
Szám: 12170-2/2014. 

Jcgvzőkönvv 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 27. 
napján megtartott nyílt üléséről. 

Készült: 4 példányban 

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



2 

Szám: 12170-2/2014. 

Jeovzőkönvv 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. 110\·cmbcr 27. 
napján megtaiiott nyílt üléséről 

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

Távolmaradását bejelentette: 
Vinnai Tibor 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

Rozgonyi Erik 
Sávai Mária 
dr. Flórián-Karvalics Katalin 
Karap Erzsébet 
Szabó István 
Babák László 
Dicra Éva 
Kojnok Balázs 
Kiss István 
Feltizi-Veress Imre 
Schuchmann Péter 
Donhauzer Ádám 
Zsigovits Gábor 
Jakab József 
Tóth Istvánné 

polgármester, 
alpolgármester, 
képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

címzetes főjegyző. 
aljegyző. 

törvényességi referens. 
az OKB külsős tagja, 
a KKB külsős tagja, 
a Gyáli Járási Hivatal vezető helyettese, 
Pénzügyi és Adó Iroda vez. 
lgazgatási Iroda vezetője, 
Városfejlesztési lroda vezetője. 
Tankerületi igazgató, 
Pestterv Kft. ügyv.igazgatója 
Városfejl. és Városüz.Nonprofit Kft. ügyv.ig. 
Városfejl. és Városüz.Nonprofit Kft ügyv.ig. 
Roma Nemzetiségi Önk.elnöke, 
szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

Pápai Mihály köszöntötte a megjelenteket, külön a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a Képviselő
testület 12 tagjával határozatképes. Ismertette a napirendet, majd javasolta, hogy vegyék fel megtárgyalásra a 20. 
Javaslat a KMOP-4. 7. 1-13-2013-0009 kódEámzí ASP csatlakozási projekt keretében szolgáltatás bei·e::etéséhez 
szükséges eszközbeszerzésre, 2 l. .Javaslal Gyáli-Városgazda Kjt. rés:::.ére tagi kölcsön bi::tosítcísára és a 22 . 
.Javaslat a 2014. évi közbeszerzési terv módosítására". címü előterjesztéseket. Más javaslat. hozzászólás nem 
lévén az elhangzott módosítással szavazásra tette fel az ülés napirendjének elfogadását. 

Gyál Város Önkormá11yzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

185/2014.(XI.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felveszi naprendjére: 



„Jan1slat a KMU!'-4.7.1-13-2013-0009 kódszámú ASP csatlakozási projekt 
keretében szolgálrarcís beve::etéséhcz s::z'ikségcs cszkö::bcszer::ésre" 
.-1a\"{/s!at Gyáli-Vcírosga::da Kft. részére tagi kölcsön biztosítására" 
„Ja\"{/s!ar a 2014. éi·i kö::.bes::.er::ési terv módosítására" 

című előterjesztéseket. 

A módosítás alapján az alábbiak szerint fogadja el a 2014. november 27-ei ülésének 
napirendjét: 

1. Beszámoló a 2014. október 30-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt 
fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

2. Beszámoló a lejárt határidejü határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

3. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek - várospolitikai 
célkitűzésekkel összehangoló -megújításával kapcsolatos döntések meghozatalára: A 
végleges dokumentúció elfogadása 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgvalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 

4. Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 
megalkotására 

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

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

5. Javaslat az intézményi térítési díjról szóló rendeletek módosítására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgvalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Szociális és Egészségügyi Bizottság 

6. Javaslat a köztisztviselőkre vonatkozó 2015. évi illetmény kiegészítésről szóló 
rendelet megalkotására 

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

7. Javaslat Gyál Város Önkormányzatának a 2013-2018. évre vonatkozó Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának módosítására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgvalja: Ifjúsági és Sport Bizottság 

Oktatási és Kulturális Bizottság 
Szociális és Egészségügyi Bizottság 

8. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2015. évi munkatervére 



Előterjesztő: 

Tárgyalja: 

4 

Pápai Mihály polgármester 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Ifjúsági és Sport Bizottság 
Oktatási és Kulturális Bizottság 
Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 

9. Javaslat az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének 
jóváhagyására 

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

10. Javaslat intézmények részére pénzeszköz átadására. 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

11. Javaslat a Városi Egészségügyi Központ álláshelyeinek 1 fővel történő 

bővítésére 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgvalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Szociális és Egészségügyi Bizottság 

