
Szám: 11371-2/2014. 

Jegyzőkönyv 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 30. 
napján megtartott nyílt üléséről. 

Készült: 4 példányban 

1 pid - Eredeti példány 
1 pld. - Irattár - Helyben 
1 pld. - Munkapéldány 
1 pld. - Könyvtár 
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Jegyzőkönyv 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 30. 
napján megtartott nyílt üléséről 

Pápai Mihály 
Erős József 
Bácsi Péter 
Czotter Ferenc 
Fa Zsuzsanna 
Hegymegi István 
Lakos Péter 
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna 
Nagy József Elek 
Végh Tibor 
Vinnai Tibor 
Zabánné Nagy Gyöngyi 

polgármester, 
alpolgármester. 
képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

Rozgonyi Erik 
Sávai Mária 
Botlik Zoltán 
Dr. Fa Cecília 
Gácsi Kiss Dezsőné 
Szabó István 
Németh György 
Diera Éva 
Kojnok Balázs 
Kiss István 
Feltizi-Veress Imre 
Donhauzer Ádám 
Németh Istvánné 
Ritecz Istvánné 
Kápolnásiné Sági Andrea 
Balkó Kálmánné 
Szerető Zsolt 
Jakab József 
Tóth Istvánné 

címzetes főjegyző, 
aljegyző, 

a PGB külsős tagja, 
a SZEB külsős tagja, 
az OKB külsős tagja, 
a KKB külsős tagja. 
a Gyáli Járási Hivatal vezető helyettese. 
Pénzügyi és Adó Iroda vez. 
Igazgatási Iroda vezetője, 
Városfejlesztési Iroda vezetője. 
Tankerületi igazgató, 
Városfejl. és Városüz.Nonprofit Kft. ügyv.ig. 
a Tátika Óvoda vezetője, 
a Liliom Óvoda vezetője, 
a Tulipán Óvoda vezetője, 
Bóbita bölcsőde vezetője. 
Ybl Tervező Kft. mérnöke. 
Roma Nemzetiségi Önk.elnöke. 
szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

Pápai Mihály köszöntötte a megjelenteket, külön a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a Képviselő
testüiet 12 tagjával határozatképes. Ismertette a napirendet, majd javasolta, hogy vegyék fel megtárgyalásra zárt 
ülésben a „Javaslat a Pest Megyei Önkormányzat által alapított díjakra való felte1jes::tésre'' című előterjesztést. 
Más javaslat, hozzászólás nem lévén az elhangzott módosítással szavazásra tette fel az ülés napirendjének 
elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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159/2014.(X.30.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felveszi naprendjére: 

„ Jarns!at a Pest Megyei Önkormúny::al által alapított díjakra való felte1jes::tésre" 
cimü előterjesztést. 

A módosítás után az alábbiak szerint fogadja el a 2014. október 30-ai nyílt ülésének 
napirendjét: 

1. Beszámoló a 2014. szeptember 11-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt 
fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Beszámoló a lejárt határidejü határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

3. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012. (Xl.30.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

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

4. Javaslat a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 10/2001. 
(Vl.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, ezzel egyidejűleg új 
rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

5. Javaslat likviditási hitel újra felvételére 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgvalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

6. Javaslat a BKK Zrt-vcl megkötendő finanszírozási szerződés elfogadására 

Elöterjesztö: Pápai Mihály polgármester 
Tárgvalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

7. Javaslat Gyál Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
közötti Együttmüködési Megállapodás jóváhagyására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgvalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

8. Javaslat Gyál Város Önkormányzata és a Román Nemzetiségi Önkormányzat 
közötti Együttmüködési Megállapodás jóváhagyására 

Elöterj esztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgvalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

9. Javaslat a Bóbita Bölcsőde 2013/2014. nevelési évéről szóló beszámoló 
elfogadására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
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Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

10. Javaslat a Tátika Óvoda 2013/2014. évi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

11. Javaslat a Liliom Óvoda 2013/2014. évi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

12. Javaslat a Tulipán Óvoda 2013/2014. évi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

13. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda alapító okiratának módosítására 

Elóterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

14. Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

15. Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

16. Javaslat a KMOP-4.7.1-13-2013-0009 kódszámú ASP csatlakozási projekt 
szolgáltatás bevezetéséhez szükséges tevékenységek végzésére partner 
kiválasztására Gyál városra vonatkozóan 

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

17. Javaslat a KMOP-4.7.1-13-2013-0009 kódszámú ASP csatlakozási projekt 
projektmenedzsmentjének kiválasztására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

