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J e o v z ő k ö n v \' 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 26, 
napján megtartott nyílt üléséről 

Pápai :'v1ihály 
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. 
a lpo 1gármcstc1-. 
képviselő 

képviselő 

1'épviselő 

1'épviselő 

kép\isclő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

Rozgonyi Erik 
Sávai Mária 
dr. Flórián-Karvalics Katalin 
Gácsi Kiss Dezsőné 
Szabó István 
Babák László 
Diera Éva 
Kojnok Balázs 
Donhauzer Ádám 
Zsigovits Gábor 
Dr. Molnár Andor 
Kalmór Róbert 
Jakab József 
Tóth Istvánné 

címzetes főjegyző. 
aljegyző. 

törvényességi referens. 
az OKB külső tagja, 
a KKB külsős tagja, 
a Gyáli Járási Hivatal vezető helyettese. 
Pénzügyi és Adó Iroda vez. 
lgazgatósi lrodél \Czctöje, 
Városfc.jl. és Városliz,'\onpnifit Kit. ligy\.ig. 
Vórnsfejl. és \'árosliz.:\onprofit Kft. ügyv.ig. 
Városi Eü.Kp.vezetöje, 
FEGY Po!g{11·örség elnöke 
Roma Nemzetiségi Önk.elnöke. 
szervezési ügyintéző. jegyzőkönynezető 

Pápai Mihály köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselö-testület 12 tagjával hatórozatképes. 
Az ülést megnyitotta. Javasolta, hogy a Képviselő-testület vegye fel napirendjére a „Jarnslm Bartók Béla utcai 
óvoda terveinek elfogadására" és a „ Jarnslat pályázat be11y1ijtására" címü e löterjesztéseket. Javasolta 
továbbá, hogy az eredeti meghívóban 5. napirendi pontként szer·eplő clöterjesztést vegye le napirendjéröl a 
Képviselő-testület és azt az áprilisi rendes ülésén tá1·gyalja. Egyéb javzi-;lat és hozzá:;zólcís nem lévén az 
elhangzott módosításokkal szavazásra tette fel a testületi ülés napirendjének elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testlilete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

65/2015.(111.26.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testlilete 

fe 1 veszi naprcnclj ére: 

„Javaslat Bartók Béla utcai óvoda te1Tei11ek e!fogadáscíra" és „Jarnsla! pá!.·,·á::at 
benyzijtására" 
című, míg leveszi napirendjéről a 
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„Jarns/at a Dé!-f'est Megyei Ví:::ikö::m1/ S::olgcíltató Zrt. által benyzijtott felzijítási 
s::cím/ák rende::ésére" 
címü clöte1jesztést. 

A módosítcis után az alábbiak szerint fogadja cl a 2015. március 26-ai ülésének 
napirendjét: 

;\yílt ülés: 

1. Beszámoló a 2015. február· 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt 
fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgcirmcstcr 

Beszámoló a lejárt határidejü határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztö: Pápai l\1ihály polgármester 

' Ja\aslat a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 2014. évi 
tájékoztatójának elfogadására 

Elfítcrjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
Túrgvalja: l\:örnyezetvédelllli és Közbiztonsági Bizottság 

4. Beszámoló a Vórosi Egészségügyi Központ működéséről 

E löterj esztö: Erös József alpolgármester 
T:írgvalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

:". Javaslat Gyál vóros 2015-2019 közötti időszakrn rnnatkozó gazdasági 
progrillllj cinak e 1 fogaclásiira 

Elöterjcsztií: Pápai Mihály polgármester 
Tárgvalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Oktatási és Kulturális Bizottság 
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Iljlisági és Spo1i Bizottság 
Szociális és Egészségügyi Bizottság 

6. Jarnslat Gyál Város 2015-2019-cs időszakra vonatkozó Sportkoncepciójának 
e 1 fogacláscíra. 

E liítcrj esztó: Erős J ózscf alpolgármester 
Tárgvalja: lfJC1sági és Sport Bizottság 

7. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
Túrgvalja: Oktatási és Kulturálist Bizottság 

8. Javaslat a Gycíli Tátika Óvoda alapító okiratának módosítására 

Elötcrjcsztö: Erös József alpolgármester 
Tárgvalja: Oktatási és Kulturálist Bizottság 

9. Ja\ as lat a Gyáli Tu I ipán Óvoda alapító okirat<1nak rnóclosításMa 

Elötcrjeszttí: Erös József alpolgármester 
Tárgvalja: Oktatási és Kulturális! Bizottság 
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10. Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde alapító okiratnnak módosítnsnra 

Előterjesztő: Erős József alpolgMmester 
Tárgvalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

11. Javaslat „Öntött gumiburkolatos többfunkciós sportpnlya építése a Gyáli 
Bartók Béla Általános Iskolában" tárgyú közbeszerzés lezMásnra (Később kerlil 
kiküldésre) 

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

12. Javaslat „Liliom óvoda felújítása" tMgyú beruházás Közterületi parkolók 
útépítési- és forgalomtechnikai egyesített engedélyezési- és kiviteli tc1·\ének 
elkészítésére 

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ligyvezető igazgató 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasngi Bizottság 

13. Javaslat a 2015. évi Föld Napja szemétszedési kezdeményezéshez pénzügyi 
fedezet biztosítására 

Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsng 

14. Javaslat közterDlet elnevezésére 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgvalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

15. Javaslat Gyál 099/84 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

16. Javaslat a Mátyás király utca forgalomszabályozására 

Előterjesztő: Pnpai Mihály polgármester 
Tárgvalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottsng 

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 

17. Javaslat a Kőrösi út forgalmi rendjének megváltoztatására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

18. Javaslat Gyál, 0177/2 hrsz.-ú ingatlanból parkolóhely céljára terliletrész 
bérbeadására 

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

19. Javaslat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodása módosításának elfogadására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

20. Javaslat Bartók Béla utcai óvoda terveinek elfogadására 

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
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T~írgvalja: Pénzligyi és Gazdasági Bizottság 
Oktatási és Kulturális Bizottság 

21. Ja\aslat pályázat benyújtására 

Előterjesztö: Pápai Mihály polgármester· 
Tárgrnlja: Pénzligyi és Gazdasági Bizottság 

22. Egyebek 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgánnester 

1.) napirendi pont Beszámoló a 2015. február 26-i rendes képviselő

testíileti iilés óta történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztö: Pápai Mihály polgármester 

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

Pápai Mihály kádés, észt-e\ étel r;em lévén szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testlilete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

66/2015.(111.26.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testlilete a Polgármester Úr legutóbbi 
rendes képviselö-tcstlilcti ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről 
szóló beszámolóját elfogadja. 

