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Szám: 7988-2/2014. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 26. 
napján megtartott nyílt üléséről 

 
Jelen voltak: 
 Pápai Mihály   polgármester, 
 Pánczél Károly   alpolgármester, 
 Cseszkó Tibor  képviselő 
 Erős József  képviselő 
 Fa Zsuzsanna  képviselő 
 Gazdikné Kasa Csilla  képviselő 
 Lakos Péter  képviselő 
 Vinnai Tibor   képviselő 
 Zabánné Nagy Gyöngyi  képviselő 
 
 
Távolmaradását bejelentette: 
 
 Czotter Ferenc  képviselő 
 Végh Tibor  képviselő 
 Véghné Bágya Ildikó  képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: 
  
 Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, 
 Sávai Mária aljegyző, 
 Babák László a Gyáli Járási Hivatal vezetője, 
 Diera Éva Pénzügyi és Adó Iroda vez. 
 Kojnok Balázs Igazgatási Iroda vezetője, 
 Zsigovits Gábor Városfejl. és Városüz.Nonprofit.Kft.ügyv.ig. 
 Kalmár Róbert FEGY Polgárőrség elnöke 
 Sárközi András GYTH Kft.Felügy Biz.elnöke 
 Tábit Sarolta pályázó 
 Tóth Istvánné szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 
 
 
Pápai Mihály köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 
megjelent tagjával határozatképes.  Javasolta napirendre felvenni a „Javaslat a Pest Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Gyáli Tagintézmény tagintézmény-igazgatói pályáztatásának véleményezésére” című 
előterjesztést, melyet a testület a meghívott pályázó jelenlétét figyelembe véve 5. napirendi pontként tárgyaljon. 
Egyéb javaslat nem lévén szavazásra tette fel az elhangzottakkal kiegészítve az ülés napirendjének elfogadását. 
A szavazásnál Pánczél Károly nem tartózkodott a teremben. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

92/2014.(VI.26.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
felveszi naprendjére: 
 
„5. Javaslat a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézmény 
tagintézmény-igazgatói pályáztatásának véleményezésére” 
című előterjesztést. 
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A módosítás után az alábbiak szerint fogadja el a 2014. június 26-ai ülésének 
napirendjét: 
 
1. Beszámoló a 2014. május 29-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt 
fontosabb eseményekről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 
3. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 
6/2014.(III.03.) sz. önkormányzati rendelet módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
4. Javaslat a szociális rendelet módosítására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalta:  Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 
5. Javaslat a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézmény 
tagintézmény-igazgatói pályáztatásának véleményezésére 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
6. Javaslat  Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására  
  
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor  ügyvezető igazgató 
 
7. Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a FEGY Polgárőr és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 
8. Javaslat a 2014/2015. nevelési-oktatási évben indítandó óvodai csoportok 
létszámának maximális létszámtól való eltérésének engedélyezésére 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
9. Javaslat Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és az 
Önkormányzat fenntartásában lévő önállóan működő Intézmények közötti munka- 
és feladatmegosztás rendjéről szóló Megállapodások jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
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10. Javaslat a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola részére pénzeszköz átadásra 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
11. Javaslata Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola fűtési rendszerének 
korszerűsítésére  
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor  ügyvezető igazgató 
 Tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
12. Javaslat a Liliom Óvoda tervének készítésére tervező cég kiválasztására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
13. Javaslat a Peremvárosi Horgászok Egyesülete támogatására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalta:  Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 
14. Javaslat a Bartók Béla utca forgalmi rendjének megváltoztatására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
15. Javaslat a Vasút utca forgalmi rendjének megváltoztatására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
16. Javaslat Gyál – felsői vasútállomás tervének véglegesítésére 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
17. Javaslat Ibolya utcai vízelvezetési probléma kezelésére  
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
18. Javaslat Gyál, Kőrösi út - Mátyás király utca csomópont térségében vasúti és 
közúti gyalogos átkelőhelyhez tervező cég kiválasztására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
19. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság munkájáról 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 