18. Javaslat a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetői munkakörére vonatkozó pályázat kiírására 

Előterjesztő: 

Tárgvalja: 
Pápai Mihály polgármester 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 

19. Javaslat „Liliom óvoda felújítása" tárgyú beruházás engedélyezési tervének 
elfogadására 

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Oktatási és Kulturális Bizottság 

20. Javaslat a „Li liom óvoda felújítása" tárgyú munka műszaki ellenőrének 
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kiválasztására 

Elóterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

21. Javaslat ,,Gyáli Hulladékgazdálkodási Program" tárgyú pályázathoz 
eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás lezárására 

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
Tárgvalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

n Javaslat tag delegálására a „Kertváros" Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsába 

Eliíterjesztó: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

23. Javaslat polgármester helyettesítésének szabályozására a Fővárosi 
Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában 

Elóterjesztö: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

24. Javaslat a Bogáncs köz forgalmi rendjének felülvizsgálatára 

25. 

Előterjesztö: Pápai Mihály polgármester 
Tárgvalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 

Zárt ülés: 

26. Javaslat fellebbezés elbírálására 

EI0terjesztö: Kojnuk Balázs irodavezető 

27. Javaslat a Pest Megyei Önkormányzat által alapított díjakra való felterjesztésre 

Elóterjesztö: Pápai Mihály polgármester 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

1.) napirendi pont Beszámoló a 2014. szeptember 11-i rendes képviselő
testiilcti ülés óta történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Lakos Péter megkérdezte, hogy milyen pénzügyi háttere van a városban szeptember és október hónapokban 
történt nagymértékű útjavításoknak, mert erről a költségvetési rendelet módosításának anyagában semmi jelzést 
nem talált. rv1ilyen döntés alapján történt mindez, ki volt a kivitelező és milyen fedezete van ezeknek a 
munkáknak? 

Pápai Mihály elmondta, hogy a DPMV Zrt. megkereste az Önkormányzatot az év második felében, hogy négy 
utcában karbantartási és rekonstrukciós munkákat fognak végezni. A Hivatal csak úgy adta ki az útfelbontási 
engedélyt. ha a felbontott utat teljes szélességében állítják helyre. Ez történik most a városban és az 
elkövetkezendő két év folyamán is sor kerül hasonló munkálatokra. Ezzel reményeik szerint az úthálózat is 
fokozatosan meg fog újulni. 
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További kérdés nem lévén szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

160/2014.(X.30.) 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 kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra tette fel a beszámolóban foglaltak elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

161/2014.(X.30.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejá11 határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

3.) napirendi pont Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti 
vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
20/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

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

Pápai Mihály hozzászólás nem lévén név szerinti szavazásra kérte fel a testület tagjait. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással a 
következő név szerinti szavazással - az alábbi rendeletet alkotja: 

Pápai Mihály 
Bácsi Péter 
Czotter Ferenc 
Erős József 
Fa Zsuzsanna 
Hegymegi István 
Lakos Péter 
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna 
Nagy József Elek 
Végh Tibor 
Vinnai Tibor 
Zabánné Nagy Gyöngyi 

igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 
15/2014.(X.31.) számli rendeletét az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti 
vagyonról és a ngyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012.(XI.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

4.) napirendi pont Javaslat a helyi népszavazásról és népi 
kezdeményezésről szóló 10/2001.(VI.29.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, 
ezzel egyidejűleg új rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

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

Lakos Péter látva az elmúlt választásokon a helyi lakosság aktivitását, sokallta a rendelettervezetben szereplő 25 
%-os részvételi határt és javasolta. hogy ennek mértékét vigyék lejjebb, és a két értéket felezzék meg, ezáltal a 
kezdeményezési arány 18 %-ra módosuljon. 

Pápai Mihály szavazásra tette fel az elhangzott módosítási javaslatot. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen - 2 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

162/2014.(X.30.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja azt a módosító 
javaslatot. mely szerint a rendelet 1.§ (!) bekezdése az alábbiak szerint jelenjen 
meg: 

„ G_rá! \'árosban helyi népszavazást a választópolgárok 18 %-a 
kezdeményezhet „ 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

Pápai Mihály egyéb hozzászólás nem lévén az elfogadott módosítással név szerinti szavazásra bocsátotta a 
rendelet elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testlilete 12 igen szavazattal - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással a 
következő név szerinti szavazással - az alábbi rendeletet alkotja: 