Hatúridö: 
Felelös: 

2.) napirendi pont 

azonnal 
Polgármester 

Beszámoló a lejúrt határidejíí határozatok 
vég re haj tásií ró 1 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Pápai i\Iihály hozzászólás nem lé\éll szavazásra bocs8totta a beszámolóban foglaltak elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Kép\·iselő-tes!Lilete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

67/2015.(111.26.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testl'ilete elfogadja a lejárt határidejíí 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 

Ilat:íridő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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.Jarnslat a FEGY Polg:írőr és Tüzoltó Egyesiilet Gyál 
2014. évi tájékoztatójának elfogadására 

Elöterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyzö 

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

Pápai Mihály kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a tá,iékoztató elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testlilete 12 igen - 0 nem szziviwittal - 0 tartó?kodáss;:il az :ilábbi 
határozatot hozta: 

68/201 S.(111.26.) sz. hat;írozat 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testlilete a FEGY Polgárőr és Tüzoltó 
Egyesület Gyál 2014. évi tájékoztatóját elfogadj;:i. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Pápai Mihály a jelenlévő Kalmár Róbertnek. a FEGY Polgárőrség vezetőjének a város nevében megköszönte a 
tavalyi évben végzett munkájukat és a továbbiakhoz jó egészséget és sok sikért kívánt. 

Kalmár Róbert az egyesület nevében megköszönte az Önkormányzat támogatását és ígérte, hogy a jövőben is a 
város javát és biztonságát szolgálják. 

4.) napirendi pont Beszámoló a Városi Egészségügyi Központ 
rnüködéséröl 

Előterjesztő: Erös József a !110 lgárrnester 

Az előte1jesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 

Végh Tibor megkérdezte, hogy az Önkormányzatnak van-e terve a körzetszám emelésére? ;\-legkér·dezte 
továbbá, hogy milyen módon történik jelenleg az intézmény takarítása? 

Pápai Mihály elmondta, hogy pillanatnyilag nincs az Önkormányzatnak pontos terve a körzetszám emelésére 
vonatkozóan, de az előkészítő munkát a Hivatal el fogja végezni és szükség esetén a Testület elé terjeszti. 
Figyelembe kell venni a betegek és az orvosok álláspontját is ebben az ügyben. hiszen ez a meglévő körzetek 
átalakítását is szükségessé tenné. Ennek a körülményeit még alaposan meg kell \izsgálni. A harmadik tényező az 
orvos személye, akit fel kell venni az adott praxisra. A takarítást a Képviselő-testlilet korábbi döntésének 
megfelelően az intézmény saját maga old,ia meg. Ez jelenleg ,iól rnüköclik és sokkcil kl'itségtak~uékosabb a 
korábbinál. 

Lakos Péter megkérdezte, hogy meddig biztosított a gyermekorvosi ellótás a jelenlegi felállásban'.' 

Pápai Mihály elmondta, hogy a jelenlegi helyzet addig áll fenn, amíg valamelyik gyermekorvos nyugdíjba nem 
megy, illetve fel nem mond. Erre mindenképpen készülni kell, és ezért tervezi egy személyes beszélgetés 
kezdeményezését az érintettekkel. 

Dr. Molnár Andor tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Dr. Kindlovics :Vfori;:ijelezte. hogy nyugdíjba \Onulása az 
idei év végére várható. 

Végh Tibor megkérdezte, hogy valóban emelkedett a háziorvosok takarítási hozzájárulásának az összege? 

Dr. Molnár Andor elmondta, hogy a háziorvosok pillanatnyilag nem fizetnek a takarításért, annak ellenére, 
hogy mindegyikük januárig visszamenőleg havi 130 ezer Ft-ot kapott az OCP-től uikzidtásra, tisztítószer 
beszerzésre. Ebből havonta 23 ezer Ft-ot kellene fizetniük az intézmény részére, ez egyelőre nem teljesült. 
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Pápai :\lihály egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 

Gyál Várns Ö11kor111ányzatá1iak Kép\'iselő-tcstl'llcte 11 igen - 0 nem szavazattal - l tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

69/2015.(llI.26.) sz. hatúozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi Központ 
2014. évi müködésről készült beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelös: polgármester 

P;1pai 1\lihály megköszönte Dr. i\lolná1· ;\ndomak az elmúlt évi munkájót és a rendelő felC1jíLásakor végzett 
önzetlen hozzáállását. Reméli. hogy még soköig fognak egylitt dolgozni. 

5.) napirendi pont Javaslat Gyál város 2015-2019. közötti időszakra 

vonatkozó gazdasági programjának elfogadására 

Előterjesztö: Pápai Mihály polgármester 

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

Végh Tibor helyesnek tartotta. hogy a lakossági prioritásnak megfelelően első helyen az uszoda építése 
szerepel, de második helyen a lZikoss{1g nem a közvilágítást szerette volna, hanem utak, járdák építését és 
felújítását. Véleménye szerint a lakossági prioritásokat figyelembe kellene venni, és olyan pályázati 
lehetőségeket kellene keresni, amelytk nem a legutoljára felsorolt igényeket elégítik ki, hanem a második 
leggyakrabban említett utak, járdák karbantartását, illetve az orvosi rendelő bővítését. 

Pápai l\lihály szerint, ha minden önkormányzat arrn várna, hogy az elöl lévő prioritásokra mikor érkezik 
pályázati lehetőség, akkor sok mindenről lemaradnának. A közvilágítás egy kézzelfogható lehetőség volt, amit 
megpályáztak és meg is nyertek. Természetesen, ha pályázatot írnak ki közút és járda építésére, azonnal élni 
fognak a lehetőséggel, hiszen köztudott, hogy az Önkormányzat minden olyan pályázaton részt vesz, ami a város 
fejlődéséhez hozz{ijárul. Sajnos a pályázatok kií1·ása nem minden esetben igazodik a prioritáshoz. 

Lakos Péter elrnondtZJ, hogy az öt év elég hosszú idő ahhoz, hogy az ingZitlanok tekintetében minden ugyanúgy 
maradjon. ahogy most \'an. Itt említette a régi Rendőrség épületét, a Bajcsy utcai volt pedagógus szállót, és a 
Somogyi Béla utcában tZiblható három épületet. A Somogyi Béla utcai ingatlanok tekintetében azt látja, hogy 
nincsenek kellöen karbantartrn. Ezek rnnatkozásában van-e konkrét koncepció? 