12. Javaslat „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program" tárgyú pályázathoz gép 
beszerzési közbeszerzési eUárás lezárására 

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

13. Javaslat „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program" tárgyú pályázat kapcsán 
Local Agenda 21 elfogadására 

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

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

14. Javaslat a „Gyáli Liliom Óvoda felújítása" közbeszerzési tanácsadójának 
kiválasztására 

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

15. Javaslat 4601 j. Kőrösi úttal kapcsolatos telekalakításra 

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

16. Javaslat a közvilágítási lámpatestek karbantartására 

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

17. Javaslat a Magyar Telekom Nyrt-vel fennálló szerződés meghosszabbítása 
feltételeinek kialakítására és a szerződés aláírására 



5 

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

18. Javaslat Polgármester Úr ,iutalmazására 

E Iiíte r j esztő: Erős József alpolgármester 
Tárgvalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

19. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft 
ügyvezetőinek jutalmazására 

Elöterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgvalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

20. Javaslat a KMOP-4.7.1-13-2013-0009 kódszámú ASP csatlakozási projekt 
keretében szolgáltatás bevezetéséhez szükséges eszközbeszerzésre 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgvalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

21. Javaslat Gyáli-Városgazda Kft. részére tagi kölcsön biztosítására 

Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
Tárgvalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

22. Javaslat a 2014. évi közbeszerzési terv módosítására 

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

23. Egyebek 

Zárt ülés: 

2.+. Javaslat Közművelődési Díj adományozására 

Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
Tárgvalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

25. Javaslat fellebbezés elbírálására 

Előterjesztő: Kojnok Balázs irodavezető 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

1.) napirendi pont Beszámoló a 2014. október 30-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 kiegészítésként elmondta, hogy a mai napon elkezdődött a BKK-val a 2015-től nyolc évre 
vonatkozó szerződés részleteinek megtárgyalása. Jelen tárgyalás eredménye az volt, hogy a jogászok és a 
pénzügyi szakemberek segítségével egy új szerződéstervezetet fognak összeállítani, mivel a BKK által átadott 
tervezet tartalma az Önkormányzat részéről nem elfogadható. 
Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

186/2014.(XI.27.) 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 11 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

187/2014.(Xl.27.) sz. határozat 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

3.) napirendi pont Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek -
várospolitikai célkitűzésekkel összehangoló 
megújításával kapcsolatos döntések meghozatalára: 
A végleges dokumentáció elfogadása 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Czotter Ferenc elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a testületi ülés előtt, rendkívüli ülésen 
tárgyalta az előterjesztést és mindegyik határozati javaslat, és a rendelet elfogadását javasolja a Képviselő
testületnek. 

Pápai Mihály további hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztés határozati ja\aslatait. majd a 
rendelet elfogadását illetően név szerinti szavazás következett. 

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

188/2014.(XJ.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészi Iroda .. Gyál - TSZT 
módosítása, új HÉSZ, SZT készítése vonatkozó végső szakmai vélemény ... ,. tárgyú. 
PED/ÁF/158-4/2014 számú végső szakmai véleményében rögzített 3.2.szám alatti 
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észrevétellel. javaslattal kapcsolatosan a tervezői válaszban foglaltakkal egyetért, 
azaz: 

A:c é.'Ge1·éte/ a HÉS:: 85.§, !111/!adékke:cc!ő telepre \'0110/kozó szakaszára vonatkozik 
(a:: átdo/go::ás 111á11 a:: e!őte1jcsztési anyagban: 83.§*): a későbbiekben, a 
hul/culékgazdá/kodássa/ fog/a/ko::ó önkormány::ati rendelet soron következő 
módosítása ese1é11 mcgfonto/ha!Ó a * JJ ÉSz 83.§ előírásainak átemelése. 

Határidő: 2014. november 28. 
Felelős: Polgármester 

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

189/2014.(Xf.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gyál Város 
Településfejlesztési Koncepcióját, az előterjesztés mellékletét képező „ Gyál 
Telepzi/ésfejles::tési Koncepció: G_vál te/epiilésrendezési tervének módosítását 
mcgalapo::ó nírosfejlesztési koncepciója" dokumentumban foglaltaknak 
megfelelően. 