Pápai Mihály 
Bácsi Péter 
Czotter Ferenc 
Erős József 
Fa Zsuzsanna 
Hegymegi István 
Lakos Péter 
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna 
Nagy József Elek 
Végh Tibor 
Vinnai Tibor 
Zabánné Nagy Gyöngyi 

igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
16/2014.(X.3 I.) számú rendeletét a helyi népszavazás 
jogosult választópolgárok számának megállapításáról. 

megalkotja a 
kezdeményezésére 



8 

5.) napirendi pont Javaslat likviditási hitel újra felYételére 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 1 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

163/2014.(X.30.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a folyamatos likviditás biztosítása érdekében hozzájárul a 200 millió Ft összegű 
likviditási hitel újrafelvételéhez 2015. január 0 !-napjától 2015. december 31. 
napjáig terjedő időszakra. 

2. kötelezettséget vállal arra, hogy 2015. december 31-én az igénybevett likviditási 
hitel összegét teljes mértékben visszafizeti. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés aláírására. 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős : Polgármester 

6.) napirendi pont Javaslat a BKK Zrt-vel megkötendő finanszírozási 
szerződés elfogadására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

164/2014.(X.30.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a.) a mellékelt finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó szerződést a Budapesti 
Közlekedési Központ Zrt·vel megköti,. 

b.) felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, valamint arra, hogy a 2015. 
január 1. napjától hatályos szerződéstervezet tartalmának kialakítása során a BKK 
Zrt-vel tárgyalásokat folytasson. 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: polgármester 

7.) napirendi pont Javaslat Gyál Város Önkormányzata és a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési 
Megállapodás jóváhagyására 

Előterjesztő: Pápai i·vlihály polgármester 
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Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 

Pápai Mihály kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a megállapodás jóváhagyására vonatkozó 
határozati javaslatot. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

165/2014.(X.30.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. november 
1-i hatállyal az elöterj esztés mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a Gyál 
Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 
Együtt111 1'íködési Megállapodást. 

Határidő: 2014. október 31. 
Felelős: polgármester 

8.) napirendi pont Javaslat Gyál Város Önkormányzata és a Román 
Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési 
Megállapodás jóváhagyására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 

Lakos Péter megkérdezte. hogy a gyáli nemzetiségi szavazáson mennyi volt a részvételi létszám? 

Rozgonyi Erik elmondta, hogy hárman szavaztak, és mindhárom jelölt három érvényes szavazatot kapott. 

Pápai Mihály további hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal - 1 ta1iózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

166/2014.(X.30.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. november 
1-i hatállyal az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a Gyál 
Város Önkormányzata és a Román Nemzetiségi Önkormányzat közötti 
Együttmüködési Megállapodást. 

Határidő: 2014. október 31. 
Felelős: polgármester 

9.) napirendi pont Javaslat Bóbita Bölcsőde 2013/2014. nevelési évről 

szóló beszámolója elfogadására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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16712014.(X.30.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Bóbita Bölcsőde 
2013/2014. évi nevelési-gondozási évéről készült beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

10.) napirendi pont Javaslat a Tátika ÓYoda 2013/2014. évi 
beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

168/2014.(X.30.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Tátika Óvoda 
2013/2014. évi beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

11.) napirendi pont Javaslat a Liliom Óvoda 2013/2014. évi 
beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Pápai Mihály kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

169/2014.CX.30.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Liliom Óvoda 
2013/2014. évi beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

12.) napirendi pont Javaslat a Tulipán Óvoda 2013/2014. évi 
beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

170/2014.(X.30.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testlilete a Gyáli Tulipán Óvoda 
2013. 2014. évi beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

Pápai Mihály elmondta, hogy hosszú évek óta vesz részt a Képviselő-testület munkájában, és az intézmények 
beszámolói egyre terjedelmesebbek. tartalmasabbak lettek. A legnagyobb érdeklődést a szakmai munka és a 
plusz feladatok vállalására vonatkozó részek kapják. Az óvodák nem csak a törvény által előírt feladatokra 
koncentrálnak. hanem odafigyelnek a gyermekek fejlődésére, környezettudatos nevelésére, és minden egyéb 
olyan dologra, ami a mindennapi életükben is segíti őket. Ennek nagyon örül, és a további munk~jukhoz nagyon 
sok sikert és jó egészséget kívánt, valamint kérte, hogy a jövőben további plusz feladatokat már ne vállaljanak, 
hanem az eddig vállaltaknak igyekezzenek maradéktalanul eleget tenni és magasabb színvonalra emelni. 