Pápai Mihály elmondta, hogy a régi Rendőrség épülete tekintetében nincs semmilyen konkrét elképzelés. Az 
egy olyan értékes te1·ület. amelyet bármilyen célra lehet hasznosítani. Ha lesz erre vonatkozóan valamilyen 
lehetőség, akkor azt a Képviselö-testlilct elé fogják te1jeszteni. A városközpontban található ingatlanok 
tekintetében elmondta, hogy ha sikcrlil egy olyan projektet találni, amely a városnak szinte semmibe nem kerül, 
akkor az szintén a Testület elé kerlil döntésre. Amíg nZigy összeget emésztene fel az új funkciók kialakítása, 
addig nem kívánnak ezzel foglalkozni. Az egyik épUletben jelenleg a Liliom Óvoda bútorai lesznek elhelyezve, 
mivel a jö\Ö héten elkezdődik a fizikai munkavégzés az óvoda építésénél. A későbbiekben készül majd 
tanulmányte1·v a hasznositásukrn és a pénzligyi lehetőségek figyelembe vételével eldöntik, hogy mi lesz a sorsuk. 

Lakos Péter megkérdezte, hogy a Dajcsy utcai épülettel mi a terve az önkormányzatnak? A FEGY Polgárőrség 
és Tüzoltó Egyesület több éve próbálkozik egy olyan telephely létesítésével, ahol megfelelöen elférnének, és erre 
a szóban forgó ingatlan alkalmas lenne. A t(ízoltó autó most is ott állomásozik. 

Pápai :\lihály úgy véli, hogy a FEGY Polgárőrség jelenlegi elhelyezése kulturált és megfelelő. Annak idején az 
ő elképzelésük és igényeik szerint lettek kialZJkítva a helyiségek és a technikai feltételek. Ez nem kevés pénzébe 
került az Önkormányzatnak. J\rról már volt szó, hogy a tüzoltó autónak a Rákóczi utcai ingatlanon lesz fűthető 
hely biztosítvZI. erre remélhetőleg az idén sor is kerül. Az Egyesület tagjai önkéntesek, akik nem az épületben 
tartózkodnak, és csak riasztás esetén mennek a telephelyre. Nem látja indokát annak, hogy egy nagyobb értékű 
épületet átadjZinZik a FEG 'r'-nek 
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Végh Tibor emlékeztette a jelenlévőket, hogy a választási kampányban e1·öteljes hang5[1l: t kapott a Bartók 
Iskola mögötti terület parkosítása. Ez a gazdasági programban nem található meg. A területi egyensCilytalC\11ság. 
ami jelenleg fennáll a közösségi közlekedés tekintetében, szintén megoldandó feladat lehetne. Legalább a vasút 
másik oldalára is telepítsenek egy jegykiadó automatát. Ez szintén nincs említ\ e a prograrnban. 

Pápai Mihály elmondta, hogy általánosságban a zöldfelület fejlesztés az anyagban megtalálható. és ha a 
szükséges pénz rendelkezésre áll, elkezdik tervezni és kivitelezni. Az ellenzék egyik ifjú aktivistája úgy 
tájékoztatott, hogy a közelmúltban „elintézte", legyen Gyálon jegykiadó automata. Igazság szerint már tavaly 
nyáron ilyen szándékát jelezte a BKK, és az Önkormányzattal tárgyaltak is az automata ügyében. Az 
Önkormányzat a tárgyalások során azt szerette volna elérni, hogy a városban a tömegközlekedési út\'onalakon 
található kis boltokkal kössenek szerződést jcgycírnsításra. A város közepén elhelyezett egyetlen automata nem 
elégíti ki a lakosság igényét. Állítólag az előbb említett fiatalember ilzt is elintézte. hogy még két ilyen gépet 
telepítsenek a város területére, de azt is el kell mondani, hogy mindez 30 millió Ft-tal terhelné o város 
költségvetését, mivel egy ilyen gép kihelyezési költsége 15 millió Ft. A nopokbiln újabb t81·gy8lások rnltak o 
BKK képviselőivel, és továbbra is az a szándéko az Önkormányzatnak. hogy próbálnak a jegyárusításba kisebb 
boltokat, vállalkozásokat bevonni. Mindenkinek az érdeke, hogy az elkövetkezendőkben is legalább a 
mostanihoz hasonló módon legyen buszközlekedés a városban, de ezért az Önkormányzat sok pénzt fizet. 
Egyébként a Szélső utca szilárd burkolattal való ellátása során a lakosság egyhangú kérése volt, hogy ott ne 
legyen buszjárat. 

Végh Tibor elmondta, hogy a város 6. és 7. választókerületében semmilyen buszjárat nincsen. Nem emlékszik, 
hogy a Szélső utca lakossága tiltakozott volna a buszjárat ellen, de ebbe nem kellene belenyugodni, mert a 
körzetek többi lakosa igenis szeretne tömegközlekedést. Nem mindegy, hogyan kérdezik meg oz embereket. 
Olyan automatákat kellene telepíteni, amelyek MÁV jegyeket is árusítanak. 

Pápai Mihály elmondta, hogy pl. a MÁV állomáson sem lehet gyáli buszbérletet kapni. csak budopestit. 
Állítólag ilyen az előírás. Pestimrén már fel lehet szállni a budapesti bérlettel a v01rntra is. mert az már a főváros. 

Vinnai Tibor, mint a 7. sz. körzet képviselője emlékeztette Végh urat, hogy a közlekedési koncepció kapcsán 
rendezett lakossági fórumon annak idején szép számmal vettek részt a körzet lakosai, és egyöntetü kérés volt, 
hogy a Bartók Béla utcában és környékén ne legyen BKV buszjárat. 

Lakos Péter megkérdezte, hogy a Némediszőlőn lakók Gyálra tö11énő bejárását hogyan oldja meg az 
Önkormányzat? 

Pápai Mihály elmondta, hogy a Volán képviselőit meghívták egy ilyen irányú tárgyalásra, ahol kijelentették, 
hogy jelenleg nincs arra mód, hogy Némediszölö érintésével Volán busz_iárnt közlekedjen. A buszmegálló 
kialakítása is problémát okozna, és nagyon sokba kerülne. Megoldható lenne, de mindent az Önkormányzatnok 
kellene fizetnie. Mivel közel 150 ember lakik a teleplilésrészen, ezért o vcíros vezetése azt a megoldást látjo 
megfelelőnek, ha a Kft. saját buszával minden nap meghatározott időpontokban a Gyálra utazni kívánó 
embereket behozza és visszaszállítja. 

