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Clyzd Vc'1rc1s ÖnkormZinyzzitLÍni1k KépYiselö-tcstülcte 2015. április 30. 
nzipjón megtartott nyílt üléséröl. 
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1 pid - Eredeti péld{my 
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címzetes föjcgyzö, 

törvényességi referens. 
:11 OKB külsö tzigja. 
il KKR klilsős tzigia. 
Pénziigyi és Adél Iroda vez. 
lgzizgat:isi Iroda \czetöje. 
\':itoslcjl. és \':irnsliz.~onprofít Krt. ügyv.ig_ 
G) ali Rcndiir(lrs ö1·spMilllCStJClkil, 
Ro111c1 Ncrnzcl 1 Önk.clni.\kc. 
vcr1·czési ügyintézö. _icgyzökönyvvezetö 

Erös .József kciszi:ir:tiittc a c:lcntckct. \lcgállapítottzi. hogy a Ké1wiselö-testlilet 9 tagjával határozatképes. 
Tájékoztilttzi ai2ie:11~\l1kc1_ l'zipzii \1 11o!gár111cster lir betegsége miatt a mai ülést ö fogja vezetni. Az 
ülést megnyitotiil. JJ\ <tsc1:'.a. lwgy il Kép\ isclö-tcstlilct vegye fel napirendjére nyílt ülésen az előzetesen 

elcktrnnikus LliC"l kikii'cksrc keriilt „Jnrnsla! ;Jci!ní::al bcnyzí;tcíscíro" és zárt ülésben a „Jamslat Ritccz Istvánné 
kc!::r:IL1i111u::'':li ._:1 liirrénő 111cgs::iinlc/c;sác, és magasabb i-·e::ctői mcgbí::.ásának 
1·1.1cu1'lm(,'1,:u1 cr:~- éb 'zi' aslilt cs h0n~iS7_öl~1s nem lévén n elhangzott módosítással 
s7a\·zizC"~~rZl 1Cltc f.: 1 él cil-t\2ll1..'.;~:~~l. 

Gyál \':iros 
hatórozatl1t hcizt~i: 

1z;tií11<tk f(él'' isclC1-tcstlilcte 9 igen - 0 nem sza\il7attill - 0 tilrtózkodássill az alábbi 

S'7i2íll5.(IV.3íl.) ~7„ h:it:írozat 

!l) zzita11zik Kép\ isclö-testlilcte 

(c·!111c11/c;1sef /c)r/é!I() 



zi cl a 2() l 5 úprilis .'30-ai ülésénck 

:\\ ilt iilé': 

1. 

i \ 1 ili:iiy ['0 
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'i [rik cirm:ctcs 
1;:;;:1\C1C'.\cclcl111i és f<(izb 

e,' 

Flritcrjc,111í: i \ 1 ih.11\ i"' 
T<irg,alja: Pc111:i1:;; i cs Cízizclas<igi Bizotts<1g 

!ct i ii 1 és óta történt 

L3 izottscíg 

2014. 01 i költségvetésének 

! li1zit0!bz111 foglalkoztatott köztiszt1·isclöket megillető 

F 1 r; t_c:.rj e,: t ii ~ 
T:1r_'.,'.~ 

Eliilci-jcs1tií: 
T<irg,:1lj:1: 

1 i ~ ii; ci111zctcs fo_i 
ll izci: 
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.!:11e:sizit :: D-:1-Pcst \kg\C:i Viziköz111(1 Szolgáltató Z1·t. által benyújtott 
.-.• ::.i1:.1si 51c1m l:íi; rendezésére 

flr1tcrjc,z1r1: f\1;·.ii \1i 1 jl1 11nlgiir111cstcr 
T<'112,:ilja: és Cic1zcl2s:ígi Bi1ottszig 

I:liítcrjc'll<Í: J\,11.:,:1111; i f'iik C!i~17C(CS 
T:irg,:ilja: Pc111zil:,:yi és Ci:izclzisát:i ílizottscig 

CJ .l:i12slzit :1 ci1il szcnc;ctck pc'1ly<izzitzii11ak clbid1lásc1ra. a tcirnogatás 
r.:ll1.3z:J)j1·l1 

Eliitcrjcqti1: 
T;'1rg' :1 lj:1: 

EliJ!crjcsztií: 11,li'Ji \ li!iáh ilolgárn1cstcr 
Túg1 :1 I j:1: 1 i] i cs Sport Bizottsóg 



1 1. J;;\;:.;'.;:t ;:; i~i1t\iis .lözscl· ,\iap1l\a11y a gycr111ckckért alapítvány által a 2360 
Cí .. ·i. /1 ,1 ,,,. · (;> .;1. c1111 '7L;k ként t(irténé\ has111álcitárn 

l :. JJ\ (;::;;;::~ ~: Cl\,~ L l~rclz_1_"(1r u. 65. sz. aiJtti -IS5() ., hc~yr;1_izi szcln1L1 .. iskola~" 
1kgi12\ 21::.c i;:::c1:L::1c111 lé1 () lctbc11 t;ilalhatcí - ii1c.sc11 úllo - s1olgál'1ti IC!kás 
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El11tcrjc1;1t11: P.i11zii \ 1 il1~1!) 1wlgúrncstcr 
T:1 rg' :1 I j :1: Pénzlig; i és Ci:izdusz1gi 13 izoltsz1g 

El1ítcrjcs1t1í: 1-:,1.; l1'hc:· " 

T:1 r"1:11 j:1: 

;1n lgárrncstcr 
Bimttsag 

~1·s1tl1: 

T:i rg1 :1 I j:1: i cs i Bizot:s:íg 
!(iirnyczct\écicl111i és Közbizto11::<ígi Biwtts<ig 

Elii1cr·jcs1tii: Dc>11hau1cr i\dá:n ligy1 c;cti~ igazgató 
T:írg\ :1ij:1: Pénzlig:: i és CiazcL:isógi Bimtts;íg 

li -l~..,0 i 1 hrsz.-li 11t (liartök Béla utczi) tulajdonjogónak 

E11ítcrjcvtr1: Rc1zg11 11:: i hik ci1111dcs föjcgj7Ö 
T:·1 rg1 :1 I j ;i: l\.::1 i és Cianfasc'1gi G izotts<ig 

Eli1tcrjcs1ti1: Erös Jó1sc.:r alpolgiim1cster 
·nrg,:1lj:1: Pénzligyi s Ciuclas;1gi 8iL11ttsríg 

E11ítcrjc,ztií: 
T:'ir~\alj:1: 

Eliítcrjc,ztií: 
T<irg1 :lij:1: 

L:rc'" .lc11,c.:i' ;11:'" 
K iir11yc1ct 1L'Ckl111 i és Kö1bi1to11si1gi D izotts::íg 