 
20. Egyebek 
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Zárt ülés: 
 
21. Javaslat a 2014. évi Kiváló Gyáli Sportolói Díj odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalta:  Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
1.) napirendi pont Beszámoló a 2014. május 29-i rendes képviselő-

testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 

 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az M0 Point Ingatlanfejlesztő Kft. felülvizsgálati kérelmet 
nyújtott be a Kúriához a Fővárosi Ítélőtábla 9Pf/20.049/2013/6. számú jogerős ítéletével szemben, melyben 
másodfokon is elutasították Gyál Város Önkormányzata ellen közigazgatási kár megfizettetése tárgyban 
benyújtott keresetüket. 
Megkérdezte Lakos Péter képviselő urat, hogy a korábbiakban ismeretlen tettes ellen tett feljelentése az 
önkormányzati kötvénykibocsátással kapcsolatban milyen stádiumban van, kapott-e mostanában ebben a 
tárgyban valamilyen értesítést? 
 
Lakos Péter elmondta, hogy kapott értesítést, amely arról szól, hogy a Hivatal által készített kimutatás a 
devizakötvényről nem minősül szoros elszámolású beterjesztésnek, nem vonatkoznak rá a pénzügyi 
elszámolásokra vonatkozó szoros kötelmek.  A lényeg, hogy az ügyészség nem vizsgálhatja ennek hátterét és az 
abban szereplő adatokat.  A fellebbezési határidő már letelt ugyan, de gondolkodnak azon, hogy továbbviszik az 
ügyet. Több járható út is van, de még nem döntöttek, hogy hova fordulnak a jövőben. A jelenlegi feljelentési ügy 
lezáródott bűncselekmény és szabálysértés hiányában.  
 
Pápai Mihály kérte képviselő urat, hogy ugyanúgy, ahogyan a feljelentés szövege felkerült az internetre, úgy az 
értesítő levél szövege is kerüljön fel, hogy mindenki számára legyen hozzáférhető teljes terjedelmében. Annál is 
inkább, mert a feljelentéssel a testület egyes tagjait, és a Hivatal illetékes dolgozóit is megvádolták, tehát joggal 
tarthatnak arra igényt, hogy a végeredményt is megismerhessék.  Az etikus magatartás ezt megkívánja a 
feljelentőtől, akkor is, ha az eredménnyel nem ért egyet.  
 
Lakos Péter elmondta, hogy természetesen fel fogja tenni a megfelelő honlapra az anyagot. Ennek ellenére 
továbbra is állítja, hogy olyan valós dokumentumokkal igazolható, a kötvényekre szorosan vonatkozó 
elszámolás és időbeni történések nem találhatóak meg a Hivatal által készített pénzügyi elszámolásban, amiket 
az iratbetekintéskor meg kellett volna találnia annak, aki a dokumentumokhoz hozzáférést nyert. Volt például 
egy olyan utólagos átalány megállapítás, ami a városnak legalább 60-70 millió Ft veszteséget okozott. Erről a 
helyi lakosság csak akkor értesült, amikor később a gyáli újságban a Polgármester úr nyilatkozott, de összegekről 
akkor sem volt szó. A kötvénykibocsátásnak és az árfolyam miatti kamatváltozásnak vannak írott szabályai, ami 
alapján a banknak vannak kötelezettségei az Önkormányzat felé, ezt a bank nem tett meg. Nevezetesen a 
Raiffeisen Bank megzsarolta az Önkormányzatot. Az előző testület mindezt megszavazta, de erről a tényről a 
kimutatásban semmi nincsen. Ha szoros elszámolásról van szó, akkor ennek ott szerepelnie kellett volna, de az 
ügyészség ezt a kimutatást nem fogadta el szoros elszámolásként, ezért utasította el a feljelentést.  
 