Végh Tibor az új temető felé közlekedő buszjárat kérdését vetette fel. Van-e ebben az ügyben valami 
előrelépés? 

Pápai Mihály elmondta, hogy volt korábbon a kampány ideje olott az ellenzék által ilyen kezdeményezés és az 
volt a tapasztalat, hogy az emberek nagyon csekély mértékben vették igén: be. Ha 8 BKV járat hosszabbítaná 
meg az útvonalát a temető felé, akkor szintén buszmegállót, buszöblöt kellene kialakítani. ami a város költsége. 
A nyugdíjasoknak tartott lakossági fórum után arra az elhatározásra jutottak, hogy ezt is saját busszol fogják 
megoldani. Szombaton és vasárnap fognak a temetőbe járatot indítani, az útvonalat még ki kell dolgozni. Abban 
is megállapodtak, hogy a Halottak Napja elölt egy héttel és utána is lesz oda buszjárat. 

Hegymegi István úgy gondolta, hogy a program településfejlesztést tartalmazó része ad-hoc jelleggel van 
összerakva. Javasolta, hogy egy második városközpont kialakításával egyesítsék egv helyre a 
sportlétesítményeket és az egészségközpontot. Ezzel az elképzeléssel pénzt tudnának megtakarítani, hiszen egy 
infrastrukturális beruházással egyben lehetne mindent megoldani. Közművek, parkolók épülhetnének, amik 
kiszolgálnák az épületeket és a két létesítmény egymást e1·ösítené. A sportcsmnok é1,ítésé11él elsődleges 
szempont a fenntarthatóság és a müködtethetőség. Érdemes azon gondolkodni. hogy egy multifunkcionális 
csarnok épüljön, ami nemcsak sportolásra alkalmas, hanem nagyobb kulturális rendez\'ények megtartására is. 
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Kicsi a tcrlilet az uszoda megépítéséhez és nem lesz a 111C1köcltetése gazdaságos. A Bartók Iskola mögötti 
terliletre kellene áthelyezni a sportpályát, hiszen oda egyébként is parkositást terveznek. Egy költséggel meg 
lehetne oldani. A jelenlegi sportpálya helyén lehetne egy egészségügyi központot és szakrendelőt építeni. Az is 
köztudott hogy a mostani orvosi rendelő nemsokára kicsi lesz, nincs elég parkoló, tehát hosszú távon nem tud 
megfelelően 111C1ködni, oda nem lehet szakrendelőt telepíteni. 

Pápai Mihály elmondta, hogy az uszodát nem a város építi és nem is fogja müködtetni. Tanuszoda lesz, ami 
járási szinten megközelítőleg 3000 gyermeket fog kiszolgálni. A legelső te1·vek több okból nem feleltek meg a 
\árns vezetése elképzeléseinek. ezért tárgyalásobt kezdeményeztek az építtetővel, szakemberek segítségét 
igénybe véve az áttc1·vezést illctócn. 1\ helyettes államtitkártól azt az ígéretet kapták, hogy Clyúlon azok a tervek 
valósulnak meg. amit a város vezetése kér. A parkoló kialakítása és a parkosítás az Önkonnúnyzat feladata lesz. 
A Sportcsarnok a modern akusztilrni feltételeknek meg fog felelni. közvetítésre is alkalmas lesz. A hozzá tartozó 
szálloda is azért éplil, mert tó\'lati tervekben nagyobb sportrendezvények megszervezésében is gondolkodnak. 
700-750 fö befogadására lesz alkalmas a sportcsarnok és bérbe is ki lehet majd adni. Oda tervezik a város egyik 
alközpontját. Az Egészségligyi Központ bővítésére nincs mód„ és szakrendelő létrehozására nincs pénz. 
Szakrendeléseket minden gyá 1 i lakos igénybe vehet Vecsésen és Pestimrén. Mindkettő gyorsan megközelíthető. 
Gyálon a szakrendelést a Dél-pesti Kórház lzítja el 230 órában havonta. Még az ultrahang teljes kihasználtságát 
sem lehet megoldani. mert nem kapnak rá megfelelő szakembert, aki teljes kapacitással üzemeltetné. 
A városkőzpontbanjclenlcg 160 parkolóhely van, ami kiszolgálja az igényeket. 

Lakos Péter kifogiisolta. hogy a közbiztonságról egy szó sincs a gEdasági programban, pedig gazdasági jellegü 
kezdeményezéseket lehetne ho7.ZiÍ kötni./\ városban a közbiztonsóg javítása érdekében karnermendszert kellene 
kiépíteni, amelynek komoly visszata1·tó ereje lenne a blínözés terén. 
A programban a munkahelyteremtésről is nzigyon kis mértékben van szó. 

Pápai Mih;íly \élcrnénye szer·int, ha több energiát fognak a SZEM mozgalomra fordítani, az sokkal 
hatékonyabb lehet bárn1ilyen kamerarendszernél. A kamerarenclszernek nincs bizonyító ereje. A lakosság 
segítségénél nincs hatékonyabb biztonsági rendszer. A FEGY Polgárőrség ügyelete - riasztása esetén - perceken 
belül a helyszínen tud lenni. 
A városban 3.S % a rnunkanélkliliség és a statisztika szerint 3 % alatt „nincsen" munkanélküliség. A 
kontaktlencse lizem 13 00 crn bert fogi a lkoztat és ennek csak negyede gyáli. Van az ipari parkban 
rn un kalehctösé g. 
A telepl'!lés febését illetóen jó helyen van. és fognak jönni vállalkozások a városba, de a meglévőket is meg kell 
tartani, mert ha 100 kilométerrel odébb kap megfelelő munkaerőt a cég, akkor át fog oda települni. 

Vinnai Tibor elhagyta az üléste1111et. A jelenlévő képviselők száma: 11 fö 

Hegymegi Jst\án elmondta. hogy a tanuszoda rendelkezésére álló terület nagyon kicsi, ezért erre a célra nem 
alkalmas. Tanuszodát nem lehet semmilyen körlilmények között gazdaságosan fenntartani. Nem az állam fogja 
az üzemeltetést saját keretböl fizetni. hanem a gyáli lakosok adójából is fogja finanszírozni. 
A sportpályánál egy nagyméretlí parkoló kialakítására lesz szükség, ha megépül a sportcsarnok, mert nincs elég 
hely a gépkocsik szílrnára. 

Pápai i\lihály kihangsúlyozt0. hogy a zölclségpiilc tcrlilcte nagyobb rendezvények esetén alkalmas lesz 
parkolónzik. 