13.) napirendi pont Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda alapító okiratának 
módosítására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kikiildésre került. (A jegyzőkönyv 15. számú melléklete.) 

Pápai Mihály kérdés. hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

171/2014.(X.30.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a Gyáli Liliom Óvoda 123/2014. (VIIl.27.) sz. határozattal jóváhagyott 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának 12. pontjához tartozó szövegrészt 
2014. október 31. napján törli az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti módosító 
okirat kiadásával. Jelen módosítás az Alapító Okirat egyéb rendelkezéseit nem 
érinti: 

2. egyúttal felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

14.) napirendi pont Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda alapító okiratának 
módosítására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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172/2014.(X.30.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a Gyáli Tátika Óvoda 124/2014. (VIII.27 .) sz .. határozattal jóváhagyott egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának 12. pontját törli, valamint módosítja az 
Alapító Okirat 19. pontját 2014. október 31. napján az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti módosító okirat kiadásával. Jelen módosítás az Alapító Okirat egyéb 
rendelkezéseit nem érinti; 

2. egyúttal felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: 2014. október 31. 
Felelős: Polgánnester 

15.) napirendi pont Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda alapító okiratának 
módosítására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 17. számú melléklete.) 

Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

173/2014.(X.30.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a Gyáli Tulipán Óvoda 125/2014. (VIII.27.) sz. határozattal jóváhagyott 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának 12. pontjához tm1ozó szövegrészt 
2014. október 31. napján törli az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti módosító 
okiratot kiadásával. Jelen módosítás az Alapító Okirat egyéb rendelkezéseit nem 
érinti; 

2. egyúttal felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: 2014. október 31. 
Felelős: Polgármester 

16.) napirendi pont Javaslat a KMOP-4.7.1-13-2013-0009 kódszámú ASP 
csatlakozási projekt szolgáltatás bevezetéséhez 
szükséges tevékenységek végzesere partner 
kiválasztására Gyál városra vonatkozóan 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

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

Végh Tibor megkérdezte, hogy mi a lényege az előterjesztésnek? 

Rozgonyi Erik elmondta, hogy a tervek szerint 2015-ben indul a program, mely szerint az ASP központokon 
keresztül vehetnek igénybe önkormányzatok szolgáltatásokat. Hat szakrendszerröl van szó, többek között a 
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pénzügyi gazdálkodási modul, az iktató rendszer, a vagyongazdálkodási, a helyi adó, a portálszolgáltatás és 
hasonlókra lehetett pályázni. Az Önkormányzat a portálszolgáltatás kivételével a többire pályázaton pénzt nyert, 
és a tervek szerint a többi szolgáltatást az ASP központon keresztül ingyenesen biztosított szoftvereken venné 
igénybe. Ez 100 %-osan finanszírozott állami pályázat. A jelenleg meglévő rendszereink adatait át kell migrálni, 
majd az új szakrendszerekben ezeket tesztelni kell. Össze kell hangolni a Hivatal jelenlegi infrastruktúráját az 
ASP rendszer fogadó infrastruktúrájával, illetve ezen tevékenység keretében elvégzik azt az informatikai törvény 
által előírt auditot, ami szükséges, mivel minden önkormányzatnak fel kell készítenie a megfelelő biztonsági 
szintre a saját rendszerét. illetve ezzel kapcsolatban különböző cselekvési terveket kell előkészíteni a 
jogszabálynak való megfeleléshez. 

Végh Tibor számításai szerint az Önkormányzatnak 1 millió Ft-tal többet kell hozzátenni a pályázathoz, mert a 
projektmenedzsment díját még nem számolták hozzá. Továbbra sem érti, hogy miről van szó valójában, mert 
eddig is voltak az Önkormányzatnak működést segítő szoftverei, csak most lesz megint egy újabb, amibe át kell 
migrálni az összes többit, amihez helyi migrációs vezetőt is kell találni. Véleménye szerint ennek semmi értelme. 

Rozgonyi Erik elmondta, akarat van rá, hogy az állami szervek és az önkormányzatok ASP központokon 
keresztül vegyék igénybe ezeket a szolgáltatásokat, tehát ezt lépi meg a gyáli önkormányzat állami támogatással, 
egyébként pedig valószínüleg a többieknek is elő fogják írni, de nekik már saját forrásból kell megtenni 
ugyanezt. Az adatok az ASP központban lesznek. Az adatok nyilvánosak. hogy mennyit nyertek az egyes 
önkormányzatok, tehát pontosan el lehet találni a pályázati összeget. Nem kerül az Önkormányzatnak többe, 
mert a projektmenedzsmenti költségre is nyertünk, tehát nincs plusz fedezetre szükség. 