Pápai Mihály további hozzászólás nem lévén, elsőként a beszámoló II. pontjában található határozati javaslatot 
tette fel szavazásra, majd a beszámoló elfogadása következett.   
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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93/2014.(VI.26.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Nyugdíjasok Helyi 
képviseletének Közhasznú Egyesületével (2360 Gyál, Ibolya u. 4.) a határozatlan 
időre vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötését és felhatalmazza a 
Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Polgármester 

 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

94/2014.(VI.26.) sz. határozat 
 

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: Polgármester 

 
 
2.) napirendi pont Beszámoló a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 
 
 

 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

95/2014.(VI.26.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 

 
 
3.) napirendi pont Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2014. évi 

költségvetéséről szóló 6/2014.(III.03.) sz. 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
 

 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály kérdés, észrevétel nem lévén név szerinti szavazásra tette fel a rendelet módosítás elfogadását. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8  igen szavazattal –  1  nem szavazattal – 0 tartózkodással a 
következő név szerinti szavazással - az alábbi rendeletet alkotja: 
 

 Pápai Mihály igen 
 Pánczél Károly  igen 
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 Cseszkó Tibor igen 
 Erős József igen 
 Fa Zsuzsanna igen 
 Gazdikné Kasa Csilla igen 
 Lakos Péter nem 
 Vinnai Tibor igen 
 Zabánné Nagy Gyöngyi igen 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 
10/2014.(VI.30.) számú rendeletét az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló //2014.(III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 
4.) napirendi pont Javaslat a szociális rendelet módosítására 
 
 

 Előterjesztő:  Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály hozzászólás nem lévén név szerinti szavazásra bocsátotta a rendelet módosításának elfogadását. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal –  0  nem szavazattal – 0 tartózkodással a 
következő név szerinti szavazással - az alábbi rendeletet alkotja: 
 

 Pápai Mihály igen 
 Pánczél Károly  igen 
 Cseszkó Tibor  igen 
 Erős József igen 
 Fa Zsuzsanna igen 
 Gazdikné Kasa Csilla igen 
 Lakos Péter igen 
 Vinnai Tibor igen 
 Zabánné Nagy Gyöngyi igen 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 
11/2014.(VI.30.) számú rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtható 
szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 12/1999.(IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 
5.) napirendi pont Javaslat a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Gyáli Tagintézmény tagintézmény-igazgatói 
pályáztatásának véleményezésére 

 
 

 Előterjesztő:  Pánczél Károly alpolgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály köszöntötte az ülésen megjelent Tábit Sarolta pályázót, aki korábban is ellátta a tagintézmény-
igazgatói feladatot, és jelenleg is egyedül pályázott erre az állásra.  
A testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

96/2014.(VI.26.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2)-(4) bekezdései alapján véleményezési jogkörében 
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javasolja, hogy a Ceglédi Tankerület igazgatója 
 

Tábit Sarolta 
 
(Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézmény intézményvezetői 
állásra vonatkozó) pályázatát terjessze fel a miniszternek elbírálásra.  
 
Határidő: 2014. július 25. 
Felelős: polgármester 

 
 
6.) napirendi pont Javaslat GY.T.H. Gyál és Térsége 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottsága tagjainak megválasztására 

 
 

 Előterjesztő:  Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály elmondta, hogy az előterjesztés nyílt ülésen kerül megtárgyalásra, mivel az érintettek ehhez 
írásban hozzájárultak.  Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

97/2014.(VI.26.) sz. határozat 
 
a.). Az egyszemélyi alapító, Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 
tagjainak 2014. július 01-től 2015. június 30–ig az alábbi személyeket választja:  
 
1. Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna ( anyja neve: Ronga Mária, született: 
Budapest, 1962.február 26. lakcíme: 2360 Gyál, Tél u.6. sz.)  
 
2.Badics Ferenc  (anyja neve.: Bátor Gizella, született: Budapest,1959.július 25., 
lakcíme: 2360 Gyál,  Kiskomáromi u. 11.sz.) 
 
3. Sárközi András (anyja neve: Szabó Margit, született: Pomáz, 1953.szeptember 
09.,lakcíme: 2360 Gyál, Somogyi B. u. 8. sz.)  
 
b.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a 
változásoknak a cég Alapító Okirat egységes szerkezetén való átvezetése, és a 
cégnyilvántartásban való – határidőben történő - átvezetése iránt. 
 