Határidő: 2014. november 28. 
Felelős: Polgármester 

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

190/2014.(Xf.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 173/2009. 
(IX.! 0.) sz. önkormzrnyzati határozattal elfogadott Gyál Város Településszerkezeti 
Tervét - a Magyarország helyi önkorrnányzatairól szóló 20 l l. évi CLXXXfX. 
tv .13. §. ( 1) bek. 1. pontja szerint, valamint az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/8. §-ának (2) bekezdés a) pontjára 
tekintettel módosítja a TSZT-2009 jelű (M=l: l 0.000 méretarányú) 
Településszerkezeti tervét (továbbiakban TSZT) valamint az M-1. jelű 

mellékletében rögzített Településszerkezeti tervről szóló melléklet szerinti leírását, 
az OTÉK 2013. január l-én hatályos állapota alapján, valamint a 314/2012.(XI.8.) 
Korm. rendelet településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának 
figyelembevételével. az alábbiaknak megfelelően: 

!. a Településszerkezeti terv hatálya területi é11elemben Gyál Város egész 
közigazgatási terU letére kite1j ecl, 

2. a településszerkezeti tervi módosítások tervbe való illesztése és egységes 
szerkezetbe foglalása Településszerkezeti tervlapon jelöltek szerint; 

3. a Településszerkezeti tervet érintő, területfelhasználás változással érintett 
beépítésre szánt fejlesztési területek változásai: az M-1 melléklet 2.1.sz. táblázata 
szerint: 

4. a Településszerkezeti tervet érintő, területfelhasználás változással érintett 
beépítésre nem szánt fejlesztési területek változásai: az M-1 melléklet 2.1.sz. 
táblázata szerint: 

5. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv Szerkezeti Terve és a 2012. évi 
TRT módosítás területi mérlege: az M-1 melléklet 2.2.sz. táblázata szerint. 

6. Biológiai aktivitásé1iék kompenzáció: 
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a biológiai aktivitásérték számításról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 
értelmében a tervmódosítás müleírásában kiszámított biológiai aktivitásérték 
egyenleg pozitív, ezért a törvényi előírásnak megfelel, kompenzációt nem igényel. 

A határozat melléklete: Gyál Város Település Szerkezeti Terve 

Határidő: 2015. január 01. 
Felelős: Polgármester 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen - 0 nem szavazattal - 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

191/2014.(Xl.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gyál Város 
Helyi Építési Szabályzata tervezetének 28.§ (2) és 34.§ (3) bekezdését az alábbiak 
szerint pontosítja, javítja: 

28.§ 

(2) A kertvárosias lakóövezetben telkenként legfeljebb 3 épület helyezhető el az 
alábbiak szerint. 
a.) 550 teleknégyzetméterig 1 lakóépület (melyben legfeljebb 1 lakás lehet) és 1 
kiegészítő rendeltetésű épület, 
b.) 550-SOO teleknégyzetméter között 1 lakóépület (melyben legfeljebb 1 lakás lehet) 
és 2 kiegészítő rendeltetésű épület 
c.) 800 teleknégyzetméter feletti teleknagyság esetén vagy 
ea.) 1 legfeljebb kétlakásos lakóépület és 2 kiegészítő rendeltetésű épület vagy 
eb.) 2 egylakásos lakóépület és 1 kiegészítő rendeltetésű épület helyezhető el. 

34.§ 

(3) A falusias lakóövezetben telkenként legfeljebb 3 épület helyezhető el az alábbiak 
szerint. 
a.) 550 teleknégyzetméterig, 1 lakóépület (melyben legfeljebb 1 lakás lehet) és 1 
kiegészítő rendeltetésű épület, 
b.) 550-800 teleknégyzetméter között 1 lakóépület (melyben legfeljebb 1 lakás lehet) 
és 2 kiegészítő rendeltetésű épület 
e.) 800 teleknégyzetméter feletti teleknagyság esetén, vagy 
ea.) 1 legfeljebb kétlakásos lakóépület, és 2 kiegészítő rendeltetésű épület vagy 
eb.) 2 egylakásos lakóépület, és 1 kiegészítő rendeltetésű épület helyezhető el. 

Határidő: 2015. január 01. 
Felelős: Polgármester 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 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 
Zabánné Nagy Gyöngyi 

igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 
17/2014.(XIl.Ol.) szúmú rendeletét Gyúl Város Helyi Építési Szabályzatáról. 

4.) napirendi pont Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatának megalkotására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

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

Pápai Mihály ismertette a bizottságok által tett módosító javaslatokat. 

Lakos Péter elmondta, hogy a rendelet egy részében bizonyos személyek illetményemeléséről is szó van. 
Megkérdezte. hogy ez összhangban van-e a jelen legi költségvetéssel? Éves szinten ez az összeg milyen terhet ró 
a városra? 