Hegymegi István megkérdezte, hogy mi alapján választották ki az előterjesztésben szereplő cégeket? 

Rozgonyi Erik elmondta, hogy a pályázat előkészítése során a pályázatírótól kaptak arra vonatkozó ötleteket, 
hogy kiket keressenek meg. 

Hegymegi István tájékozódott a Bluefield Kft-ről és nem biztos benne, hogy képes két fővel ezt a feladatot 
elvégezni. 

Rozgonyi Erik reméli, hogy el tudják végezni a munkát, hiszen a szerződés alapján az el nem végzett feladatért 
nekik kell viselni a következményeket. 

Hegymegi István elmondta. hogy legalább 30 önkormányzat kapcsán megtalálta ennek a cégnek a nevét hasonló 
feladat kapcsán. Megkérdezte, hogy azokat a meglévő rendszereket, amelyek az Önkormányzatnak jelenleg is a 
rendelkezésére állnak, fel tudják-e használni? Tudomása szerint például Gyál sokkal kisebb hardver technikát 
fog kiépíteni, mint Mogyoród. 

Rozgonyi Erik elmondta, hogy a pályázat előkészítése során felmérték, hogy milyen gépeken fognak futni az új 
szoftverek. és azt is, hogy a jelenlegi gépek mire képesek. Ezen kívül volt egy pályázati felső korlát, és ezen 
belül minden önkormányzat a saját igényei szerint gazdálkodott. Megvannak azok a minimum követelmények, 
amiknek meg kell, hogy feleljenek a gépek, amiken ezek a szakrendszerek futni fognak. Gyálnak valószínűleg 
jobbak a gépei, mint Mogyoródnak. 

Czotter Ferenc elmondta, hogy a Bluefield Kft. kiválasztására azért került sor, mert már van gyakorlati 
tapasztalatuk, folyamatosan tartanak előkészítéseket és képzéseket, valamint vélhetően megbízhatóan tudják 
segíteni az Önkormányzat munkáját, de az ár is közrejátszott abban, hogy ők lettek a nyertesek. 

Végh Tibor néhány elírásra hívta fel a figyelmet a pályázati kiírás anyagában. 

Pápai Mihály elmondta. hogy a következő testületi ülésig utánanéznek az említett elírásoknak és ha szükséges, 
javítják. Azt nem tudja eldönteni, hogy ez szükséges-e az Önkonnányzatok számára, vagy sem, de ha a 
felkészülés nem kerül semmibe és csak nyerhetnek rajta, akkor ezen el kell indulni. Ha a kormányzat később 
egyébként is kötelezővé teszi, akkor az nem lehet kérdés, hogy most élnek a lehetőséggel. 

Hegymegi István nem érti az összegszerüségi különbséget az egyes önkormányzatok által elnyert pénz nagysága 
között. 
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Pápai Mihály elmondta, hogy az egyes önkormányzatok pályázati kiírásainak részletei nem ismertek, nem lehet 
tudni, hogy nekik milyen eszközök beszerzésére van szükségük. Minden önkormányzat testre szabottan kapta az 
ajánlatot. 
Más hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatban foglaltakat. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen - 2 nem szavazattal - 0 ta11ózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

l 74/2014.(X.30.) sz. határozat 

1.) Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP-
4.7.1-13-2013-0009 kódszámú ,,ASP csatlakozási projekt szolgáltatás bevezetéséhez 
szükséges tevékenységek ellátására Gyál városban" beszerzés nyertesének a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő, BlueField Kft. 1122. Bp., Ráth György u. 56. 
(Adószám: 14110968-2-43) céget választja. 

2.) A pénzügyi fedezet a KMOP-4.7.1-13-2013-0009 kódszámú nyertes pályázati 
támogatásban a Gyál városra tervezett részben áll rendelkezésre. 