Hegymegi lstnín Polgármester úr sza\·a1ra rcagólva cl111onclta, hogy tapasztalata szerint Pestimrén a 
szakrendelöben nem fogadnak gyúli lakosokat. 
A kamerarendszerek minden településen, ahol ilyen alkalmaznak, hatékonyan müködnek és a rendőrség azok 
felvételeit használjzi a legtöbb esetben bizonyítékként. 
A 3,8 %-os munkanélkliliség igenis magas mutató gyáli viszonylatban. 
A vállalkozói sürl1ség Gyálon az agglomerációs településeket figyelembe véve alacsony, csupán 57 %. 

Vinnai Tibor \Ísszatfrt az ülésterembe: :\jelenlévő képviselők száma: 12 Có. 

Pápai i\lihály elmondta. hogy a \árosban jelenleg 1500 vállalkozás rnüködik. Arra senkit nem lehet 
kényszeríteni. hogy vállalkozzon. 

Végh Tibor megkérdezte, hogy mi értelme van annak, hogy 2011-ben az önkormányzat szerződést bontott az 
ASA A.lagyarorszcíg Kft-\el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást illetően, megalapította a GYTH Gyál és 



10 

Térsége Hulladékgazdálkodási Kft-t, majd a Kft. eszközpark hiányában szerződést kötött az ASA Magyarország 
Kft-vel ugyanarra a szolgáltatásra? 

Pápai Mihály elmondta, hogy valóban ez történt. Az Önkormányzat nem alkalmas egy ilyen szolgáltatás 
elvégzésére. Megpályázta a szükséges gépeket, amelyeket majd bérbe <Jd a szerződő félnek. 
További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a gazd<Jsági progrnm elfog<Jdására \On<Jtkozó 
határozatot. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 1 nem szav<Jz<Jtt<JI - 2 tmtózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

70/2015.(Ilf.26.) sz. hahírozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gyál város 2015-2019. 
közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

6.) napirendi pont Javaslat Gyál Város 2015-2019-cs időszakra 

vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadására 

Előterjesztő: Erős József alpolgármester 

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

Pápai Mihály ismertette az Ifjúsági és Sport Bizottság módosító ja\aslatait. A maga részéről támogatj8 ugyan, 
de véleménye szerint az iskolás gyerekeknek egyébként is nagyon sok iskolán kívüli elfoglaltságuk van, ne 
legyen számukra kötelező még a rendezvényeken is kocogni és futni. 

Végh Tibor szerint nagyon jó javaslatokat tett a Bizottság. Kifogásolta, hogy a Millenniumi park felújításával 
kapcsolatban nincs semmi a koncepcióban. 

Hegymegi István sértőnek tartotta Polgármester úr hozzászólását. Délutánonként nagyon sokan kocognak a 
sportpályán, vagy a város más arra alkalmas részén, és az egészséges életmódra való nevelést minden esetben 
támogatni kell. Ma már figyelnek az emberek az egészségUkre és budapesti kezdeményezésű futóversenyeken is 
számos gyáli lakos vesz részt, ami példaértékű a jövő nemzedéke számára. Ha jól szervezik meg a 
rendezvényeket, a gyerekek is szívesen bekapcsolódnak. 
A futópályával kapcsolatban megjegyezte, hogy minden évben van több hét, amikor eső. hó kö\etkezményeként 
nem lehet használni. Ezért lenne szlikség a felújítására. 

Pápai Mihály egyetértett az elhangzottakkal, ha valaki magánerőből, civil kezdeményezésben szervez ilyen 
rendezvényt, azt a saját keretéből is támogatni fogja. 
További hozzászólás nem lévén az elhangzott kiegészítésekkel szavazásra tette fel a sportkoncepció elfogadására 
vonatkozó határozatot. 

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

71/2015.(111.26.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi kiegészítésekkel 
fogadja el az előterjesztés melléklete szerinti, 2015-2019-es időszakra vonatkozó 
Sportkoncepciót: 

• az Önkormányzat támogassa a gyáli általános iskolákban sporttagozatos 
osztály indítását, 

• a hobbisportolók részére a városi rendezvények kiegészítő programjaként 
rendszeresen kerüljenek megszervezésre korosztályos „gyáli kocogó-futó 
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napok" 
• az Önkorrnzrnyzat tai-tsa szem elölt a futóp<ílya fejlesztését. 

Jlatúridií: azonnal 
Fclclös: Polgárn1cstcr 

7.) napirendi pont Javaslat Gyáli Liliom Óvoda alapító okiratának 
módosítására 

E lötcrj csztö: Erős József alpolgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kihildés1·e került. (Ajegyzökönyv 9. számú melléklete.) 

Pápai Mihály ké1·dés, észre\étel nem lévén sza\azásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

Gyál Város Önkorn1ányzatúnak J\.épvisclő-tcstlikte 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

72/2015.(llT.26.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a Gyáli Liliom Óvoda alapító okiratát az elöte1jesztés !. s:::. melléklete alapján 
módosítja. Ezzel egyidejüleg a 171/2014. (X.30.) sz. határozattal elfogadott, 2014. 
október 31. napján kelt egységes szerkezetü alapító okirat hatályát veszti, 
2. egyúttal felhatalmazza Pápai Mih:ily polgármestert, hogy n Magyar 
Állarnkincst<irnál vc?:etctt hiteles törzsadatt<iri nyilvántanáshoz szlikséges egységes 
szcrkezetli alapító oki1·atot - mely az előterjesztés 2. s:::. ll7e!!<:kle1e - továbbítsa. Az 
egységes sL:erkezetü okirat a kincstári bejegyzéssel lép hatályba. 

Határidő: 2015. április 1.5. 
Fclelós: Polgárn1ester 

8.) napirendi pont .Javaslat Gyáli Tátika Óvoda alapító okiratának 
rnódosítúsára 

Előterjcsztö: Erős József alpolgármester 

Az előterjesL:tés elektronikusan kiklilclésre keriilt. (A jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 

Pápai Mihály hozzúszólás nem lé\ én szavazásra hocsátotta a határozati javaslatot. 

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

73/2015.([JI.26.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

l. a Gyáli Tátika Órncla alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete alapján 
módosítja. Ezzel egyidejüleg a 172/2014. (X.30.) sz. határozattal elfogadott, 
2014. október 31. 1rnpján kelt egységes szerkezctl'1 alapitó okirat hatályát veszti, 

2. egyúttal felhatalmazza Pápai !V1ihály polgármestert, hogy a Magyar 
Államkincstárnál vezetett hiteles törzsadattári nyilvántartáshoz szükséges 
egységes szerkezetü alapító okiratot - mely az előterjesztés 2. sz. melléklete -
tov<ibbítsa. Az egységes szerkezetü okirat a kincstári bejegyzéssel lép hatályba. 