Határidő:  2014. július 26. 
Felelős:  Zsigovits Gábor ügyvezető 

 
 
7.) napirendi pont Javaslat együttműködési keretmegállapodás 

megkötésére a FEGY Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülettel 

 
 

 Előterjesztő:  Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Lakos Péter örömmel fogadta a keretmegállapodás létrejöttét, mert számára ez valaminek a kezdetét jelenti, és 
személy szerint köszönetet mondott ezért. Könnyítést jelentene a szervezetnek, ha az 1 millió Ft-ot legalább két 
részletben kaphatnák meg, mert a felhasználására sem év végén kerülne sor, és egy stabilabb gazdálkodást tenne 
lehetővé.  
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Pápai Mihály elmondta, hogy emlékezet eszerint a szerződés nem tartalmazza, hogy milyen részletekben 
történik a pénz kifizetése, tehát ez azon múlik, hogy a márciusi költségvetési rendelet elfogadása után mikor 
kerülnek be az Önkormányzathoz azok a papírok, amelyek szükségesek a támogatás átadásához.  Tehát akár már 
áprilisban, egy összegben megkaphatják azt az összeget, amelyet a Testület a költségvetésben elfogad.  
 
Kalmár Róbert elmondta, hogy igyekezni fog minden évben időben beszerezni a szükséges papírokat ahhoz, 
hogy a támogatást minél előbb megkaphassa az egyesület.  
 
Pápai Mihály egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

98/2014.(VI.26.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete úgy dönt, hogy  
 
1.) a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező 
együttműködési keretmegállapodást a FEGY Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó  
Egyesülettel megköti, egyúttal 
 
2.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. július 15. 
Felelős: Polgármester 

 
 
8.) napirendi pont Javaslat a 2014-2015. nevelési-oktatási évben 

indítható óvodai csoportok létszámának maximális 
létszámtól való eltérésének engedélyezésére 

 
 

 Előterjesztő:  Pánczél Károly alpolgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

99/2014.(VI.26.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bek. alapján  
 
 a Gyáli Liliom Óvoda,  
 a Gyáli Tátika Óvoda,  
 a Gyáli Tulipán Óvoda  
 
valamennyi csoportjában engedélyezi, hogy a maximális létszámtól (25 fő) 
maximum 20 százalékkal a fenti három intézmény eltérhessen (30 fő). 
 
Határidő: 2014. szeptember 1. 
Felelős: Polgármester 
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9.) napirendi pont Javaslat Gyál Város Önkormányzatának 

Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat 
fenntartásában lévő önállóan működő intézmények 
közötti munka- és feladatmegosztás rendjéről szóló 
megállapodások jóváhagyására 

 
 

 Előterjesztő:  Pánczél Károly alpolgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatainak elfogadását. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

100/2014.(VI.26.) sz. határozat 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 
1. 2014. június 30-val hatályon kívül helyezi a Gyál Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és 
a hozzárendelt Városi Egészségügyi Központ mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv közötti, a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló 
megállapodásról hozott 262/2012. (XII.13.) sz. határozatát; 
 
2. 2014. július 1-i hatállyal a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 
mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a Gyál Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és 
a hozzárendelt Városi Egészségügyi Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv közötti, a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló 
megállapodást. 
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: a költségvetési szervek vezetői 

 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

101/2014.(VI.26.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 
1 2014. június 30-val hatályon kívül helyezi a Gyál Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és 
a  hozzárendelt Bóbita Bölcsőde mint önállóan működő költségvetési szerv közötti, 
a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodásról hozott 263/2012. 
(XII.13.) sz. határozatát; 
 
1 2014. július 1-i hatállyal a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 
mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a Gyál Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és 
a hozzárendelt Bóbita Bölcsőde, mint önállóan működő költségvetési szerv közötti, 
a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodást. 
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: a költségvetési szervek vezetői 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

102/2014.(VI.26.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 
1. 2014. június 30-val hatályon kívül helyezi a Gyál Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és 
a  hozzárendelt Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár mint önállóan 
működő költségvetési szerv közötti, a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló 
megállapodásról hozott 264/2012. (XII.13.) sz. határozatát. 
 