Pápai Mihály elmondta, hogy az illetményemelés január hónaptól lesz a költségvetésben tervezve, de 
összegszerűen nem tud adatot mondani. 

Lakos Péter módosításként javasolta, hogy az eredetihez képest ne emelkedjen a képviselői tiszteletdíj. Felhívta 
a figyelmet. hogy ha erre mégis sor kerül, akkor tartsák szem előtt, hogy azonos munkáért azonos bér illet meg 
mindenkit. A rendelettervezet szerint azok a képviselők, akik bizottsági elnökök, egy magasabb szorzót is kaptak 
a második bizottságban betöltött tagságukért, ellentétben azokkal, akik csak két különböző bizottságban tagként 
működnek. Ezt diszkriminatívnak tartja, és ha ez így marad, akkor panaszával a Pest Megyei Kormányhivatalhoz 
fog fordulni. 

Pápai Mihály szavazásra tette fel az elhangzott módosító javaslatot. 

yál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen - 8 nem szavazattal - 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

192/2014.(XI.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a Képviselő
testület Szervezeti és Működési Szabályzatát illetően azt a módosító javaslatot, mely 
szerint ne emelkedjen egyetlen képviselő tiszteletdíja sem 2015-től. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

A következőkben az Oktatási és Kulturális Bizottság módosító javaslatáról szavazott a testület. 

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

193/2014.(XI.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi módosítással kívánja 
elfogadni el a Képviselő-testület Szervezeti és Müködési Szabályzatát: 

a rendelet 51. § ( 1) bekezdésének f) pontjában az alábbi szövegezés szerepeljen: 
„ a:: Oktatási és K11!t11rá/is Bi::ottság a Települési Értéktár Bi::ottság munkáját 
fehigye/i, véleménye::i, döntéseit jóváhagyja." 

A rendelet 2.sz. függelékének 4. pontjában a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
ülésének kezdési időpontja 17.30 óra helyett továbbra is 17.15 óra maradjon! 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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Pápai Mihály további hozzászólás nem lévén név szerinti szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal - 1 nem szavazattal - 0 tartózkodással a 
következő név szerinti szavazással - az alábbi rendeletet alkotja: 

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 
18/2014.(XII.Ol.) számú rendeletét a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról. 

5.) napirendi pont Javaslat az intézményi térítési díjról szóló rendeletek 
módosítására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Végh Tibor javasolta, hogy a 10 % helyett csak az infláció mértékével megegyező arányban emelkedjenek a 
díjak. 

Pápai Mihály elmondta, hogy az elmúlt hat évben nem emelkedtek az étkezési térítési díjak, de ezen idő alatt az 
élelmiszerárak nem annyival lettek magasabbak, mint amennyi a jelenlegi infláció, hanem annál sokkal többel. 
Ahhoz, hogy most nullszaldóra ki lehessen hozni a díjakat, legalább 25 %-os emelésre lenne szükség. Ezt a 
testület két évre kívánja elosztani. 
Egyéb hozzászólás nem lévén név szerinti szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal - 2 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 
Zabánné Nagy Gyöngyi 

igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
nem 
igen 
igen 
nem 
igen 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 
1912014.(XII.01.) számú rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtható 
szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 12/1999.(IX.15.) önkormányzati rendelet, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjainak 
megállapításáról szóló 1/2009.(II.Ol.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról. 



6.) napirendi pont 
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Javaslat Gyál Város Önkormányzatának a 2013-
2018. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának módosítására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Lakos Péter javasolja megfontolásra. hogy ne csak 2018-tól tervezzék a gyerekek ingyenes táboroztatását. Azt 
az illetményemelés költsége, amit az előbbiekben a testület többsége megszavazott saját magának, szinte teljes 
egészében fedezi 200 gyermek nyaraltatását. Nagyon szomorú dolog, hogy a képviselőknek fontosabb a saját 
tiszteletdíjuk emelése, mint a helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása. Javasolta ezt átgondolni, és 
találjanak a jövő évi költségvetésben akkora összeget, ami már 2015-től fedezi az ingyenes táboroztatást. 

Végh Tibor emlékeztette a jelenlévőket, hogy a tavalyi évben az ő kezdeményezésére elfogadták az „iskolai 
teletáska" programot. Ebbe az esélyegyenlőségi programba ez bedolgozásra került-e? 