~1 i t{1sz'l i·a 

\li!iJ!y 1•o!g::ír111cstcr 
Oktzitási C' l'ulttff:ilis Gi1ottscíg 



Elritcrjc,11r1: pr1 
Tú2,:1lj:1: Ok1atc1si és l~ultur;iiis [3i1ottsúg 

Eliitcrjcv1r1: Fr\'' .l(i;sci' 

T:in;,:ilj:1: c:;;c>cizilis és 

El11tcrjc,ztií: : 
T:í r2' :1 lj:1: 

1 L1Líridii: 

Fclclrís: 
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1.) napirendi po11t Bcsnírnoló :i 2015. múrcius 26-i rendes képvisclő

tc>tiilcti iilé'i úta tiirtént fontosabb cscményckröl 

,\z 

Erlís .József 

Lakos Péter :1 
éws brutt11S_~ .~ 

i \11!i:lly polgzir111cs1cr 

;1 1~1:1i 11a1'pal \agyo11gyarapocl:\s tönént. 111i,cl a Pcrc111városi llorgásztó zillami 
;a• tt;:aidc•11~:ba keriilt. ,1/' uröl szolc\ szc1-zöclcs alZiirvil visszaérkc1ett. 

referensi t:ijékoztat1ibzrn foglaltJk kapcsán 111cgkérclczte, hogy a BKK felé fizetendő 
l:<.::isi d1j hc J b:::sz:i111olóbil11 szereplő é'i 74 millió Ft bruttó, vilgy nettó 

Púpai \Iiil:ily c'l•fa>1ic~1,:. d ;,é"i'.ch~. :'',::~\Oli cc:\ al:í.' .1 Rl~l<.-\al. é·s született cg\ kompro111isszu111os 
n;ci\ s1cr:1;t 11c1;: s/\1 .:i:zisi cl ként. li:111c111 t:i111ogzit:iskrnt kcrlilnc kifizetésre évi bruttó 74 millió Ft, 

mehet nem t~ri·ci .\f'.\. L:1 ,;; ,·' kii:·\\' 1n!t. mehet to\;íhl1 i tárg1zilások kö\ctnck. és remélhetőleg 
111ég _ioh~1 pc1zlci 1>:-,z;t < · i' C:·:~i. 111c1·t nh<1n isn~c:·ctck hirtok~hZ1 kcrlilt ;i7 ()nkor111jny7.<1t. an1elyeket fel 

Erős .József cg> é'1 h,-,zD\s1c>:;í, 1~c111 k\én szzi1nzásra tette fel il bcszárnoló elfogildásút. majd a beszámoló Ill. 
pont_júban tGi~l ::::t~·1 :~d:Ziro1::ti i;;\ :1.siJt clfog:1cktsíl kö\'Ctkc7.ctt. 

isciéHc'liilctc 9 igen - 0 nem szil1·azattal ~ 0 tartózkodással ilZ alábbi 

SS 2fll:'.(I\ .30.) ~z. ll;1túron1t 

G\ ::! \ .1:os 011 z:;:.111ak J--:ép' i'clö-tcsti1lctc a l1olgiirmcster l> legutóbbi 
:·c11,kc; i:'cl1:-tcsti:kti iiiés lila eltelt iclös1ilkhz111 tönént fo11tos:1bb csernényekröl 

J l;1t;íriclií: Zlí'c>:rnc;i 

Fclclrí>: 

Ci1:ii \ i:J"(1S 

h:n:u·oz:not J-i\11::,•: 
n nem sz<1\ anttill -- 0 tilrtózkodással az alábbi 



S92015.( l\'.30.) sz. h;1t<irrm1t 

(;'..'i \ :1tc'' !(c1>\isclö-t·c~::1lc.:tc lclh;11al1mzza Pápai \1ihály 
:i íikk /'rt-\ci lásokrn a 201~. 03. 26. napján 

1<1t'..'.\ ::ló.''''~ kcchczöhb lel tételek elérése 

!L1L'1ridi1: ._•:. 
Fclcl1í>: i' . 

2.) rrnpirendi pont lej ;írt ha tú rid ej íí 

.\z 

i \';\"('' ( i;· 
hiltarc•z:1t0t hc'7L:: 

ll:1t:íridn: c:1.11i 

Yégrchaj túsú ról 

Eliítcrjcsztií: Púpai ,\1 ihúly polgármester 

-L számú 111clléklete.) 

CJ0'2015.(l\'.30.) se h;itúrnzat 

Kép\ isi.:·lii-tcsUiletc elfogadja a lejárt határidcjü 
t:ís:íról széiló bcsz:í111olöt. 

Fc !r: 1 ,··1.-.;: [1 n ! ~;~ · :; '.:~' ~ 1 e·~· 

határozatok 

3.) napi1·c1Hli pont .J;n :i~olat ;1 D:11J:isi IZcnclörlrnpit:ínysúg 20!4. évi 
IJcsnímolójúnak elfo~acl;ís;íra 

Lakos Péter (i:·\ir'''Lc! t"c;1 1 s1;n;:,1 :1zt a t::;'asz:alati1t. lwgy ;11 utl\hbi iclöbcn i1 rendőrök jelenlétét valóban lehet 
crzd.:c:ni z: 1 .í:·r"'.•::11 (~\ ::<1::n :ci:ct 1 cll'tk t:i::11kozni. zimit 11ag1 011 io színe! \CSZ a lakoss~g. A közbiztonsági 

:~~2;::i<.1 L: ,, , C'Li1_''. l'~'L':-,' ~' c:1 .: c.1.c:11.:?ctck cs ,'g)l'.,i.:lctck 1·élc111é11yéL Ezekben elég 
kit;\r:17ci:t:::1 .-,,:"·2:-;1:; :1 , !ig; c:i:1 k.;111c:i1:, k 11é,crc 1·alu i:,2ény. A lwuas!'.olrík kiiz(\tl a Rcndörség, a Liliom 
Ö\r1cia. :i Cíyaii :\,1g\c.,:1lci:Jc•c;,1i; f::,2:,csi:lctc é-; :1 ITGY 11:,c1111;1tdosit1a kc1-1c c1111ek <11-cnclszcrnek a strntégiába 
\aló bcc111c]2,ét. Uczctt z:z i\:1 icle \01wtko1ci részéhöl. mely szerint a „közrcml'1ködés a 
tclq•liks b:ztu,1:ci~Z:b:m„ élZ iink011mnyzat ldaclutai közé tcirtozik. A napokban egy aktív fiatal 

cl rnc:g:1liikult egy friccbook-os csoport akik kikjczctten u közbiztonságon és ezen 
belül a ],, k:1:11L'rc::·cmisz:r k iépitésé11ck clliscgitésé11 munkálkoclik, Erre a kezdeményezésre megmozdult 
a \aros ~s 11é:1,rn; :1:1;> :1l:t:t l _~1:r1 iél:,2c1t sikcri1lt 111;1ga mögé ciiliLrni. Kátc a l(épviselö-testliletct, hogy ebben a 
té111,íb:111 :1 :1 '7c't a l;i'1-Ukh.::· :~1cg_iclc11t l-c1·cnc 1'mrnk. 