2. 2014. július 1-i hatállyal a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 
mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a Gyál Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és 
a hozzárendelt Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, mint önállóan 
működő költségvetési szerv közötti, a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló 
megállapodást. 
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: a költségvetési szervek vezetői 

 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

103/2014.(VI.26.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 
1. 2014. június 30-val hatályon kívül helyezi a Gyál Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és 
a  hozzárendelt Tulipán Óvoda mint önállóan működő költségvetési szerv közötti, a 
munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodásról hozott 265/2012. 
(XII.13.) sz. határozatát. 
 
2. 2014. július 1-i hatállyal a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 
mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a Gyál Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és 
a hozzárendelt Tulipán Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv közötti, a 
munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodást. 
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: a költségvetési szervek vezetői 

 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9  igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

104/2014.(VI.26.) sz. határozat 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 
1. 2014. június 30-val hatályon kívül helyezi a Gyál Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és 
a  hozzárendelt Liliom Óvoda mint önállóan működő költségvetési szerv közötti, a 
munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodásról hozott 266/2012. 
(XII.13.) sz. határozatát; 
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2. 2014. július 1-i hatállyal a jelen határozat meghozatalát segítő  előterjesztés 
mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a Gyál Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és 
a hozzárendelt Liliom Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv közötti, a 
munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodást. 
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: a költségvetési szervek vezetői 

 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

105/2014.(VI.26.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 
1. 2014. június 30-val hatályon kívül helyezi a Gyál Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és 
a  hozzárendelt Tátika Óvoda mint önállóan működő költségvetési szerv közötti, a 
munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodásról hozott 267/2012. 
(XII.13.) sz. határozatát; 
 
2. 2014. július 1-i hatállyal a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 
mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a Gyál Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és 
a hozzárendelt Tátika Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv közötti, a 
munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodást. 
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: a költségvetési szervek vezetői 
 

 
10.) napirendi pont Javaslat a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola részére 

pénzeszköz átadására 
 
 

 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

106/2014.(VI.26.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére 500.000 Ft összeggel támogatja a Gyáli 
Bartók Béla Általános Iskola 30. évfordulójára rendezendő ünnepség megvalósítását 
és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: Polgármester 

 
11.) napirendi pont Javaslat a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola fűtési 

rendszerének korszerűsítésére 
 
 

 Előterjesztő:  Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
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Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést nem 
tárgyalta, mivel a Bizottság az ülés időpontjában nem volt határozatképes. 
Elmondta, hogy a munkára 8 és 20 millió Ft közötti összegekig voltak árajánlatok. Lakos Péter képviselő úrral 
kezdeményezett ebben a témában tárgyalásokat, mivel ő a korábbi cége kapcsán régóta áll kapcsolatban ezzel az 
intézménnyel a fűtési rendszer vonatkozásában. Az ő szakmailag és műszakilag is jól megfogalmazott 
javaslatára került a Testület elé a jelenlegi árajánlat, mely azt foglalja magába, hogy az intézmény egyik 
kilyukadt kazánjának belsejét cseréljék ki. A továbbiakra nézve képviselő úr azt javasolta, hogy tekintettel arra, 
hogy az egyébként elég régi többi kazán is tönkre fog menni, ezt az ügyet nem szabad csak úgy kezelni, hogy 
csak a kazánokat javítják, vagy cserélik, hanem a fűtést leadó rendszert is hamarosan fel kell újítani. Erre 
vonatkozóan egy szakemberrel felmérést kellene készíttetni, és ezzel az egész rendszer takarékos működése 
biztosított lehetne. A jelenlegi árajánlat az egyik kazán felújításáról szól, de a jövőben visszatérnek a teljes 
rendszer rekonstrukciójára is.  
 
Lakos Péter elmondta, hogy elsősorban az volt a kérdés, hogy a jelenlegi problémát mennyi pénzből és milyen 
gyorsan tudják megoldani. Ennek a javításnak a jótállása kettő év. Ez csak a legolcsóbb és átmeneti megoldás, a 
tényleges felújítás ezzel csak el lett tolva időben, de mindenképpen sort kell rá keríteni belátható határidővel.   
 