Pápai Mihály elmondta, hogy az idei költségvetésben a pénz biztosítása megtörtént, a jövő évibe pedig 
természetesen tervezésre kerül. Azt, hogy az esélyegyenlőségi programba bekerült-e, most nem tudja 
megmondani, de utána fognak nézni. Visszatérve a képviselői tiszteletdíjak kapcsán Lakos képviselő úr által 
sérelmezett részre, ismételten meg fogják vizsgálni az erre vonatkozó pontokat. 

Lakos Péter kihangsúlyozta, hogy a tiszteletdíj kapcsán az volt a fő javaslata, hogy senkinek ne emelkedjen, 
maradjon minden a 2010-ben elfogadott szinten. 

Pápai Mihály más hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a program módosítására vonatkozó határozati 
javaslatban foglaltakat. 

Gyál Város Önkom1ár.yzatának Képviselő-testülete 10 igen - 1 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

19.t/2014.(Xl.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gyál Város 
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Intézkedési tervének 
módosítását az alábbiak szerint: 

Il/l. A gyermekek közösségi életre történő nevelésének korai megkezdése -
1'vfegvalósult 
IIl-1. Ingyenes nyári táboroztatás biztosítása - Az intézkedés megvalósulásának 
határideje 2018.06.30. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

7.) napirendi pont Javaslat a köztisztviselőkre vonatkozó 2015. évi 
illetménykiegészítésről szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

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

Pápai Mihály kérdés, észrevétel nem lévén név szerinti szavazásra kérte fel a testület tagjait. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal - O nem szavazattal - 0 tartózkodással a 
következő név szerinti szavazással - az alábbi rendeletet alkotja: 

Pápai Mihály 
Bácsi Péter 
Czotter Ferenc 
Erős József 

igen 
igen 
igen 
igen 



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

igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testiilete megalkotja a 
20/2014.(XII.01.) számú rendeletét a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők 2015. évi illetmény kiegészítéséről. 

8.) napirendi pont Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2015. évi 
munkatervére 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

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

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

195/2014.(XJ.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 
melléklete szerinti - 2015. évre vonatkozó - munkatervet. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

9.) napirendi pont Javaslat az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési 
munkatervének jóváhagyására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

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

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

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

196/2014.(XI.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
kockázatelemzéssel alátámasztott 2015. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

Határidő: folyamatos 2015. december 31-ig 
Felelős: Jegyző 

10.) napirendi pont Javaslat intézmények részére pénzeszköz átadására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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



13 

Lakos Péter elmondta. hogy az elmúlt három é\·ben nem kaptak az intézmények dolgozói úgynevezett 13. havi 
bérnek megfelelő jutalmat, dc bizonyára a \ árosközpont építés miatti túlköltekezés ezt a pénzt elvitte. A 
határozati javaslat teljes mértékben támogatható. 

Pápai Mihály helyesbítésként elmondta, hogy Lakos képviselő úr nyilván hibásan lett tájékoztatva, mert az 
intézmények dolgozói minden évben megkapták év végén az egy havi bérnek megfelelő jutalmat. Ha az idei 
évben még az önkormányzathoz tarioznának az iskolák, akkor az ott dolgozók is ugyanúgy megkapnák ezt a 
pénzt. 

Hegymegi István megkérdezte. hogy a határozati javaslatban miért csak a Tátika Óvoda szerepel és a többi 
óvoda miért nem? 

Pápai Mihály elmondta, hogy a másik két óvodának a bérmaradványa fedezi a jutalom összegét. 

Lakos Péter elnézést kéri az előbbi kijelentéséert. Időközben tájékozódott és valóban a korábbi években is sor 
került az egy havi jutalom kifizetésére. 

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

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

197/201-1.(Xl.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a 2014. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja az alábbi 
intézmények részére az 1 havi jutalom kifizetéséhez szükséges összeget. 

Intézmény 1 1 havi juttatás kifizetéséhez szükséges összeg 
1 

megnevezése Bér járulék összesen 
Tátika Ovoda 2.444.733,- Ft 660.078,- Ft 3.104.811,- Ft 
Bölcsőde 773.764,- Ft 208.916,- Ft 982.680,- Ft 
Arany János 540.544,- Ft 145.947,- Ft 686.491,- Ft 
Közösségi Ház 

1 Polgármesteri 3.446.967,- Ft 930.681,- Ft 4.377.648,- Ft 
Hivatal 
Gy:il Városfejl 5.898.000,- Ft 5.898.000,- Ft 
Kft. 
Összesen: 13 .104.008,- Ft 1.945.622,- Ft 15.049.630,- Ft 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