l • . • 

!'-. '-':l\ :::... __ · i 
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l'Iltala indítc<t 
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01 2015.(l\'.30.) sr. h<1Lírozat 

]ii-tc'1Uicte rncg;1djzi a szcít a hallgatóság 

e! ,'hl'1'.l:a. '7 \',,1,,T1I cs '1•c'rk·211t 1o; ilí'.l t;111;1sztal.ia. hogy il 

:1c r ~itik é1í'. i.liisck2t L1S a g:.erci;c'kCl. ,;\ közclmLiltbzin cltünt gyríli 
emberei 11"111 tud11;1k lllimknhol ott lc1111i. Az interneten 

cl11c1 czcsl1 csoportnak rnrír 1300 tagja van. 
érdekében a re11clörség és a polgárörség rnunkúját 

Ezzel nagymértékben ki tudnúk szorítani a 
félelem. Kérte. hogy ezt a kezdeményezést Gyúl 

lct is .\ fedezet biztosíUÍSCl é1·c1ekében 

ck ,·;t is 
nJ~yoi: ;1~:~\ :1 L'."', 1.::: :i :\0;·l!~_"l_1 c:1 . . \7 cn1lí:cll in:crn~tc_c.; uld:1lc111 i-r1c~jclcnö cln!gokzH bizo11y'os 
s1intcn azc11 ,,cl2::::11i 1.; ",:,:2·1c. [21 0:;r1 :·ns. igC!l ,iol llll1kciclii SlE\l mnzgzilom idősebb tzigiai1rnk 

·2s c~l'.t 

bt.'.kcrliksi k\<:<;;ci. 
2.rröl. ':n: 

ur -...'\2:1:k-...'1c;: ~: 

ebben~ U;;·:-...·:'~':>21~. ::;:~~~:\ 2L.~ 

lehetne .!l<'l''''illl i·2s1.:1i:11. 
rnzisfcl-két c11 :: c1ci,1tt ti::é11 
tisztc1zni Kell. 
/\Z ÍgJ7. lh\~~) (;l 

hZ111ulZisok 11cm méltözik ehhez a kezdeményezéshez. Együtt kell 
a Slí:\ l 1110zgzil11rnt. és esetenként il kilmerarenclszert. A vrírnsnak 154 

1w;:y ziz alrniuk kért 13 kil111era, hozzávetőleg 37 millió Ft-os 
,\ szilknrni olc!Jlzi ennek eriiscn megkérdőjelezhető, nem beszélve 

: 11J:11 l"1rn,1t«ilybcil. „\z hrspi11·J11csnok úrral 
i egy 1c'11ll'!c':'.. 11L'il ;il;1pi,i11 iclc::1 .it'ilit1s1ól a rendőrség 

L?t zi bc''7é 1'<1g: l'll 1 mivel 1z111nzik nlyzin részletek 
, i<''' :':1cscit~k zi; i:1duL110k;1L cic :;;,cmél: isé;:i ic•;:nk megsénése nélkCil crriil nem 
Oiliff lmc:k és is fclkc:·Ultck c1Tc J7 internetes old<llni, amelyek mrír 

.:e jcicntctik meg. mintha most lennének akturílisak, E1eket a dolgokat is 

zc:t .' térllg;. cli1 kz:111crzit tc!'lcz closzt\'a a gyál-felsői vast'1tallomríshoz és a 
1ároskö1;iu:1ti•:i. [1ck tclc11:1é,<: :·ó korcíl1b211 is tervezték. most jött cl az ideje. hogy megvalósuljon. 

Hegymegi Jqdn s1cr: . c'•l 1 c•':: ~'érc.lesbe:·, szz:i;rnai s1c 111rontok alzipizin érdemes elönteni, az egyéni 
érzcl:11ci,c1 1c!:: n:1<1'..'.:. ;c:11 ki~;;rc11cilc;cic1rni o.z: 11c111 ké1·cliíjcle1hctö meg a 
ko.111c:«::·2:i.[,7c:· 1:7 ":: szirnen i'> a lcghatéi;o11y:1bb h111rn1s;ígi rc:1dszcr. Jó lenne, ha az 

.i~mo. ch~'cn a tcki:1tcth::11. ;\ lzikosszig biztc1ns<ígéoctét ,1clentősen növelné. Javasolta, 
:111<111ó11i. é1111i lchetövé tenné, hogy 

11c11i. Véic111é11;. e s1crir1t egy lilkossógi közvélemény-
·~ J7t 11:::t::t11:. !w;1 ()CJ e ,-h:i:1 i.';'.011ylik ezt o. bi i rcncls1ert. Egy ilvcn dologbzin il 

lt :~1i11.lc11ki11ck 111cilci1nic kell. és ilki ebhcn a kérdésben szavo.z, illltrnk a sajrít egyéni 
1éle111é11yc s1c:T:::t ;,cl! cUi:~ic'st i10111i és nem a 11iirtrefcrencirí.i:it nézni. A jelenlévő rendőrök is megerősíthetik, 
hogy a n;.c'11in1;:ti uk ,,,1';:in il bi111cselck111é11yck elklivetése utzin az elsődleges a környékben lévő 

hi\Jtillos. 1;1;:; :' 1 tc:c;1 :ctt kzi1nc1«íi; :':hétclei11ck J'elclolgcmísil. 

Fa Zsuzs;11111:1 :: 
összcl1:is\111; it \'J Cl:\·~-: i 
lilkc'1in:1k !'cini~ 

:.c11c 1::1 zut :1 kcrd2.;t. lwg: :1 pcst megyei ogglo111crócióval 
h::11c.;c:ckm sn1m st:1tis1tik<ii nlnkul·' \lem ire kell a vúros 

.Juhász Tam{1s c::111'11~'.t::. l 1:i;w; sc111111ihcn sc111 1 ki s1a1is1tikzii a kömye1ö teleplilések közül. A 
r~Üiiz't.;;ok szz::11:-: i2i2::i1"-'C11 cst'i,kc:1t Z'17 utc1hbi é\ bC11. S1c111éh clle:i1 cröszakos bü11cselck111é11yek is 
elöfurdu:n;:k. dc ic:~11li2:1 c:;ci, nem kli11crl;lcte11 töl'ténnck. ;\;;okkal szemben il rendőrség megelőző 

te\ékenysét:c: ;~crn is ruci fc<iytc::11i. Összességében kicrnclkcdö énékeket b[ínözés tekintetében a Gyálra 
Yonzit~ozö s:ci:i.s;:t;;,:; nc;n i~H1L1t. 



llcgyrncc;i l'11:í11 e 
i tJ(,7'.-.. -· i 

lott<1 íC 1. 