3.) Felhatalmazza a polgármeste11 a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. november 30. 
Felelős: polgármester 

17.) napirendi pont Javaslat a KMOP-4.7.1-13-2013-0009 kódszámú ASP 
csatlakozási 
kiválasztására 

projekt projektmenedzsmentjének 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testi.ilete 11 igen - 1 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

l 75/2014.(X.30.) sz. határozat 

1. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyál - Mogyoród -
Gomba - Tápiószecső - Tápióság Önkormányzatainak konzorciumvezetője úgy 
dönt, hogy a KMOP-4.7.1-13-2013-0009 kódszámú ASP csatlakozási projekt 
projektmenedzsmentjének ellátására a legkedvezőbb ajánlatot tevő, BlueField Kft. 
1122. Bp., Ráth György u. 56. (Adószám: 14110968-2-43) céget választja. 
2. A pénzügyi fedezet a KMOP-4.7.1-13-2013-0009 kódszámú nyertes pályázati 
támogatásban áll rendelkezésre, azzal a kiegészítéssel, hogy A 
kötelezettségvállalás közös beszerzés esetén is minden érintett tag részéről 
megtörténik, azaz valamennyi érintett tag 

- aláírja a létrejövő vállalkozói szerződést, 
- megjelenik a megrendelői/megbízói oldalon, 
- az egyes tagokat érintő részek arányában a számlák a saját nevükre 

szólnak." 
3. Felhatalmazza a konzorciumvezető polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: 2014. november 30. 
Felelős: Pápai Mihály konzorciumvezető polgármester 
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18.) napirendi pont Javaslat a GY.T.H. Gyál és Térsége 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Felelősségű Társaság ügyvezetői 

vonatkozó pályázat kiírására 

Elöterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Korlátolt 
munkakörére 

Lakos Péter elmondta. hogy ez egy papíron működő Kft., mivel mindenféle tevékenységet közbeszerzésen 
kiszervezett. Az nem világos számára, hogy egy ilyen cég ügyvezetője mit fog csinálni napi 8 órában. 

Pápai Mihály véleménye szerint elvégzi mindazokat a feladatokat, amiket egy Kft. ügyvezetőjének kell. 
Jelentéseket tesz a tulajdonos és az állam felé, rendezi a számlákat, kifizetéseket, ellenőrzi az ASA megfelelő 
számlázását. kezeli a nem fizetők nyilvántartását és továbbítja a felettes szerveknek. Megszervezi a kiírt 
pályázatokon való részvételt és lebonyolítja, szakhatósági és egyéb engedélyek ügyében eljár. A jövőben 8 ezer 
db szemétgyüjtő edény kiosztását intézi, valamint azok chip-pel való ellátását. Felügyeli a komposztáló és a 
három gyüjtőautó üzemeltetését. valamint ellátja mindazokat a feladatokat, amiket az állam és a város 
önkormányzata ezeken felül rábíz. 

Lakos Péter szerint a pályázaton elnyert 360 millió Ft összegű eszközparkot az ASA teljes egészében átveszi 
üzemeltetésre. tehát a jármüvek üzemeltetésével az ügyvezetőnek nem lesz dolga. 

Pápai Mihály elmondta. hogy a három jármü átadásával, üzemeltetésével kapcsolatos dolgok és azok megfelelő 
használatának ellenőrzése mindenképpen az ő feladata lesz, de ez valóban egy kis része a munkájának. Évente 8 
ezer háztartás szemétszállitásának ügyét kell intéznie, tehát nagyon sok dolga lesz. Az előző ügyvezető pontosan 
ezek miatt mondott le erről a megbízásról. mert ez már meghaladta a lehetőségeit. A jövőben ezen a területen 
bizonyára lesznek változások is, melyeket szintén a helyén kell majd kezelni és bonyolítani. Attól nem kell 
tartani, hogy nem lesz mit csinálnia. 
Más hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a pályázat kiírására vonatkozó határozati javaslatot. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen - 2 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

176/2014.(X.30.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 
mellékleteként feltüntetett pályázatot írja ki a Gy.T.H. Gyál és Térsége 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségü Társaság ügyvezetői 
munkakörének a betöltésére és felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. november 30. 
Felelős: Polgármester 

19.) napirendi pont Javaslat „Liliom Óvoda felújítása" tárgyú beruházás 
engedélyezési tervének elfogadására 

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 

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

Végh Tibor a kiosztott látványtervek alapján kifogásolta, hogy a harmadik csoportépületnél az előtte létesített 
átjáró teteje a csoportszobák ablakait teljesen eltakarja, még 3 méter távolságot sem feltételez a kettő között, ami 
teljesen elveszi a fényt. 

Szerető Zsolt ternző elmondta. hogy a valóságban 5 méter a két épület közötti távolság, és azon az oldalon 
nem lesz csoportszoba elhelyezve. 

Pápai Mihály egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

I 77 /2014.(X.30.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, „Liliom óvoda felújítása" tárgyú beruházás engedélyezési tervét. és 
felkéri a tervezőt az alapján az engedélyeztetés lefolytatására: 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

Határidő: 2015.január 15. 
Felelős: Polgármester 

20.) napirendi pont Javaslat „Liliom Óvoda felújítása" tárgyú munka 
műszaki ellenőrének kiválasztására 

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 22. számú melléklete.) 