Határidő: 2015. április 15. 
Fclcliís: Polgármcstt:r 
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.Javaslat Gyáli Tulipán Óvoda alapító okiratának 
módosítására 

Előterjesztő: Erős József alpolgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta az alapító okirat módosítás elfogadását. 

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

74/2015.(III.26.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

!. a Gyáli Tulipán Óvoda alapító okiratát az előterjesztés !. sz. melléklete alapján 
módosítja. Ezzel egyidejüleg a 173/2014. (X.30.) sz. határozattal elfogadott, 2014. 
október 31. napján kelt egységes szerkezetü alapító okirat hatályát veszti, 
2. egyúttal felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert, hogy a Magyar 
Államkincstárnál vezetett hiteles törzsadattári nyilvánta11áshoz szlikséges egységes 
szerkezetű alapító okiratot - mely az előterjesztés 2. sz. melléklete - továbbítsa. Az 
egységes szerkezetü okirat a kincstári bejegyzéssel lép hatályba. 

Határidő: 2015. április 15. 
Felelős: Polgármester 

10.) napirendi pont Javaslat Gyáli Bóbita Bölcsőde alapító okiratának 
módosítására 

Előterjesztő: Erős József alpolgármester 

Az előte1jesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 

Hozzászólás nem lévén szavazás következett. 

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

75/2015.(lrI.26.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

!. a Gyáli Bóbita Bölcsőde alapító okiratát az előterjesztés !. sz. melléklete alapján 
módosítja. Ezzel egyidejüleg a 232/2013. (X.31.) sz. határozattal elfogadott. 2013. 
október 31-én kelt egységes szerkezetü alapitó okirat lrntályát \·eszti. 
2. egyúttal felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert. hogy a \lagy;:ir 
Államkincstárnál vezetett hiteles törzsadattári nyilvántartáshoz szlikséges egységes 
szerkezetü alapító okiratot - mely az előterjesztés 2. s::.. me!/ék/ete - továbbítsa. Az 
egységes szerkezetü okirat a kincstári bejegyzéssel lép hatályba. 

Határidő: 2015. április 15. 
Felelős: Polgármester 

11.) napirendi pont Javaslat „Öntött gumiburkolatos többfunkciós 
sportpálya építése a Gyáli Bartók Béla A1talános 
Iskolában" tárgyú közbeszerzés lezárására 

Előterjesztő: Donhauzer Adám ügyvezető igazgató 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) 
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Czotter Ferenc elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a testületi ülés előtt, rendkívüli ülésén 
tárgyalta az elöterjcsztést és tómogatták a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

Pápai Mihály egyéb hozzászölás nem volt. ezt\i1 közbeszerzési eljárás lezárása lévén név szerinti szavazásra 
bocsátotta az elh2ngzott:ibt. 
Gyál Város Ö11korn1ányz:it{111zik Képviselö-tcstlilete 12 igrn sz:ivaz:itt;:il - 0 nem szavazattal- 0 tartózkodással a 
kö\ctkező név szerinti sza\;:i;óssal - ciz al{1bbi hatiirozatot hozta: 

Pápai Mihiily 
Erős J ózscf 
Giicsi Péter 
Czottci- Ferenc 
Fa Zsuzs:inna 
Hegymegi Istvún 
Lakos Paer 
:vlcirj::iiné Dr. Szerényi Zsuzsanna 
"\:::igy József Elek 
Végh Tibnr 
Vinnai Tibor 
Z:ibiinné 0:agy Gyöngyi 

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

76/2015.(111.26.) sz. határoz<lt 

Gyál Város Önkormányzatán:ik Képviselő-testlilete úgy dönt, hogy: 
l. elfogadj:i, az ,.Öntött gumiburkolatos többfunkciós sportpálya építése 

Gyálon'' tárgyú közbeszerzési eljárás írásbeli szakvélemény és döntési 
javas13táb::m szercplöeket, és az abban javasolt SPORT-BAU TRADE Kft. 
céget mint lcgked\ czőbb ajánlattevőt hirdeti nyertesnek, és szerződést 

kíván kötni vele az ajánlatúb:in szereplő 18.841.087,- Ft+ ÁFA összegfrt; 
"' felhatalmazza a közbesze1·zési munkacsoportot :i szükséges további 

intézkedések megtételére. 

Határidő: 2015. úpriiis 30. 
Felelős: :vlunkacsnport 

12.) napirendi pont Javaslat „Liliom Óvoda felújítása" tárgyú beruházás 
Közterületi parkolók útépítési- és forgalomtechnikai 
egyesített engedélyezési- és kiviteli tervének 
elkészítésére 

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 

Az előte1jesztés elektronikusan kiküldésre került. (Ajegyzéíkönyv 14. számú melléklete.) 

Pápai i\Iihály kérdés, észrc\'étel nem tevén sza\·azásra tette fel a lrntározatijavaslat elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviseléí-testli lete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

7i/2015.(llI.26.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, „Lilic•m óvoda felújítása" tárgyú beruházás Kiizterlilcti parkolók 
útépítési- és fo1·g:ilo111technikai egyesített engedélyezési- és kiviteli 
tenének elkészítésének szükségességét: 

2. szerződést kíván kötni Fraknói Béla tervczövel az ajánlatában szereplő 

bruttó 580.000,- Ft összegért, melyhez biztosítja a szükséges fedezetet 
2015. é\ i költségvetésének 5. sz. mellékletében szcreplö, „Pályázattól 
fliggő beruházások önrésze" sor terhére; 
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3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések 
megtételére. 

Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: Polgármester 

13.) napirendi pont Ja\'aslat a 2015. évi Föld Napja szemétszedési 
kezdeményezéshez pénzügyi fedezet biztosítására 

Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezetö igazgató 

Az elöterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzökönyv 15. számú melléklete.) 

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

Gyál Város Önkormányzatának Képvise lő-testli lete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

78/2015.(111.26.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Föld Napja'' \'árosi 
szemétszedési rendezvény lebonyolításához bruttó 100.000,- Ft-ot biztosít a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek, a 2015. évi költségvetés 5. 
számú mellékletében a „Civil szervezetek támogatása, Környezetvédelmi és 
Közbiztonsági Bizottság" előirányzaton rendelkezésre álló keret terhére. 

Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 

14.) napirendi pont Javaslat köztcriilet elne\'Czésére 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

Végh Tibor megkérdezte, hogy az előterjesztésben megemlített Központi Címregiszter progrnm miért nem 
működik? 

Rozgonyi Erik elmondta, hogy január elsejétől él egy új jogszabály, mely szerint központi címregiszter! kellene 
vezetni a közterületek elnevezéséről, de ez jelenleg nem müködik. Ezért a Földhivatal nem tudja átírni az 
utcaneveket, és már nem fogadhatja el az Önkormányzat által kiállított igazolásokat. A változásokat elöször át 
kellene futtatni az említett címregiszteren, és csak utána jegyezheti be az ingatlan-nyilvántartásba. A 
címregiszter még nincs feltöltve sem, ezért nem használható. Vélhetően nyárra ez a technikai probléma 
megoldódik. Sajnos országos szinten is ez a helyzet. 

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen - 2 nem szavazattal - 0 tartózkodással az al<\bbi 
határozatot hozta: 

79/2015.(111.26.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt hogy 

1) a Gorkij utca elnevezését Kós Károly utca elnevezésre változtatja. A változás 
20 l 5. július 1. napjától hatályos; 
2) felhatalmazza a Polgármeste1i, hogy a Képviselő-testület döntéséröl a Pest 
Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa; 
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3) felké1·i a l'olgármcs:cri Hivatalt, hogy n közte1lilct elnevezésével knpcsolatos 
elöntést a helyben szokásos módon tegye közzé, továbbá a döntésről értesítse: az 
illetékes okmányirodát. fölclhi\iltillt, rendőrkilpitánysílgot, postM, katasztrófavédelmi 
szervet, il Vílrosi Egészségligyi Központot, il köznevelési intézményeket, és a 
közm ü-szo lgíl 1 tntóké!t: 

Határidő: 2015. március 31. 
felelős: po lgárn1ester 

15.) napirendi pont .Jarnslat Gyál 099/84 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonására 

Előterjesztö: Pópni l\lihóly polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiklilclésre került. (A jegyzőkönyv 17. szárnt"1 melléklete.) 

Pápai i\Iihály kérdés, észrevétel nem lévén szavazásrn tette fel a határozati javaslatban foglaltakat. 

Gyál Város Önkorrnónyzatcí1rnk Képviselő-testCtlete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hoztn: 

80/2015.(111.26.) sz. határozat 

Gyól Vóros Önkormílnyzatúnak Képviselő-testülete 

l .) Gyál Vóros Teleplilésszerkezeti Tervének rneglclelöen a Gyál, Újvilág utca 12/b. 
szám alatti 099.'8..t hrsz.-ú 1392 1112 nagysílgú földrészletet - az SZT 20 jelü tervlap 
alapjíln falusins lakóövezetnck jelölt ingatlant - kivett lakóház és udvar 
megnevezéssel belterliletbe vonja; 
'.'.. a belterliletbc-vonással kapcsolatos költségeket a tulajdonos Huberi Lászlóné 
Gyól. Újvilóg utca 12.b. szóm alatti lakos viseli: 
3.) felhatalmazza a Polgúrmestert a szükséges intézkedések megtételére. 

1 L1Líridő: '.2015. december 31. 
Felelős: Polgúrrncstcr 

16.) napirendi pont ,Jayaslat a ~lát~ás király 
forgalomsza bályoz:ísá ra 

Előterjcsztö: Pápai l'vlihály polgármester 

Az előte1jcsztés elektron ikusnn kikü ldésrc került. (A jegyzőkönyv 18. számú melléklete.) 

utca 

Pápai '.\lihály tó.jékoztatta a jelc11kvöket, hogy a Pénzügyi és Gazdasógi Bizottság és a Környezetvédelmi és 
Közbiztonsági ílizottság az elöterjesztés 1.sz. hatóromti jnvaslatát _Íél\·asolja elfogadásra, mely szerint a Testület 
jelenleg ne vóltoztassn meg a Gyál. i\!iityás király utca forgalmi rendjét. 
Egyéb javaslat nem lé\ én SZZl\ azósra tette fel az elhangzottakat. 

Gyál Város Önkormónyzatának Kép\ iselö-testülete 10 igen - 0 nem sznvazattal - 2 tartózkodóssal az alábbi 
határozatot hoztn: 

81/2015.(111.26.) sz. határozat 

Gyól Város Önkorn1ányzatának Képviselő-testülete jelenleg nem kívánja a Gyál, 
i\lzityíls kir~íly utca forgalmi rendjét megváltoztatni, egyúttal a TANDEM 
:'vlérnökiroda Kft. 78112014. számú, 2014. januór hóban kiúllított felülvizsgálatót 
jelenleg is hatályos forgalmi rend fcllilvizsgálatnak tekinti. 

Határidií: 
Felelős: 

azonnal 
Polgárn1cstcr 
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17.) napirendi pont Javaslat a Kőrösi út forgalmi rendjének 
megváltoztatására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiki.i ldésre kerlilt. (A jegyzőkönyv 19. számú melléklete.) 
Pápai Mihály elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az l.sz. határozati javaslat elfogadását 
támogatja. 
Más javaslat nem lévén szavazásra tette fel az I.sz. határozati javaslatot. 

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

82/2015.(111.26.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) elrendeli Gyál, Kőrösi út 34. szám előtti közterlileten jelenleg is kihelyezett 
súlykorlátozást tarta 1 mazó jelzőtábla oszlopára a KRESZ 61. ábra szerinti 
„ Várakozni tilos" jelzőtábla kihelyezését; 
2.) elrendeli Gyál, Körösi út - lbolya utca kereszteződésében a Körösi út párntlan 
oldalán a KRESZ 61. ábra szerinti „ Várakozni tilos" jelzőtábla kihelyezését: 
3.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2015. május 15. 
Felelős: Polgármester 

18.) napirendi pont .Javaslat Gyál, 0177/2 hrsz-ú ingatlanból parkolóhely 
céljára területrész bérbeadására 

Előterjesztő: Rozg0nyi Erik címzetes főjegyző 

Az előterjesztés elektronikusan kiki.i ldésre került. (A jegyzőkönyv 20. számú melléklete.) 