11.) napirendi pont Jarnslat a Városi Egészségügyi 
álláshelyeinek 1 fővel történő bővítésére 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

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

Központ 

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

198/201.:t.(XJ.27.) sz. határozat 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) 2015. január l-jétől bővíti a Városi Egészségügyi Központ engedélyezett 
létszámát 1 fő gazdasági ügyintézői álláshellyel, mely működtetéséhez a szükséges 
költségeket a 2015. évi költségvetésében megtervezheti; 

b) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: polgármester 

12.) napirendi pont Javaslat „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program" 
tárgyú pályázathoz gép beszerzési közbeszerzési 
eljárás lezárására 

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 

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

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal - 1 nem szavazattal - 0 tai1ózkodással a 
következő név szerinti szavazással - az alábbi határozatot hozta: 

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

igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
nem 
igen 

199/2014.(XJ.27.) sz. határozat 

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. I. rész vonatkozásában. Szerződést kíván kötni a Volvo Hungaria Kft.-vel az 
ajánlatában szereplő 122.850.000,- HUF+ÁFA összegért. ~ 
3. II. rész vonatkozásában. Szerződést kíván kötni a Jumbo Log Kft.-vel az 
ajánlatában szereplő 98.000.000,- HUF+ÁFA összegért. 
4. a szakvélemény és döntési javaslatban szereplőek szerint, az abban szereplő 
indoklás alapján érvénytelenné nyilvánítja a következő ajánlattevő ajánlatát: Sufficit 
Fix Kft. 
5. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések 
megtételére. 
6. Jelen határozat feltétele a KEOP- l.1.1/C/13-2013-0009 azonosító számú 
pályázatban Közreműködő Szervezet, ill. a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály 

által a közbeszerzési eljárás, és annak lezárásának jóváhagyása, az erről szóló 
tanúsítvány kiállítása. 

Határidő: 2015.január 30. 
Felelős: Munkacsoport 
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13.) napirendi pont Javaslat „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program" 
tárgyú pályázat kapcsán Local Agenda 21 
elfogadására 

Elöterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 

Az előterjesztés elektronikusan kikUldésre kcrlilt. (A jegyzőkönyv 15. számú melléklete.) 

Hozzászólás nem lévén szavazás következett. 

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

200/2014.(Xl.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja az előte1jesztés mellékletét képező „Gyál település Local Agenda 21 
Fenntai1ható Fejlődés Helyi Programja" tá1·gyú dokumentumot. az abban 
szerep 1 őe ket. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szlikséges további intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

14.) napirendi pont Javaslat a „Gyáli Liliom Óvoda felújítása" 
közbeszerzési tanácsadójának kiválasztására 

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 

Az előte1jesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 16. számú melléklete.) 

Pápai :vt ihá ly kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatban foglaltakat. 

Gyál Város Önkorn1ányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

201/2014.(Xl.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testlilcte úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja a Perfectus Kft. ajánlatát és a ,.Gyáli Liliom óvoda felújítása" tárgyú 
munkához szükséges közbeszerzések elvégzésére és szerződést kíván vele kötni az 
ajánlatban szereplő Br. 1.270.000,- Ft összegért. 

2. a fenti2kre a 2015. évi költségvetésében biztosítja a szükséges fedezetet. 

3. felhatalmazza a Polgármeste11 a szükséges további intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Polgármester 

15.) napirendi pont Javaslat 4601 j. Kőrösi úttal kapcsolatos 
telekalakításra 

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 17. számú melléklete.) 
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Pápai Mihály kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

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

202/2014.(Xl.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján rendezni kívánja a 
4601. j. út 4234, 4235, és 4236 helyrajzi számú ingatlanjait, a 94/2013 munkaszámú 
változási vázrajz szerint, az alábbi fő változásokkal: 
a.) 4234 hrsz.-ú ingatlan megosztásra kerül 4234/1, 4234/2, hrsz.-ra, melyből a 
4234/l hrsz. állami tulajdonban marad, a 4234/2 hrsz. kerül Gyál Város 
Önkormányzatának tulajdonába. 
b.) 4235 hrsz.-ú ingatlan megosztásra kerül 4234/1, 4234/5, hrsz.-ra, mindkettő 
állami tulajdonban marad. 
e.) 4236 hrsz.-ú ingatlan megosztásra kerül 4234/1, 4234/2, 4234/3, 4234/4, 4234/5 
hrsz.-ra, melyből 4234/1 állami tulajdonba kerül, 4234/2, 4234/3, 423414 marad 
Gyál Város Önkormányzatának tulajdonában. 
2. a területrendezéshez szükséges eljárási díjakat, és az összes járulékos költséget 
biztosítja költségvetései terhére . 
3. felhatalmazza a Polgármestert a hatósági átminősítéssel és az átadás-átvétellel 
kapcsolaLOS feladatok teijes körű lebonyolítására, a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Polgármester 