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

17812014.(X.30.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja a Volmer Kft. ajánlatát és a „Liliom óvoda felújítása'" tárgyú 
munkához szükséges műszaki ellenőrzés és tervbírálat elvégzésére szerződést kíván 
vele kötni az ajánlatban szereplő 3.200.000.- +Áfa összegért; 
2. a fentiekre 2014. évi költségvetésében az általános tartalék terhére, valamint a 
2015. évi költségvetésében biztosítja a szükséges fedezetet; 
3. felha!almazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. november 30. 
Felelős: Polgármester 

21.) napirendi pont Javaslat „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program 
tárgyú pályázathoz eszközbeszerzés közbeszerzési 
eljárás lezárására 

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 23. számú melléklete.) 

Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal - 1 nem szavazattal - 0 tartózkodással a 
következő név szerinti szavazással - az alábbi határozatot hozta: 

Pápai Mihály igen 
Bácsi Péter igen 
Czotter Ferenc igen 
Erős József igen 
Fa Zsuzsanna igen 



Hegymegi István 
Lakos Péter 
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Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna 
Nagy József Elek 
Végh Tibor 
Vinnai Tibor 
Zabánné Nagy Gyöngyi 

igen 
nem 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 

179/2014.(X.30.) sz. hatiírozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt. hogy: 

1. elfogadja, a „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program - eszközök beszerzése" 
tárgyú közbeszerzési eljárás írásbeli szakvélemény és döntési javaslatában 
szereplőeket, és az alábbiakat, mint legkedvezőbb ajánlattevőket hirdeti 
nyerteseknek: 
2. l. rész vonatkozásában szerződést kíván kötni az IDEA CONT ACT Kft., és P. 
HEi'iKEL GMBH. közös ajánlattevőkkel az ajánlatukban szereplő 69.920.000,
Ft+ ÁFA összegért. 
3. II. rész vonatkozásában szerződést kíván kötni a JRK Waste Management s.r.o.
val az ajánlatában szereplő 6.772.500,- Ft+ÁFA összegért. 
4. Ill. rész vonatkozásában szerződést kíván kötni az RF-IT Hungary Informatikai, 
Kereskedelmi és Tanácsadó Kft-vel az ajánlatában szereplő 19.618.000,- Ft+ÁFA 
összegért. 
5. IV. rész vonatkozásában szerződést kíván kötni az RF-IT Hungary Informatikai, 
Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.vel az ajánlatában szereplő 1.750.000,- Ft+ÁF A 
összegért. 

6. elfogadja. hogy a szakvélemény és döntési javaslat alapján az érvénytelen 
ajánlattevők ne\ e: Hévszervíz Szolgáltató Kft„ Hi-Tech Műszertechnika 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., GREEN WA Y HUNGARY Z11. 

7. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szlikséges további intézkedések 
megtételére. 

8. Jelen határozat hatályosulásának feltétele a KEOP-1.1. l/C/13-2013-0009 
azonosító számú pályázatban Közreműködő Szervezet, ill. a Közbeszerzési 
Felligyeleti Főosztály által a közbeszerzési eljárás, és annak lezárásának 
jóváhagyása. az erről szóló tanúsítvány kiállítása. 

Határidő: 2014. november 30. 
Felelős: Munkacsop011 

22.) napirendi pont Javaslat tag delegálására a „Kertváros" 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 24. számú melléklete.) 

Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozat javaslatban foglaltakat. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tai1ózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

180/2014.(X.30.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Kertváros" 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában Gyál Város Önkormányzatát Pápai 
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Mihály polgármester képviseli, akadályoztatása esetén öt e tisztségében Erős József 
alpolgármester, illetőleg Rozgonyi Erik címzetes főjegyző helyettesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

23.) napirendi pont Javaslat polgármester helyettesítésének 
szabályozására a Fővárosi Agglomeráció 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 25. számú melléklete.) 

Hozzászólás nem lévén szavazás következett. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

181/2014.(X.30.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fővárosi 
Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában Gyál Város 
Önkormányzatát Pópai Mihóly polgármester akadályoztatósa esetén Erős József 
alpolgórrnester, illetőleg Rozgonyi Erik címzetes főjegyző képviseli. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgórrnester 

24.) napirendi pont Javaslat a Bogáncs köz forgalmi rendjének 
felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre kerlilt. (A jegyzőkönyv 26. számú melléklete.) 