Eriís J(;z-;cf' 11 .'. 

(-;\ ,:'. \':'i"·'' 
(\·i l"·..___;.;/L1::>1ic:1 :;1t L'i 

ll:1t:iridi1 
fclclt1s: 

· n 11c111 :;101<:1011:11 - 0 tarlózkoci<íssal <17 alábbi 

92 201:;.1I\' . .3íl.) SI .. ll:1t:irnrnt 

Ké111 iscl1í-tcst lctc zi D:1basi J\c11c!őrkapitányság 

4.) n;ipircndi pnnt Fcsz:írnnlú Cy:il \'úros Önkorrn:ínyzata 2014. évi 

költ:.;ég1ctésénck alak11i<isárúl 

Fliitrrjcsztii: PúpiiÍ \lih{1ly polgármester 

:\7 <' s1:irn[1 melléklete.) 

Lakos Pé·tcr k,·:c;: 1,i' '/: 
\·onzit~oz1\::1. 

h 

· :->cn l; 1 áltoz:is történt. :rndynck következtében <i 2013. évi zaro 
kellett nc::'oldzrni cs ut:i11:1 nyitni. f\z {1rfordító mérlegnél jogszabályi 

!'.Z:t11<1k. rn!1cl az inté7111é11yi 1agyonoko11 11i11cs vagyonkezelői jog. hogy a 
rula_iclc111.i11g;il101 kii1i:11 szcri111 cít kellett tcn11i az Önkormányzat tulajdonába. 

:\cm tlirtént 1::g:.c1:11c:;11és. cs,1k ,:tkö11y1cksre kc1·lil1 sor. F1ck a tulajdonok a forgalomképes ingatlanok közé 
kcrliltek. 1'c" 1 ~e'.' ''72l57,',11c :: "\ é:1s1d a knrl:ítozottan forgéllomké11cs. illct1c forgalomképes tételekre, viszont 

kidc:-ul:. ez ncrn 1olt helyes. /\z elsz;:írnolás már a megfelelő helyen 
'l:·->1';~1' "lZlr 11..:111 lehetett 1 lni. Ha ez a nyitás helyesen történt volna, 

len i1:gi1tla11ok11:il '18.SS n '· :1 korlz1tozotta11 forgalomképes 
1 : 1 - .02. :1 . 

Erós .löLscf :~~''' ;,,, ci,·'. :",'\ -·--1 :1cm lé\c11 11c1 s1:c1i11ti s1a1:11,ís1·;1 1c11c fel ;1 z<írsziirnadási rendelet 
e 1 

Gyál Város Ö1;korm:i11yza1,rn:1k J(cp\ iscl,í-tcstlilctc S igen S72l\'azattal - 1 nem szavazattal - 0 tartózkodással a 
kön~tkczh 11c1 c7c~ inti s1;i1 :v:i"'<:' - <:z al:1h;1i rc11clcklct alkot.izi: 

i \ 1 ii::1 l\ 
fCll'.5 .l1:7S•Ci' 

!ic::''.ll'c'gi i''l.i'i 
J _:1:,:l~S Pék'!" 

\. rui Ti:1c1r 

i /SLJZSd!lJL1 

L1l':i1111c :\::gy Ci) \i11g) i 

igen 
rgcn 
1gc11 

igen 

igen 

C\:il \';íros c')nkorrnún~z:it:inak Kép\isclií-tcstlilctc megalkotja a 
8 2015.(1\'.Jíl.) 'l:.11111'1 rendeletét :1z Önkorrn:inyzat 201.t. évi Z<irsz:ímadás:írcíl. 
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.J;n :1,l:>t :i I'ril'.:;'1r1nc•;1cri l!i,at:~l!Jan l'oglalkoztatott 
kiiztisztYiscli1kct 111cgillctii j1iltatúsokra rnnatkozó 
rendelet mcg:1llrnt:í-;úra 

Eliítcrjcsztii: l~r11g011yi [rik címzetes főjegyző 

:< 1 :,,~ildcsrc kc:iilL. (1\jcgyzökü11y' 7. s1.ámú melléklete.) 

l lc~: 1r1cg! lst\ '-Íll 

1 Z1]..:o' rc:cr 
\1 i11é ni-. Szc:·é;l\ i Zs111s;:innil 

1gc11 
1grn 

igen 
igen 
igen 

(;,:\! \':irn-; Önkor111:Í11\1:1Lí11:1k l<C:'p\isclií-tcstiilctc megalkotja a 
'l 2fll:'.(l\'._'lll.) v:imt'i rendeletét :1 Pril;c:úmcstcri !!iYat:illJan f'ogl:ilkoztatott 
kiizti>zt\ isclr1kct mcgillctri jutt:1tú>okról. valamint a I'olgúrmcstcri Ilivatalban 
fnc:!:1lkozt:1tr1tt;1k m1111kaidii és iig~ félfogarbísi rcndjériil szóló 19/2011.(XII.21.) 
'>Z:imi'i rcnclclct 111r.1do'>it:ís:ir(1!. 

6.) napirendi pnnt JaYasl:Jt a szociális rendelet módosítására 

c11 1 ~' szerinti Sl:l\ ill.:ísrzi tette Ccl ;:i 1·c11cklct rnrídositis clfogiid,ísát. 

Gyál \'órns (J;1 z:1tzír1zii..: k~·p\ iscli'-tcstl'ilctc 0 S7.Z1\il7ilttzil -- 0 nem szavazilttiil - 0 tartózkodással a 
kö\etkezö né\ '!~:-int: :;1;1\zi;:íss:ii - ::z zilzí'.,L•i l'c'iHkl::tct alkntizi: 

i \ 1 iJ1iÍ Í\ 

[ 1·1•' .1 1· 

·: 7<1.'.":" 

L:: :<, 1s Pércr 
\1 c:i112 ni. Szc1ém i Z:,uz.,a11•1i1 

'\:1;: .lr?s~r [k;,_ 
\'i:~n;:i Ti>11r 

l~Cll 

igen 
1gc11 

1gc11 

Cdl \':iro' ()11l\or111:ill\z:1t:inak l<épYisclö-testiilete megalkotja a 
Hl 201 :'.(l\'..311.) 1-z:írnú rendeletét a pén1hcli és természetben nyújtható 
1-zr1ci:'ilis. \:ilamint a szcrnél:c' gondoskod:í>t n~újtó cllút:'1>okról. nilamint 
cu'c' k:1pc.-olr'iclr1 l't'JHIL·lctck 111r'1cln_,it;ís(1rr'il szr'll(J 0.201:'. (11.2-.) iinkorrn:'111~·zati 
1·c1Hlclct m(icloc;it:í,:irr'il. 'aL1rni11t :1z egyes szcrné·J:·es unndoskod:'1st nyújtó 
clLiLisnk igC:·1l\ hc\C:tclériil .szóló 1012011.(V.O 1.) iinl;orm;inyz:iti rendelet 
111(1dositú1-:i rr'il 