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

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

83/2015.(Ilf.26.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatónak Képviselő -testülete 

a.) hozzájárul a gyáli 0177/2 hrsz.-ú ingatlan Kisfaludy utcóval hatóros részén (a 
mellékelten csatolt vázrajzon megjelölt) összesen 8751112 nagyságú földterlilet 
határozatlan ideig történő bérbeadásához az Eisberg Hungary Kft. (Gyál, Kisfaludy 
u. 63.) részére parkoló céljára 75.250- Ft/hó bérleti díjért, az alábbi feltételekkel: 

a bérleti díj - amely minden évben emelkedik az infláció mértékével -
tárgy hó 03-ig előre fizetendő, 

a terület kijelölése és tereprendezése az érintett közút kezelőjével és 
tulajdonos képviselőjével történő egyeztetés után lehetséges, 

a terü !etet a bérleti szerződés megszünése után eredeti állapotának 
megfelelően kell helyreállítani és visszaadni. 

a szerződés felmondósi ideje 6 hónap 
b.) felhatalmazza a Polgár111este11 a szükséges intézkedések megtételéi'.~ 

Határidő: 2015. április 15 
Felelős: Polgármester 
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Javaslat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodása módosításának 
elfogadására 

Elötcrjcsztö: P;ipai ~lihály polgármester 
Az előtericszks elektro11ikusa11 kiklilclésre kcr·ldt. (;\jegyzőkönyv 21. szá111C1 melléklete.) 

Pápai .\lihály kérdés. ésnc\étel nem lé\·én szavazásra bocsátotta a hutározatijavaslutban foglaltakat. 

Gyál Város Önkor111ányzutának Képviselő-tcstlilete 11 igen - 0 nem szavazattal - 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

84/2015.(111.26.) sz. határozat 

Clyál Város Ö11kor111á11yzatának Képviselií-testl'rlctc ligy elönt, hogy a Fővárosi 
Aggio111cráció Önkormányzati Társulás Tá1·sulási Mcgál lapodás<in a 7/2015. (ll.26.) 
sz. Társulási Tanácsi határozattal átvezetett 111ódosítúsok;1t elfogadja, egyúttal az 
Egységes Szerkczetü Tórsulási Megállupodástjóváhagyja. 

Hatúridő: 2015. cíprilis 15. 
Felelős: polgár111ester 

20.) napirendi pont Javaslat Bartók Béla urcai óvoda terveinek 
elfogacl<ís;íra 

Eliíterjesztö: Donhauzcr Ádám ügyvezető igazgató 

Az előterjesztés clcktrnnikus:rn kiklilclésre kerlilt. (A jegyzőkönyv 22. szúmú 111elléklete.) 

Czotter Ferenc és i\agy .József Elek elmondták. hogy ilZ illetékes bizottsúgok a tcstlileti ülés előtt rendkívüli 
ülésen tárgyalták az előterics1tést és .ia\asolj;ík a h<1tárnzati jav'1Si'1tba11 fogbltak elfogaclúsút. 

Pápai Mihály egyéb hozzászólás nem lévén szavazásrn tette fel a lrntározatijavaslatot. 

Gyál Város Önkormúnyzatának Képviselő-ti:stUlete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

85/2015.(111.26.) sz. határozat 

Gyál Város Önkor111foyzatának Képviselő-testülete t'1gy elönt, hogy 

1. elfogadja az Ybl Tervező Kft. által a Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla u. 52. sz. 
alatti tagóvodájának épületéről az előterjesztés mellékleteként benyújtott terveket, 
ami alupján felkéri a tervezőt az engedélyeztetés lefolytatására; 

2. fclhat<Jlmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2015.július 30. 
Fclcléís: Polgármester 

21.) napirendi pont Javaslat púlyázat benyújtására 

Eliítcrjcsztö: Púpai lvlihúly polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiklildésrc ke1·ült. (!\jegyzőkönyv 23. számú melléklete.) 

Czotter Ferenc elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdilsági Bizottság a testületi ülés előtt rendkívüli ülésen 
tárgyalta az elötc1jesztést és támogatják a púlyázat benyújtását. 
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Pápai Mihály további hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati _izl\asl::itot. 

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

86/2015.(IJT.26.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. támogatja a belligyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szó ló 2014. é\·i C. tör\'ény 3. 
melléklet!. 7. pont és a Ill. 4. pont szerint a megyei önkorn1án:zatok rcndki\·üli 
támogatására és a teleplilési önkormányzatok rcndkí\'lili (\11korrn~·111\zati 

költségvetési támogatására pályázat benyújtását 341.958.680.- ft összegben: 

2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. április 15. 

22.) napirendi pont Egyebek 

A napirend kapcsán nem volt hozzászólás. 

Pápai Mihály egyéb napirendi pont nem lévén mindenkinek megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta. 

;/ 
RoigönyT Erik 
címzetes főjegyző 

K.rn.f. 

A képviselő-testületi nyílt ülés 2015. március 26-án 18.00 órától 20.25 óráig tartott. 

A jegyzőkönyv digitális hangfelvételről készlilt. 



2.sz. melléklet 

Szám: 3717-2/2015. 

J elcnléti ív 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26. napján megtartott 
nvílt üléséről ---<~ 

Pápai Mihály polgármester 

Erős József alpolgármester 

Bácsi Péter képviselő 

Czotter Ferenc kép\'iselő 

Fa Zsuzsanna képviselő 

Hegymegi István képviselő 

Lakos Péter képviselő 

J\fo1jainé Dr.Szerényi Zsuzsanna képviselő 

Nagy József Elek képviselő 

Végh Tibor képviselő 

Vinnai Tibor képviselő 

Zabánné Nagy Gyöngyi képviselő 

Tanácsko:::císi joggal mcgh íva!! ak: 

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 Ist\·án a KKB külsős tagja 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

Sávai Mária 
Aljegyző 
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dr.Flórián-Karvalics Katalin 
törvényességi referens 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezető 

Kiss István 
Városfejlesztési Iroda vezető 

Kojnok Balázs 
Igazgatási Iroda vezető 

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

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

Babák László 
Gyáli Járási Hivatal vezetője 

Dr. Molnár Andor 
Városi Egészségügyi Központ igazgatója 

Sárosi István 
DPMV Zrt. elnök, vezérigazgatója 

Radnóthy László 
DPMV Zrt. üzemegység vezetője 

Kalmár Róbert 
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FEGY Polgárőrség és Tüzoltó Egyesület elnöke 

Dr. Rosdy Tamás 
Pest Megyei Kormányhivatal főigazgatója 

Jakab József 
Gyáli Roma Nemzetiségi Önkorm. elnöke 

Tóth Istvánné 
szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

)~_ 
Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 
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Pápai Mihály 
polgármester 
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