Pápai Mihály további hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

107/2014.(VI.26.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 
1. a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola fűtési rendszerének felújításához bruttó 
590.550,- Ft összeget biztosít a 2014. évi költségvetés Általános tartalékon 
rendelkezésre álló keret terhére; 
2. felhatalmazza a Polgármestert a kivitelezési szerződés megkötésére és a 
szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: Polgármester 

 
 
12.) napirendi pont Javaslat a Liliom Óvoda tervének készítésére tervező 

cég kiválasztására 
 
 

 Előterjesztő:  Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 14. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előző napirendi ponthoz 
hasonlóan az előterjesztést nem tárgyalta, mivel a Bizottság az ülés időpontjában nem volt határozatképes.  
Elmondta, hogy három ajánlat érkezett ugyanarra a műszaki tartalomra. A legkedvezőbb a Bor Tamás tervező 
által benyújtott ajánlat. Erre azért van szükség, mert az esőzések következtében az egyik épület mennyezete 
teljes hosszában megereszkedett és megrepedt, szakemberek megvizsgálták és veszélyesnek találták. A felújítás 
nem vezetne eredményre, ezért kerül sor egy új épület tervezésére. Szeptembertől az ott elhelyezett két óvodai 
csoportot már nem szabad oda visszatenni. Az óvodavezető meg tudja oldani, a két csoport máshová történő 
költöztetését. Várhatóan az év végére az engedélyezési tervek elkészülnek, majd a Kormányhivatal felé jelzi az 
Önkormányzat, hogy rendkívüli helyzet áll fenn, és a szükséges összeget biztosítsák az új épület kivitelezéshez.  
 
Lakos Péter véleménye szerint azt már évek óta mindenki tudta, hogy ez egy 40 éves épület és előbb-utóbb 
tenni kell valamit, mert életveszélyessé válik. Ez nem egy újonnan felmerült probléma, most mégis mindenki 
igyekszik úgy kezelni.  A tanulmányterv elkészítésére sokallja az árajánlat összegét.  
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Pápai Mihály elmondta, hogy a tanulmányterv, az engedélyezési és a kiviteli terv elkészítésének árát foglalja 
magába az ajánlat. Természetesen mindenki tisztában volt azzal, hogy ezzel az épülettel tenni kell valamit, nem 
új keletű a probléma, de most lehetőség van a lehető legjobb megoldást kihasználni.  
További hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

108/2014.(VI.26.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 
1. elfogadja a Gyáli Liliom Óvoda (2360 Gyál, Liliom utca 13-15.) mindhárom 
épületét magában foglaló új koncepció kidolgozására, a legkedvezőbb árajánlatot 
tevő Bor Tamás tervező ajánlatát; 
2. a 2014. évi költségvetés 6. sz. melléklet Gyál-felső vasútállomás épület felújítási 
sorának terhére a fenti tervek elkészítésére biztosítja a szükséges bruttó 4.700.000,- 
Ft összeget; 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014.augusztus .30. 
Felelős: Polgármester 

 
 
13.) napirendi pont Javaslat a Peremvárosi Horgászok Egyesülete 

támogatására 
 

 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 15. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály elmondta, hogy az Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 120.000.-Ft összeggel javasolja 
támogatni az egyesületet. Egyéb javaslat nem lévén szavazásra tette fel az elhangzottakat. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

109/2014.(VI.26.) sz. határozat 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
1. 120.000.-Ft összeggel támogatja a Peremvárosi Horgászok Egyesületét (1181. 
Budapest, Baross u. 12.) a a 2014. évi költségvetés 5. számú mellékletében a Civil 
szervezetek támogatása, Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság támogatása 
keret terhére. A támogatást az egyesület a Peremvárosi Horgásztó és Pihenőpark 
(0154/12 hrsz.) területe, valamint az oda vezető út megtisztításához használhatja fel. 
 
2. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
14.) napirendi pont Javaslat a Bartók Béla utca forgalmi rendjének 

megváltoztatására 
 

 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 16. számú melléklete.) 
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Pápai Mihály elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az I. sz. határozati javaslatot javasolja 
elfogadásra. Más javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta az elhangzottakat. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

110/2014.(VI.26.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
 
1.) elrendeli Gyál, Bartók Béla utca Kisfaludy utca kereszteződésében a Bartók Béla 
utca páros oldalán a KRESZ 61. ábra szerinti „Várakozni tilos” jelzőtábla, valamint 
KRESZ 63/a. ábra szerinti (együttes értelmezésben) „útpadkán történő várakozási 
tilalom” kiegészítő jelzőtábla kihelyezését. A korlátozás vasárnaponként 6 órától 15 
óráig tartó időszakra szól.; 
2.) elrendeli Gyál, Bartók Béla utca Gorkij utca kereszteződésében a Bartók Béla 
utca páratlan oldalán a KRESZ 61. ábra szerinti „Várakozni tilos” jelzőtábla, 
valamint KRESZ 63/a. ábra szerinti (együttes értelmezésben) „útpadkán történő 
várakozási tilalom” kiegészítő jelzőtábla kihelyezését. A korlátozás vasárnaponként 
6 órától 15 óráig tartó időszakra szól; 
3.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Polgármester 

 
 
15.) napirendi pont Javaslat a Vasút utca forgalmi rendjének 

megváltoztatására 
 

 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 17. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály ismertette a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint az I. sz. határozati 
javaslatot javasolják elfogadásra. Más javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta az elhangzottakat. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

111/2014.(VI.26.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
 
1.) elrendeli Gyál, Vasút utca – Kisfaludy utca kereszteződésében a Vasút utca páros 
oldalán kihelyezett KRESZ 60. ábra szerinti „Megállni tilos” jelzőtábla, valamint 
KRESZ 63/a. ábra szerinti (együttes értelmezésben) „útpadkán történő megállási 
tilalom” kiegészítő jelzőtábla 20 méterrel történő áthelyezését a Kisfaludy utca 1 
szám alatti és a Vasút utca 15. szám alatti ingatlanok telekhatárának vonalába; 
2.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Polgármester 

 
 
16.) napirendi pont Javaslat Gyál-felsői vasútállomás tervének 

véglegesítésére 
 

 Előterjesztő:  Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 18. számú melléklete.) 
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Pápai Mihály kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

112/2014.(VI.26.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy: 
 
1. elfogadja a Gyál – felsői vasútállomáshoz a terv véglegesítés, és egységes 
szerkezetbe foglalás szükségességét; 
 
2. a 2014. évi költségvetés beruházási költségei között szereplő Gyál-felső 
vasútállomás épület felújítására tervezett költségek terhére a terv véglegesítésére 
nettó 1.000.000,- Ft+ÁFA összeget biztosít; 
 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szerződéskötésre a MŰÉP Építőmérnöki Kft-vel. 
 

Határidő: 2014. augusztus 30. 
Felelős: Polgármester 

 
 
17.) napirendi pont Javaslat Ibolya utcai vízelvezetési probléma 

kezelésére 
 

 Előterjesztő:  Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 19. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

113/2014.(VI.26.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 
1. elfogadja az Ibolya utcában meglévő vízelvezetési probléma kezelésének 
szükségességét; 
 
2. elfogadja a  ajánlatot tevő Vitép’95 Kft. ajánlatát, melyhez a szükséges fedezetet 
1.272.500,- Ft + ÁFA értékben a Környezetvédelmi Alap terhére biztosítja; 
 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2014. augusztus 30. 
Felelős: Polgármester 

 
 
18.) napirendi pont Javaslat Gyál, Kőrösi út – Mátyás király utca 

csomópont térségében vasúti és közúti gyalogos 
átkelőhelyhez tervező cég kiválasztására 

 