"7.) napirendi pr1nt 

]( 1 

.Ja' as lat a Dél-Pest Megyei Víziközmü Szolgáltató 
Zrt. liltal benyújtott felújítiísi számhík rendezésére 

Eliiterjesztii: Pápai 0-lihály polgármester 

Lakos Péter ,-;:~:c1;-,!:c:. iw:;:, nem ;1 !'(:~;_[·:::" i 'ncg!'c:eliiség11c:k \Olt <1 1ni11tapéldil_ia a tavalyi éves költségek 
számláinak a [1c1~;L1.;:~sz:. l:g; i112'11cl:c1~si. ka1brn11artási. fclt'1jitási szerzöclésnek az egy évre eső 21 db 
rendezetlc:1 s;,;i:<: kc:·:1:: ,1 T.:-;\:· 1 ~1 c:é. :1dy11ck ö l1rnttn 'égöc;szcgclCJ.0'11.686.-rt. Ezeknek a munkáknak a 
lcigzizol<isa i,it\h.::11 nem tLirtént rnc:c. Kciz1)é111,zel ilyen rnunkillapokra al<ítá111asztatla11 számlákat nem lehet 
semmil;c11 ii,sz_,;:1211 ~;i:i1,'t1 1 . l·:,;:~gc1s c!lc11ii1·1é-;rc nincs lchctiiség. ezért a h<il<íro;,atijavaslat elfogadását nem 
támogatja. 

Gyál V<iros Ö:1;,,-.;-:11.in; l:1t:i;,:1k l(é1 1 \ i;;clt'-tcst:ilctc S igen - 1 nem sza\'1Z<1ttal - 0 tmtózkodással az alábbi 
határozillt)t iic17:::: 

1J3 2fl 15.( 1\'.30.) sz. hat<íroz;1t 

1. c:;yetén auai. l:0gy i1 Dél-Pest i'vlegyei Viziközmü Szolg<iltató Zrt. által 2014. 
é\h.:n kiiillitott. cic nem a w:iatkozó szcrzödésnck mcgfelclö eljárásban igazolt, 
iissziescn bruttó 1 CJ.íl-l ! .686.- Ft iisszegC1 21 clb sziimlát az Önkormányzat által 
ki,:!iito!t. cddi:c rc,zhcn rendezel\ 2012. évi és il teljes mértékben rendezetlen 2013. 
C\ i 1~~:-1..~·~i L'.i_i szz11~1:/1k terhére rc11dc1.ze: 

t1l\ ,:bbi:;:,J,:1:; ci' a a c;;,•i:;~1it:itó (D!'\lV Irt. l részé1·öl az ;ílrnla jóváhagyott 

Hatúidii: 2015. m;iius 15. 
Felelfo: f'nl,2ar111c'\c1· 

8.) napirendi pnnt l1cszámoló a belső ellenőrzés 2014. évi vizsgálatainak 
ta paszta la ta írói 

Eliiterjcsztií: Piipai \1ihály polgármester 

Az clötc1jcszcés c!cktr011ik1:san i.;iküi,ksrc kcrUlt. (Ajcgyziikéinyv 10. sz<'unú mclkkkte.) 

Gy<il \'<iros Ö:1k1•1111iin;.nt<i11:1k KéJ)\ isclö-tcstlilcte 9 igen - 0 nem szan1zattill - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

9-1'2015.(IV.30.) sz. hat;írozat 

Gy:ll \'~ll"C'' r)11;,,1r1,l,t'1;. zat:i11<1k Kép' iselö-tcstlilctc ZlZ előterjesztés mellékletében 
t\•::l~lr:i!;11,1i' 111c:::·c:,'l1•cn clfr1 :;:1cli;i a 2014. é\hcn lcl"nl;t<itott hcl~ií ellcnörzésckröl 

llat:iridii: '110:~:;;,, 

Fclelíi": Pc1 l~ci:·1ric.<c:r 
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9.) napircncli pr111t .1:1\'mlat cjyjj szenczctck púlyúzatainak 
clhir:íL'1s:ír:1. a tárnogat<ís fclosztásúra 

LI 1it e r i e' 1111: 1 \ lili 

.\z el :lékkte.I 

E rös .f ózscf !.:· 

;\ z 

G\ ~11 \ :1tr'S r 
h:it:1rn1c::l1: r· 

isei11-1L.,!.iikte 8 ige11 - 11 11cm sza\az:ilt:tl - 1 tartózkocláss::il az ::ilábbi 

Ci\;ii \·,m,, i( :'\ir!etc az Önkorrwinyzat 2015. cn kiiltségvctéséröl szóló 

5,2015.(11.2-.) i'1nklirn1:1n:1:1ti rendelet 5. >Z mclléklctéhcn a céltartalék terhére o „cii i/ s::ervc::etck 

L \yugclij:i' .\l:1pil\:Í11H1·t \'\11gdij:1s S1:inacci :nlwrétuni, Eger. Noszvaj Veresegyház, 
\,•e:, tt'1'.. !' 'llkl·:,:,c. 5zll1\ i1kizii :,iri111duLís gyógyn·1rclö. múzeumi belépökre, szlireti 

rnul:its~:g. c11·\· r\. \ ,i·r"l i1 ~·s mlrkiidési költségekre. 
Jfcg!Í/fapiflll/ /IÍlllOf.;11/iÍ\ iill,~C,~'C.' 

\ d :\_·., 

_:-;; k(< 1 t 

!('--,,. h,·1r:·úcil\. 

i ~\. l '1 

250.000,- Ft 

F·ilcl :-.J:ipjil rnjzp:ily<'m1t, 35. 
l:1i' kc·rt clij:l/:1,:1 L;' egyéb 
kertbzmilok: n:ndégléítása, sze1·szárn. 

.Hcgú!/11pi1orr 11í11111f.;11!1í1 ii11.~.: 250.000,- Ft 

\1űködési ki':• 
fcstékp::it:·r•:i:"L :·,'\ · 
Jlegú//11j1/loll l1i111ng11rri.1 ii11.~(:,·c: 

-L'Ci1ilck a I...:iirnyczctiinkérl Fg:csiilct 

. Hcgá!!rr/'l'tr11111irllog1111i1 ii' 1.~cgc: 

postakiiltségrc. irocl::iszc1Te, nyomtatványra, 

14 0. OOO,- Ft 

hclyzel[1 i gyermekek és fütalok nyári túboroztatása 
illr>k. cs?kéi1(<,. sponfds1c 1ck·sck. élclnfr;zer v;ísárláso . 