Pápai Mihály ismertette a bizottságok javaslatait, mely szerint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a II. sz. 
határozati javaslat elfogadását támogatja. Eszerint a testület ne \'áltoztassa meg a szóban forgó közterület 
forgalmi rendjét. A Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadni a II. 
sz. határozati javaslatot, hogy a hivatal kérje fel a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesületet, hogy az adott 
közterületen az ellenőrzéseket fokozottabban végezze. 
A Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság kiegészítő javaslatát nem támogatja a határozatba befoglalni. 
mert mint polgármester személyesen kíván a FEGY Polgárőrséggel ebben az ügyben tárgyalni. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén az elhangzottakat figyelembe véve szavazásra tette fel a II. sz. határozati 
javaslatot. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testlilete 12 igen - 0 nem sza\'azattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

182/2014.(X.30.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelenleg nem kívánja a gyáli 
490/4 hrsz-ú Bogáncs köz forgalmi rendjét megváltoztatni. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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25.) napirendi pont Egyebek 

Pápai Mihály felolvasta az írásos tájékoztatót, melyet a Pénzügyi és Adó Iroda vezetője adott Lakos Péter 
képviselő úr október 29-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén, a 13-14. napirendi ontok kapcsán feltett 
kérdéseire. Ezt a tájékoztatót képviselő úr írásban is megkapta. (A jegyzőkönyv 27. sz. melléklete) 

Elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal a délután folyamán meghívót küldött a képviselőknek a kötelező 
továbbképzéslikkel kapcsolatban, mely november 5-ére szól. Akinek nem megfelelő az időpont, az a képzés 
szervezőjével közvetlenlil egyeztethet. 

Egyéb nyílt ülésen tárgyalandó napirendi pont nem lévén megköszönte a részvételt és a nyílt ülést bezárta. 

Az ülés további része zá11 ülés keretében folytatódik, melyet külön jegyzőkönyv rögzít. 

;;-___ 
Kzg~yi Erik 
címzetes főjegyző 

K.m.f. 

A képviselő-testlileti nyílt ülés 2014. október 30-án 18.00 órától 18.55 óráig tartott. 

A jegyzőkönyv digitális hangfelvételről készült. 



J.sz. melléklet 

Szám: 11371-2/2014. 

Jelenléti ív 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 30. napján megtartott 
nyílt üléséről 

Pápai Mihály polgármester 

Erős József alpolgármester 

Bácsi Péter képviselő 

Czotter Ferenc képviselő 

Fa Zsuzsanna képviselő 

Hegymegi István képviselő 

Lakos Péter képviselő 

Marjainé Dr.Szerényi Zsuzsanna képviselő 

Nagy József Elek képviselő 

Végh Tibor képviselő 

Vinnai Tibor képviselő 

Zabánné Nagy Gyöngyi képviselő 

Tanácsko::ási joggol mcgh i> ·ott a k: 

Botlik Zoltán a PGB külsős tagja 

Dr. Fa Cecília az SZEKB külsős tagja 

Gácsi Kiss Dezsőné az OKB külsős tagja 

Karap Erzsébet az OKB külsős tagja 

Szabó István a KKB külsős tagja 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

Sávai Mária 
Aljegyző 
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Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezető 

Kiss István 
Városfejlesztési Iroda vezető 

Kojnok Balázs 
Igazgatási Iroda vezető 

Donhauzer Ádám 
Városfejl. és Városüz. Nonprofit Kft. ügyv.ig. 

Zsigovits Gábor 
Városfejl. és Városüz. Nonprofit Kft. ügyv.ig. 

Babák László 
Gyáli Járási Hivatal vezetője ~ 

Dr. Rosdy Tamás 
Pest Megyei Kormányhivatal főigazgatója 

F eltizi-Veres s Imre 
Tankerületi igazgató 

Németh Istvánné 
Tátika Óvoda vezetője 

Ritecz Istvánné 
Liliom Óvoda vezetője 

Kápolnásiné Sági Andrea 
Tulipán Óvoda vezetője 

Balkó Kálmánné 
Bóbita Bölcsőde vezetője 

Takács Tibor ügyvezető 
Ybl Tervező Kft. 

Bor Tamás , t , t ·1 . .-·.d.1-i 
L1 _/1~ ~I Yb. Tervező Kft. ~ ' · 

Jakab József Nemz.Roma Önk.vez. 

Tóth Istvánné 
szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 
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Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 
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