16.) napirendi pont Javaslat a közvilágítási lámpatestek karbantartására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

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

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

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

203/2014.(Xl.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

a) úgy dönt, hogy szerződést köt a Eurovill Kft.-vel (Gyömrő, Táncsics M. u. 110.) a 
közvilágítási lámpatestek karbantartására, üzemeltetésére 2015. január !. és 2015. 
december 31. közötti határozott időtartamra, nettó 1400.- Ft/lámpatest/év áron. 

b) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. december 15. 
Felelős: Polgármester 

17.) napirendi pont Javaslat a Magyar Telekom Nyrt-vel fennálló 
szerződés meghosszabbítása feltételeinek 
kialakítására és a szerződés aláírására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
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Az elöterjesztés elektronikusan kiküldésre kerl'llt. (A jegyzökönyv 19. számú melléklete.) 

Végh Tibor megkérdöjelezte a Telekom által megbízott cég komolyságát mivel több alapvetö hibát is talált az 
elöterjesztés mellékletét képezö levélben. Észrevételével a határozati javaslatot szeretné megerösíteni, mely 
szerint ne járuljon hozzá a testület a bérleti díj csökkentéséhez. 

Pápai Mihály elmondta, hogy természetesen tárgyalást fognak kezdeményezni a szerződés aláírása előtt a 
megbízott céggeL amelytől elsösorban egy elfogadható megbízólevelet fognak kérni. A tárgyalások 
kiindulópontja mindenképpen az iníláció ménéke lesz. 

Hegymegi István megkérdezte, hogy a jelenleg aktuális bérleti díj milyen időszakra szól? 

Pápai Mihály elmondta, hogy éves idötartamra. További hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati 
javaslatban foglaltak elfogadását. 

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

04/2014.(XI.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete felhatalmazza Pápai Mihály 
polgánnester1. hogy: 

a víztorony területén létesített rádiótelefon bázisállomásra vonatkozó bérleti 
szerződés meghosszabbítása tárgyában, a szerződési feltételek kialakítása érdekében 
a Magyar Telekom Nyrt-vel tárgyalásokat folytasson azzal, hogy a szerzödés 
meghosszabbítása esetén a bérlö által fizetendö bérleti díj a jelenleg fizetett bérleti 
díjnál kevesebb ne legyen, 

a bérleti szerződés meghosszabbítását tartalmazó szerződést aláírja. 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Polgármester 

A következö napirendi pontnál Polgármester úr érintettsége kapcsán átadja az ülés vezetését Erös József 
Alpolgármester úrnak. 

18.) napirendi pont Javaslat Polgármester Úr jutalmazására 

Előterjesztő: Erős József alpolgármester 

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

Lakos Péter hiányolta az elé\tcrjcsztésböl a konkrét, szárnonkérhetö teljesítési feltételeket, amik létrejötte 
alapján indokoltan adnak jutalmat. Ezeket már év elején meg kellett volna határozni. Itt ilyen nincs, ezé11 nem 
elfogadható és nem támogatható. Javasolta, hogy a jövöben már év elején állítsanak fel meghatározott 
követelményeket és annak teljesítése esetén járjon jutalom. Ez vonatkozzon az ügyvezetőkjutalmazására is. 

Hegymegi István elmondta, hogy magánemberként megkérdezett néhány gyáli lakost, hogy szerintük 
megérdemli-e a Polgármester a jutalmazást. A munkájával meg vannak elégedve az emberek, hiszen a helyi 
választás alkalmával ez egyértelműen ki is derült, de a jutalmát illetően negatív visszajelzést tapasztalt. A maga 
részéröl támogatta Lakos képviselő úr javaslatát, mely szerint a munkáján felül legyen konkrét cél 
meghatározva, aminek a teljesítése esetén jutalmazható. 

Végh Tibor szerint is másképpen kellene a polgármester jutalmazását indokolni. Természetesen, mint minden 
évben, most is meg fogja szavazni. mert úgy gondolja, hogy ehhez a nagyságrendű munkához ez egy természetes 
munkabér elem. de valóban khetne már a jövő év elején meghatározni konkrét prémiumcélt, mely 
megvalósulása legyen az alapja a polgármester jutalmazásának. 