170. ()(){},- Ft 

3. ! Piirii2 :1 C.1:ili Slllk111:1 E2Hsiilct T:i1icszi11h<iz. tú11c;zi11h:iz szcnczéo'<c. népi kismesterségek tábora, 
11c111zetis·.2gi r1rZl1 !'ll1 gr01,wk S7'.T1 czésc. ct miiké\dési kö 
J/cg!Í//aj1iloll l!ir11og11/1Í.1 ii.1.1.~c·gc :180.000.- Ft 

\ IL:kiidcsi 
gyógyflird~) l1c CsL·:·:(,,__'~;()jl-1i kir~1nclulcís. 

egycnruhzi. ;é!h:c'L:!'Lll(~ kéi :·e. 
l!cgú/lllj1il11/l /1í11wgohi1 iiss.~cgc: 

. : 1 ~\ :c11 

.\lcg!Í//11pr'101111í111ng11!1Í1 ii11.~cgc: 

8 .. 1 Cyáli lúpziímil\ észck Fg1 c«iilctc 
sz:íli2is kií 

. \!cgá!/api1111111il7111g11trí1 ii.11~c,c:c: 

l lajdl'1szoboszlón 
111i1zcu111 liitc1ptás. 11évm1pi 

középdöntőn való részvétel, 
megemlékezések, vendéglátás, 

230.()(){},- Ft 

111'\ o•i 2!.i:1c!i1Sr1:, d gyógyszcrt<íri 
;: !ii1·,11 hc tesztcsíkok vásárl;isiira . 

230.000,- Ft 

kii1llító~ok rcnclczésc. alkotótóbori utazási és 
\ ás?trlc1sttra . 

15 0. 000,- Ft 
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9. · Solymúi lkL1 '-·~ ll'..'.rl.l'cd:1'..'."1'..'.t1S Kl11h\l[1kiidési költségck1·c. múzeumi bcléplíkrc. színhcízi belépők. 
\ endéglzitzis. \ i:·::g \,:,,::·!is. !(1i::,·,1c:t '\::;>.i~l. l\:d:1gL1gus ?\ilp . .\\!. élf(1rdul1irn 111cgc1111ékezés. 
.Hcgú//ap/101111ílllng1111í1 ii11.~L·gc: l 00. OOO,- Ft 

10./ Km ács l>11ú11 l'úl Dall;iir \liiköclési kiiltségekre, vendégénekesek tiszteletdíja, korrepctítor, zenekar 
honoráriu1,1:i. \ cmkgszcrcpll>k 1'1tikiiltségéhcz lwucí,icírnlás . \'endégénekes és zenekar díjili, virágvásárlás, 
\CndégJótjs. 
.l!egá//apt'!orr 11í111og1111í1 iil.1~c!,'c: 400. OOO,- Ft 

\lliködési kiiltségckrc. utazási költségekre, Térzenei 
Feszti\zíl 1~i-:g:,: L:c::<c~:~,.;; k ·!·<;L·:. ;~·:~c:\:;r,>k c1L111;11i;c;:1. \rndégl;iLis. il.i:i11déktórgyilk \';ísúrlósil, for111aruha 
készité~c. 

.l!egá//11pi1011 /1Í111og11 /IÍ1 ii.11 ~ege: 3 8 0. OOO,- Ft 

12./ Fogyaszt(nédelrni Eg~csiilct Gy;ili Szcr\'czctc \lliköclési költségekre. szemléltetés.élelmiszer költségei, 
pzipirtálrn. roh:i:· ;;'.[>„ rncnct,ic'.:'.: ,j,;í1·:ásil. élclmivcr s1:1kértö kiiltségtérítése. eszközbeszerzés: lézernyomtató. 
Jfcgá//apirot/ llÍ111ng1111í.1 iis.1;,cgc: 80.000,- Ft 

13./ Gyúl \'i'irosi \C:·pdalkiir \1l'1ködési költségekre. X. Ta\'aszi Találkozó, utazósi és tanulmányi 
kiránduic'l.s ]<:\]·::~_:;;._<. ~ d~" c!:c~·:1 \ ~:;:;~~·1:.1s és f2llé;1h ruhókr0. 
.llcgú//1111i101111í1110!_'11/tÍs ii11.~c·gc: 

1-L/ \~ ugdija:;ok 1 IC"I~ i h:C·p' i>cicl(·nck l...:iizh~L'Zllll Egycsii!ctc 

130.000,- Ft 

\lliködési k;ild~sc,k:·zi: F;irsZ111g .. „\:i;i1k n<ip,izi. \'. Szüreti Fehonulás. ldö~cJ.~ \'ilágn<ipja. jubiláló hózaspárok 

\1egjeg;zés: (,'\J. ·r-.:·,2~i L:ILi:k1.'Zl~. (_)·-.:ncrácick :\2p,ii1) a Polgórmcsteri kcretböl 80.000,-Ft támogatásban 
részesült.) 
Saját t<:gck 111t:1zc~1rni bciépc>k:-.:. );:111húzi és fl'1rdöbelépökrc. bérleti di,i Közösségi Ilóznak, előadók fellépési 
dí,iili. 
:Hcgá//apitoll l1í1110garlÍs ii.1s;,cgc: 18 0. OOO,- Ft 

15./ Gyúli \ngycs~ilúdosok Eg~csiilctc \lükMcsi kiiltsc'Cckrc. nyitott játszóházi foglalkozások, családi 
délutún .. iútszcdélL:t;in. cs'1L1di 1~~;,nk ( .i~ikkok. spnrtcszközl\k. kézrnC1ves foglalkozáshoz alapanyagok, étkeztetés 
biztoslt25Z1l. c3:~:~\-.:i >í'~'7t·; lh~~\-.:::2·: Inj1·csc1 :1. l"'-.:lépnk \ci_~ci:l{h~1 kuitui·;liis rc11dc1.vé11vekrc. 
,\lcglÍ//11pitoll /lÍ111og1111í1 ii1s;,cgc: 130.000,- Ft 

Hatúridii: 
Felelös: 

:1~"'.:'.~1:i;i;'1>J:\;;1>k n1-:gkiité,;c IT1gg\cnyébcn. dc lcgkésöbb 2íl l 5. december 31. 
Pr,J;:irmester 

10.) nnpircndi pont .Javaslat n sport célú pályázatok elbírálására, a 
t;ímogatús fclosztásárn 

Eliitcrjcsztií: Pópili f\lihály polgórmcster 

Erös .József Lilkns 1ic:tcr kc1'\ isc!,, t1r kércsér:c e;;. enként ismertette a púlyúzók1rnk nyC1jtott tómogatások Ifjúsági 
és Sport BiN'.tsag úitJl .:il\ :isnit iU1egcit. 