 Előterjesztő:  Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 20. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály felhívta a figyelmet, hogy a tervezést és az engedélyeztetést nagyon vizsgálják meg, mert Gyálon  
egyszerű járdaszigettel gyalogátkelőhelyet nem lehet megvalósítani terv szerint. A Vecsési út- Deák F. utca 
sarkon terveztettek azzal a tervezővel ide egy gyalogátkelőhelyet, aki egyébként is tervezte a Vecsési út 
felújítását. A Közúti Igazgatóság mindezt engedélyezte és az összes szükséges szakhatóság, de mindezzel az a 
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probléma, hogy a Deák F. utcából a csuklós busz nem tud kifordulni a Vecsési útra, csak akkor, ha 
keresztülmegy a  járdaszigeten. Írtak az Önkormányzatnak egy levelet, hogy meg kell oldani ezt a problémát. A 
válaszlevél azt fogja tartalmazni, hogy ez nem az Önkormányzat feladata.  Egyébként az aszfalt megfelelő 
felfestése lenne a legegyszerűbb megoldás erre. A busz előbb járt arra, mint a járdasziget és a tervezéskor is ott 
járt már.  
 
Lakos Péter emlékezete szerint annak idején a Penny Market áruház kötelezve volt, hogy a saját maga által 
okozott forgalomnövekedéssel kapcsolatos közlekedési helyzetet megoldja, és kiépítse a szükséges forgalmi 
rendet. Akkor senki nem vette észre, hogy a gyalogátkelőt nem hozták létre, és ez most sok pénzébe kerül az 
Önkormányzatnak. Kérte, hogy a jövőben körültekintőbben járjanak el hasonló esetekben.   
 
Pápai Mihály elmondta, hogy valószínűnek tart egy tárgyalás kezdeményezését a Penny Markettel, ahol fel 
fogják hívni a figyelmüket, hogy a gyalogátkelő létesítéséhez járuljanak ők is hozzá.  
Más hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

114/2014.(VI.26.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 
1. elfogadja a Mátyás Király utca – Kőrösi út csatlakozásánál gyalogátkelőhely, 
illetve ehhez kapcsolódóan egy labirint korlátos vasúti gyalogátkelőhely tervezési 
munkára a legkedvezőbb árajánlatot tevő TANDEM Mérnökiroda Kft. nevű céget; 
2. a 2014. évi költségvetésben a beruházások között, ezen tevékenységre szereplő 
költsége terhére a fenti tervek elkészíttetésére biztosítja a szükséges 1.080.000,- 
Ft+ÁFA összeget; 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. augusztus.30 
Felelős: Polgármester 

 
 
19.) napirendi pont Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 

munkájáról  
 

 Előterjesztő:  Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 21. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály ismertette az Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság határozatát, mely szerint a Képviselő-
testület fogadja el a Települési Értéktár Bizottság munkaterv szerinti beszámolóját és a 2014. évi költségvetés 5. 
számú mellékletében szereplő Civil szervezetek támogatása, Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
támogatása sor terhére, szükség szerint, de maximum 1 millió forint keretösszegig biztosítsa a működéshez 
szükséges keretösszeget. További javaslat nem lévén szavazásra tette fel az elhangzottakkal kiegészítve a 
határozati javaslatot. 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

115/2014.(VI.26.) sz. határozat 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Települési Értéktár 
Bizottság munkaterv szerinti beszámolóját és a 2014. évi költségvetés 5. számú 
mellékletében szereplő Civil szervezetek támogatása, Ifjúsági, Sport és 
Környezetvédelmi Bizottság támogatása sor terhére szükség szerint, de maximum 1 
millió forint keretösszegig biztosítja a működéshez szükséges keretösszeget. 
 
Határidő: 2014. december 31.  
Felelős: polgármester  
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20.) napirendi pont     Egyebek 
 
Pápai Mihály megállapította, hogy a napirend keretében kérdés, hozzászólás nincs. A további napirendi pontok 
tárgyalására zárt ülés keretében kerül sor, ezért a nyílt ülést bezárta. 
 
A zárt ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
Rozgonyi Erik       Pápai Mihály    

                            címzetes főjegyző     polgármester   
 
 
 
A képviselő-testületi nyílt ülés 2014. június 26-án 18.00 órától 18.30 óráig tartott. 
 
A jegyzőkönyv digitális hangfelvételről készült. 
 
  
  