18 

Erős József további hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatban foglaltakat. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal -1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

205/2014.(XI.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a.) Pápai Mihály polgármestert bruttó 1.570.500,-Ft összcgüjutalomban részesíti. 
b.) a jutalom összegének és járulékainak fedezetét a 2014. évi bénmnadvány terhére 
biztosítja. 
e.) felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a jutalom összegének folyósításáról. 

Határidő: 2014. december 15. 
Felelős: Jegyző 

A következő napirendi pont tárgyalásától Polgármester Úr visszavette az ülés vezetését. 

19.) napirendi pont Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. ügyvezetőinek jutalmazására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal - 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

206/2014.(Xl.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

!. Donhauzer Ádám a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft ügyvezetője 
részére 1.000.000,- Ft, valamint Zsigovits Gábor a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetője részére !.OOO.OOO Ft összegű jutalom 
kerüljön kifizetésre a Kft-nél keletkezett megtakarítás terhére. 
2. felhatalmazza a Polgármeste1i a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő : 2014. december 31. 
Felelős : Polgármester 

20.) napirendi pont Javaslat a K.MOP-4.7.1-13-2013-0009 kódszámú ASP 
csatlakozási projekt keretében szolgáltatás 
bevezetéséhez szükséges eszközbeszerzésre 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Végh Tibor képviselő elhagyta a termet. 

Czotter Ferenc elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésen tárgyalta a napirendet és 
támogatták a határozati javaslatban foglaltakat. 

Pápai Mihály más hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az elhangzottakat. 
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Gyál Város Önkormányzatának Kép\'isclö-testlilete 10 igen - 0 nem szavazattal - 0 ta1iózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

207/201-1.(Xl.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.) a KMOP-4. 7. l-l 3-2013-0009 kódszámú ,.ASP csatlakozási projekt szolgáltatás 
bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzésére a legkedvezőbb ajánlatot tevő, 

APEN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 1078 Bp., Hernád u. 24. 1/12. (cégj. sz: 01-
09-904087) 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 polgármestert a szlikséges intézkedések megtételére. 

Hatúidő: 201-1. december 31. 
Felelős: polgármester 

Végh Tibor \isszatért a terembe. 

21.) napirendi pont Javaslat Gyáli-Városgazda Kft. részére tagi kölcsön 
biztosítására 

Elötcrjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 

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

Czotter Ferenc elmondta. hogy a Pénzligyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésen tárgyalta a napirendet és 
javasolják a tagi kölcsön biztosítását. 

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

Gyál Város Önkom1ányzatának Képviselő-testülete 10 igen - 0 nem szavazattal - l tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

208/2014.(Xl.27.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testlilete, mint a Gyáli-Városgazda Kft. 
(2360 Gyál. Rákóczi F. u. 44.) egyszemélyes alapítója a Kft. zavartalan 
működésének fenntartásához 500.000.-Ft tagi kölcsönt biztosít a 2014. évi 
költségvetés .,Általános tartalék" sor terhére, azzal a feltétellel, hogy a a kölcsönt 
2015. március 31-ig visszafizeti a Kft. 

Határidő: 2014. december 10. 
Felelős: Polgármester 

22.) napirendi pont Jarnslat a 2014. évi közbeszerzési terv módosítására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

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

Czotter Ferenc elmondta. hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésen tárgyalta a napirendet és 
javasolják a közbeszerzési terv módosításának elfogadását. 

Pápai Mihály az elhangzottak alapján szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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209/2014.(XI.27.) sz. határozat 

Gyál V~ros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előte1:iesztés 
melléklete szerinti tartalommal a 2014. évi módosított közbeszerzési tervet. 

Határidő: 2014.december 30. 
Felelős: Polgármester 

23.) napirendi pont 

Ezen napirend kapcsán kérdés, hozzászólás nem volt. 

Egyebek 

Pápai Mihály elmondta, hogy az ülés további része zárt ülés keretében folytatódik, ezért a nyílt ülést bezá1ia. 

A zárt ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza. 

K.m.f. 

e~ 
címzetes főjegyző .".e 

A képviselő-testületi nyílt ülés 2014. november 27-én 18.00 órától 19.00 óráig tartott. 

A jegyzőkönyv digitális hangfelvételről készült. 