Ln kos Péter szc':·i:1t ilZ egyéni !'"!; ,izóknilk ti~bb Ui111ogiltást kellene ilclni. mert egy Önkormányzat akkor állhat 
oda egy s1>,,:·1>2n kicndkcc!rt tcl.icsitö fiatill mellé. amikor ilZ sikereket ér el. ha mór a pályilfutása elejétől 
rendszeresen. :iz igén; cknck 111cgtclcl0c11 tá:1ingattil az adott sze111élyt. Ök óltalában csekély költségvetésből 
gazdálkodó cs~iL1c:ok g; crn1ckc:. akiknek a szUlci szinte erön lcllil áldoznak il gyermekeik to\'ábbfejlődéséért. Ha 
késöbbiekk:~ ;,:c:,1cikcc!i'í c;;ikc::"-';'"' érnek ei. akkor lehet 111élt:'1n bliszke n\iuk az Önkormónyzat is, amennyiben a 
pályafutt1s~i;-.: ~l1:·~~·1 rcn~:slc1\~s2n '.li1nc'_gttttzi l~kct. 

Hegymegi lst1:i11 ci:nc1 11Li:a. hc1"\ ·•hzrn gondolilttal s7.a1<1zott il bi:wttscigi lilésen. hogy ezek a gyermekek 
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fcltchctóc::. \i\'·:c ;, ;'a ;.:J·1;'"· C' ··:i ichc:nc kL;rcic11iÍ. 07. L't.Y é1 eltelte u:;ii: 1nlt-c valamilyen hasznos cél, 
amire fel tcic!tz':!-: l~,:,zn~i·1i a ta1110;:z:t<isi 1•c11zt. és milyen ncclrnényckct értek cl. Azok, akik jobb eredményeket 
p:-ocuk<i 111a'<. :,,'·'·a:1 '.t·l!11ei,. :~:!d, :: kö1 ctkeú) éYh:n akzír 1mgasahb összeget is lehetne adni, akik viszont 
nem fejllic!nck 111cgfciciő rnértél,L•c11. azobt esetleg a kii\'ctkcző évben ki is lehetne hagyni ebből a körből. 

\"innai Tibor e: 1:c,:1,;:,1. !10;::' .'.1. :1 túrnogat~-;i khctiiség 1n:ir hoS>í'L1 éYek óta létezik, és olym1 még nem fordult 
elö. hogy L·,~:„11~:: i!' l':ii;.<:w 11e:11 ka1,ntt 1nl11:1 1alamc1111yi pénzt. 1\z a helyzet alakult ki, hogy a Testület 
cgyeslilctc!<c: is :ci111:1g:1:. dc 1:g;. anal•ból i\ 'l'''rt<::chól cg; énilcg is henyt'1jtjzík az igényüket egyes sportolók. 
Ezért Jl:ii-\u;t ;<i l,/ d ;.:~1k(1;·;~1t. hl·2: inJ,:-1><1 :1 !':\·cl(1c.~:c::;l"ilctct t~~;11c1 ~·t1Ur:.1k 11;1~yobb összeggel. J\rra egyébként 
sem lcn11c k.::·.::. ':,•g;. 2 cg;. cniicg is :0111wg:F:;ák. 1 cri11é<;zctcscn az egyéni sportcigakat is figyelembe 
\ették. éo; ::1 .::;:. '-'.°Cct:J.:11:.:I 2zt i1 -1.::11;'c1:1:,1t ;, 11áték. IH'gy 111ckk0r<i L1gs:i'.'.:1t sz<irnlálnak. \1inclczek mellett a 
1erscny1i1k kc):·,:: is ncz:ék. ifr:ze:1 <:z crcdillényck Sí'.l'i11l'n11tj;iból c1111ck is jelentősége Vélll. Véleménye szerint 
igazsc1gnc.:'1il si~<c:·Jl: ~1 rcncL:i:~~„:1é~1·c ~1l!ó ;1C111.t clo . ..;1tn11i. 

Ertis .József m::, iwn<i-:1(,[á' nc:11 Jéyén. ;:1 cli1011gwtt io1 asl.1tok alzi1'.i{m szzirnz<ísra bocs<itotta a határozati 
ja1aslatot. 

Gyál \'zí:·os ·<nrn~zín,1atánz:k J..:ép1 i<:elö-tcstl'rictc S igen - 0 nem szi\vazattéll - 1 tartózkodással az alábbi 

C)(i,2015.(1\ .. Jfl.) sz. lrnt:'irn;:at 

G1zíl V<il:" <c1:·1~~::11;.1z1t l(éi'' i<:clő-tcstiilc1c az Ünknrn1;in~·zat 2015. C\ 1 ki\ltségvetéséröl szóló 
5i2015.(IL2-.) iinknrm;ínyzati rendelet 5. <.;: 111clléldet(;!ic11 ;i céltart:1 :ék terhére a „spari s::cn·c::etck 
támogo1li.rn ;,crlf ·· 1,,uu; 1crn·::c11 ii1.1::cgh,í'/- az alább fcl50rnlt p<ilyáz<itokilt rés1csíti támogatásban: 

1. .Jakab Luca K;1t:1lin (sz.::::m1::: íl:'.OG.) 
Jakab Réka \lúria 1 sz.: :::or1n.Cll).O 1.) 

2. Teszúk \úndnr 1 >1.:2C1'.'l-UIS.C1..+. 
Teszák ístilla Dorina (sz:::'.íl02.Cl.~.:;íJ. 

3. Gyáli Bar;iti I..:iir Sportcgyr<.iilct 

Eclzőt<:iborokon. bajnokságokon villó részvétel, 
spnrton osi. verscnycngeclélyi. tandíj, utazási költségek 
e iszéirno lás<ihoz 

\lcQúllapított t;imogat;ís összege: 30.000.-Ft 

Spcci:ili:: birk01ó ciph cs lfo.'Z 1;i::<irlásfaa. 
1crsc11: cztctés i d i.i. 1 :1 lam int ut<izási kn ltségck 
e L;z;i111oláS<irzi (;-..;érne cl iszö lörh 1 tiirtc:nö beutaztatás) 

i\lcg{illapított túmogatás összege: 40.000.-Ft 

Spnrt fc J5zerc lé se k 1 ;is<irl<is<ira. tonrnterem bérlésre, 
utazéisi kiiltségek biztosít<isára, utánpótlás tornákra és 

