így van, bár a közelmúltban a Bölcsőde eszközfej lesztésére vonatkozó 
közbeszerzési pályázatánál volt némi sikerélménye, mivel sikerült elérnie egy ígéretet arra, hogy a megfelezett 
eszközbeszerzési keretet a jövő évi költségvetésben kipótolja a testület közel 2,5 millió Ft értékben. 
Méltatlannak tartja a hozzáállást ehhez a kérdéshez a testület részéről, hiszen a Polgármesteri Hivatal 
indokolatlan kiadásai között több olyan tétel is szerepel, ami magasan meghaladja ezt az összeget. 

Végh Tibor kérte tisztázni. hogy a korábbi napirendi pontnál említett együttes ülésre miért nem kapott 
elektronikus úton anyagot? 

Pápai Mihály megkérte Jegyző urat, hogy nézzen utána a problémának. 
Más hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 

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

228!2013.(X.31.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bóbita Bölcsőde 2012/2013. 
nevelési évéről készült beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 



13 

11.) napirendi pont Javaslat a Tátika Óvoda 2012/2013. évi 
beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Pánczél Károly polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 13. szám ú melléklete.) 

Lakos Péter véleménye szerint szemléletbeli változásokra van szükség azt illetően, hogy az intézmények 
működését és szükségleteit milyen intenzitással kezelik. Intézményvezető asszony több olyan hiányosságat is 
felsorolt a beszámolójában, mely tételek, vagy problémák megoldása néhány tízezer forintba kerülnének, de nem 
tudja az óvoda kigazdálkodni. A tavalyi évben az intézmények 120 milliós költségvetési igényt nyújtottak be az 
Önkormányzat felé, melyböl csak 5 millió Ft-ot kaptak meg a szükséges karbantartási munkákra. Jobban oda 
kellene figyelni ezekre az igényekre, hiszen a gyermekeink neveléséről-oktatásáról van szó, de egyelőre nem 
tapasztalható a pozitív hozzáállás. 

Pápai Mihály megköszönte képviselö úr értékes hozzászólását és egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 
tette fel a beszámoló elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete l O - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

229/2013.(X.31.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a Tátika Óvoda 2012/2013. évi 
beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

12.) napirendi pont Javaslat a Liliom Óvoda 2012/2013. évi 
beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Pánczél Károly polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 14. szám ú melléklete.) 

Lakos Péter ugyanazon véleményének adott hangot, mint az előző intézményi beszámolónáL 

Pápai Mihály más hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 9 - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

230/2013.(X.31.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a Liliom Óvoda 2012/2013. évi 
beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

13.) napirendi pont Javaslat a Tulipán Óvoda 2012/2013. évi 
beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Pánczél Károly polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 15. számú melléklete.) 
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Lakos Péter kiemelte a beszámoló azon részeit, amelyek szerinte említésre méltóak. Ilyen volt az, hogy az 
intézmény a légtechnikai berendezést takarékosság okán nem használja. Vajon a Polgármesteri Hivatalban is 
lekapcsolták már takarékosság okán a légtechnikai berendezést? Az óvodában a gázkazánok höfokát 
alacsonyabbra állították szintén takarékosság miatt, vagy izzók cseréjére sem került sor hosszú ideje, mert nincs 
rá pénz. Hét éves elhasználódás után ez pedig teljesen indokolt lenne. Szakmai folyóiratok előfizetéséről is 
lemondtak, mert erre sem telik az intézménynek, ami igen nagy hiba, valamint a tisztítószereken is spórolnak 
ugyanezen okok miatt. 

Pápai Mihály az említett elektromos izzókra visszatérve elmondta, hogy az óvodai bejárás alkalmával az óvoda 
vezetője egy udvari lámpát mutatott, mely égőjének típusa már nincs forgalomban, tehát nem kapható a 
kereskedelemben, nem tudják pótolni, ezért helyette más fényforrást kellene létesíteni. A légtechnika 
kikapcsolása vonatkozásában elmondta, hogy a Hivatalban a legtöbb helyen nincs nyitható ablak, tehát az adott 
irodákban csak a légtechnikával lehet szellőzteini ellentétben az óvodákkal, ahol van ablak, és azon keresztül 
lehet friss levegőt cserélni. Egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 

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

231/2013.(X.31.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tulipán Óvoda2012/20 13. évi 
beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

14.) napirendi pont Javaslat a Bóbita Bölcsőde alapító Okiratának 
módosítására 

Előterjcsztő: Pánczél Károly polgármester 

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

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete l O - igen - O nem szavazattal -O tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

232/2013.(X.31.) sz. határozat 

l. Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 

a.) jóváhagyja 2014. január l. nappal a Gyáli Bóbita Bölcsőde Alapító Okiratának 
- a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés J. sz. melléklete szerinti -
módosítását (Módosító Okirat), mely alapján kiadja az Intézmény - módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát - az előterjesztés 2. sz. melléklete 
szerint -; 
b.) ezzel egyidejűleg 2014. január l. nappal hatályon kívül helyezi a Képviselö
testület 283/20 ll. (X 11.29.) sz. határozatával jóváhagyott és egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratot. 

2. Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete visszavonja a 20 l /2013. 
(IX.2.) sz. határozatát. 

Határidő: 2014. január l. 
Felelős: polgármester 



15.) napirendi pont 

15 

Javaslat a helyi óvodák logopédusi álláshelyeinek 
átadására 

Előtcrjcsztő: Pánczél Károly polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 17. szám ú melléklcte.) 

Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az eredeti határozati javaslatot. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 9 - igen - O nem szavazattal ~ l tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

233/2013.(X.31.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) hozzájárul, hogy a Gyáli Liliom Óvoda, a Gyáli Tátika Óvoda és a Gyáli 
Tulipán Óvoda logopédusai (3 fő) 2013. november l-jétől jogviszonyuk 
folyamatosságának megtartása mellett átkerüljenek a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központhoz a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli 
Tagintézményének (2360 Gyál, Rákóczi u. 42-44.) személyi állományát növelve 
annak érdekében, hogy az óvodákban a gyermekek logopédiai ellátása folyamatos 
legyen; 

b) ezzel egyidejűleg csökkenti 
• Gyáli Liliom Óvoda. a Gyáli Tátika Óvoda és a Gyáli Tulipán Óvoda 2013. évi 
elfogadott költségvetésének teljes munkaidős álláshelyeinek a számát l-l fővel; 

• a Gyáli Liliom Óvoda 2013. évi költségvetésének személy i jellegű juttatásait 
208.800,- Ft + 56.3 76,- járulék összeggel; 

• a Gyáli Tátika Óvoda 20 !3. évi költségvetésének személyi jellegű juttatásait 
270.627.- Ft + 73.060,- Ft járulék összeggel; 

• a GyáliTulipán Óvoda 2013. évi költségvetésének személyi jellegű juttatásait 
122.000,- Ft + 32.940,- Ft járulék összeggel; 

c) felhatalmazza a polgánnestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

16.) napirendi pont Javaslat csatlakozási szándék kifejezésére a KMOP-
4.7.1-13 elektronikus helyi közigazgatási 
infrastruktúra fejlesztése cím ű pályázathoz 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 18. szám ú melléklete.) 

Pápai Mihály kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatában 
foglaltakat. 

Gyál Város Önkonnányzatának Képviselö-testülete l O - igen - O nem szavazattal ~ O tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

234/2013.(X.31.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 
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a.) részt kíván venni a KMOP-4.7.1-13 ,,Elektronikus helyi közigazgatási 
infrastruktúra fejlesztése" címü pályázaton; 

b.) hozzájárul ahhoz, hogy Gyál Város Önkormányzata Gomba, Mogyoród, 
Tápióság és Tápiószecső Önkormányzataival konzorciumot alkotva pályázzon, mely 
konzorcium vezetője Gyál lenne, 

c.) felhatalmazza a Polgármester! a szükséges intézkedések megtételére, a 
konzorcium i megállapodás aláírására és a pályázat benyújtására. 

Határidő: 2013. december 31.. 
Felelős: Polgármester 

17.) napirendi pont Javaslat a Gyáli Települési Értéktár létrehozásával 
kapcsolatos intézkedések megtételére 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 19. szám ú melléklete.) 

Gazdikné Kasa Csilla elmondta. hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság egyrészt támogatja a Települési 
Értéktár létrehozását. másrészt javasolják. hogy a Képviselö-testület Szervezeti és Müködési Szabályzatának 
módosításával a bizottságat bízza meg ezzel a feladattal. Felolvasta a bizottság módosított határozati javaslatát. 

Pápai Mihály egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az elhangzott módosító határozati javaslatot. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 9 - igen - O nem szavazattal - l tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

235/2013.(X.31.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzata Képviselö-testülete 
a.) - a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény és 3. § ( 1-2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a 
magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) 
Korm. rendelet 2. § (l) bekezdésére - települési értéktárat hoz létre és a Települési 
Értéktár Bizottság feladatkörének ellátásával az Oktatási és Kulturális Bizottságat 
bízza meg. 
b.) fentiek alapján felkéri a Gyáli Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések 
megtéte lére, 
c.) felkéri a polgármester!, hogy ezen döntéséről a Pest Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnökét tájékoztassa. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

18.) napirendi pont Javaslat a Millenniumi park tervezéséhez tervező 

kiválasztására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Pápai Mihály kérdés. észrevétel nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatban foglaltakat. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete l O - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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236/2013.(X.31.) sz. határozat 

Gyál Város Önkonnányzatának Képviselő- testülete: 

1.) a Millenniumi parkot a kor követelményeinek megfelelően a jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztésben foglaltak szerint átalakítja; 
2.) elfogadja az ajánlatot tevő Deep Forest Kft. ajánlatát, és szerződést kíván kötni a 
céggel az ajánlatban szereplő 2.545.000 Ft+ÁFA értékben a fenti munkákra, 
me ly hez 2014. évi költségvetésben fedezetet biztosít; 
3.) felhatalmazza a Polgármesteri a szükséges további intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: Polgármester 

19.) napirendi pont Javaslat a gyáli 403/1 hrsz-ú út (Jókai Mór utca) 
tulajdonjogának térítésmentes átvételére 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 21. szám ú melléklete.) 

Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak 
e l fogadását. 

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

237/2013.(X.31.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő -testülete 

a.) a Kisfal-Lak Mérnöki és Szolgáltató Kft. (2360 Gyál, Kisfaludy u. 9.) 
tulajdonában lévő 403/1 hrsz.-ú 48m2 területű út megnevezésű földrészletet - a 
tulajdonos felajánlása alapján- térítésmentesen, köszönettel tulajdonba veszi. 

b.) felhatalmazza a Polgártnestert a szerződés megkötésére és aláírására. 

Határidő: 20 !3. november 30. 

Felelős: Polgármester 

20.) napirendi pont 

A napirendi pont kapcsán kérdés, hozzászólás nem volt. 

Egyebek 

Pápai Mihály elmondta, hogy az ülés további része zárt ülés keretében folytatódik, ezért a nyílt ülést bezárta. 

A zárt ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti. 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

K.m.f. 

Pápai Mihály 
polgármester 

A képviselő-testületi nyílt ülés 2013. október 31-én 18.00 órától 19.05 óráig tartott 

A jegyzőkönyv digitális hangfelvételről készült. 