11.:\ué_c:i cli.i<ikrzi. 111Clki\ciési költségekre 
i\lq::illapítntt t<inwg:it:'1~ iisszegc: 1.700.000.-Ft 

Szz1kt•,1t:ily 1 crsc11y1ői rcsz~rc egyen felszerelések vás<irlására, 
1crse11:ek 11c1c1ési dí.iziirn. útiki\liscgck elszámolására 

i\Icgúllapított t<imogat:ís összege: 80.000.-Ft 

Versenyek 11c1ezési díjaira, éves tagsági díjakra, útiköltség 
clsz<imolászíra. szúllásköltségre, fellépő ruhák vásárlására. 
tornzitcrcrn bél"iésére 

\leg;íllapítntt t:ímogat;)s összege: 350. 000.-Ft 

i'\ ... fryál K1q1zi·· stt·;111d1·c\pL1bd0 torna szcr1·c7csérc. 
'111l:itnr 1wsc11yckc11ti\rté1H'í11c1u.esi clíjakr;i. str011clröplsbcla 
piÍi) a karbantélrtására, utazási kiiltségekrc. riiplabclák vásárlására, 
to1~ibbó di.iil7<Ís költségeire 

i\legúllapított t<ímogatás összege: 80.000.-Ft 



4. Sanbon h:~·r1l\11>hin SE 
( sporliig: h•:, 'í'.. :,:;ratc 1 

5. Vúr~ Lili .\d:·icnn i'l'.l .· ] 1J;J.;:lí.i-\.). 
(sportág:i\f..:ii:\ i1,,,1 

6 .Prémium(;~ :ili .\sztalitcniv SE 
(sport:ig: aszt:1:itcnisz1 

7. Szckrényc~;i Lilit 'zli!.: .::nc1,:;.n i. l-l. 1 

(5J>Ort<'1~;: k2:·~::c' 

8. APEX Optimiqa SE 
(sportág: IL:t:i-;- 1<'1.i :·utás·1 

9. Fodor Pdcr 1 ql1l.: 1()CJ1.1 i .ns.1 

10. Fodor Tam:is (-;z;·1i.: ! 1JS0.o- . .::c'.I 
(sportóg: birk(~z/:<i 

11. Gyál és Térsége Birkrizíik SE 

12. \lantics .\ndr:is Ferenc 
(szül.: .::11n.::.i-:: .. ~n, 

13. \lúj \Jiklos 1s?'.i:.::on1.ns.1-l.i 
(sportág: kyokushi:1 karJtc és 
tcek\\'onclo) 

14. Vajda Fanni 1szUI.: JCJ0-:-_11.<;;3.I 
(sportág: cn•c:~1ck'J 

15. Kurucz .'-izinti:1 Dal111:1 
(szül.: ::200.'.f>S . .::.:: 1 

Kurucz Liza Di:ína 1.::on3.n.; . .:: 1.) 

16.Gyáli LO\:mport [[!ycsiilct 
(sportág: lr•\ :1ss1•l•l't) 

1 -1 

'\2:mc1kl\zi cclzht~bl)I. költségeire. sport és edzöfelszcrelések 
1 ,;,ú1i:sárn (ke~1tyi1k. boksz zszikok, tatami), terembérleti díj 

:\Jcg:íllapitott t:ímogat:ís foszege: 350.000.-Ft 

l l:m1i cs \c1117L'tknli 1 croc11\·ck1·c 1 aló felkészülés költségeire, 
s;wrtcs1ki11öi-; \'éÍsúl;isára. t1tiköltségek elszámolására (Vecsés 
i'i1211 1 zrn: :ig). tÚJ'l<ikk kicgészitiik 1:i,~:rlására 

\lcgállapítolt túmogat;is foszegc: 80.000.-Ft 

Tc1-c111bérlcti dí_j1·a. t1t:inisi kiiltségckrc, versenyekre való 
t'clkévlilés költségci1-c. ku1•ák. érmek. oklevelek, sportági 
<1_iá1Hlékok bcszc1·1ésérc. sportruház:itra 

.\lc[!;íllapitott t;ímogat;ís összege: 250.000.-Ft 

Vc1>c11:-:k nc\·c;t'si di_jaira. cdd1 t<ihorokra. Cili ki..iltségekre 
~:i,c72s é> sz:'illác: kiiitségd; cl,1fo10l:'s;ir;1 

\lcg:illapitntt t;irnogat<i-; iisszcgc: 20.000.-Ft 

Eg) csUlcti 111C1kiidési költségekre. 1 cr:;cny nevezésre, utazási és 
s1~llás költségekre. sportfelszerelések \ásárlására, posta költségekre, 
t':lllk'7:ímla \czctési díjra. ad111i11iszt1·ációs kiadásokra . 

.\lcgállapított t<ímogatás összege: 100.000.-Ft 

\'crsc11yckc11. edzőtáborokon Yaló részvétel díjaira, sporteszközök és 
' ,. lék kicgésllti~k \·;1~jrL1sc1h0z. 

\Jcg<ill:1pilP!t t:ímng:11:·i.-: foszc~!C: ~0.000.-Ft 

\'l'rsc11: e ken. cci1ö1áborok1111 1 ;1in rész\ etei clí.j:iira, sporteszközök és 
táplálék kiegészítők 1 áscirlásál10z, rehabilitáció költségeire 

(gyógylnrnil. lizikotcr<iri:i. gyóg; masször) 
\lcgállapított támogatás összege: 40.000.-Ft 

Fcnntart;ísi kiiltségck (rezsi. bérek, táboroztatás) elszámolására. 
F d1iik lizctcsé11ck bérköltség kiegészítéséhez. 

'\1cg;í11 a pított t<Í moga tás összege: 700.000.-Ft 

i !:11 i cd1ésck díjaira. 1<1gcli_i0krn. S\'Ortorvosi költségekre. 
cc'/i1lc\zc1·cksfkrc. di kiiltsé'..'.c:,:·c. sz:ill:ís és étkezési. részvételi 
L 1 i.i~ki-a. llC\ e1ési clij0kra. 

.\lcg:illapított t;írnogatús iisszege: 20.000.-Ft 

\ · c1·scnykö ltségc k. sportcszközéik cs 1 éclöCe lszcre lések vásárlására 

\Jcg;íllapított t;ímogatás iisszege: 20.000.-Ft 

11:11.a i és nemzetközi \ ersc11yeken \aló részvétel költségeire. 
(:ti költségekre. 11e\ezési clijakra. 

\Jeg;illapitott támogatás összege: 50.000.-Ft 

Tilgs;ígi é;; 11c\czcsi dij:1k:·<1. [1tik<iltség clvámol:is:irn. ruh:izat 
éco sponfclszcrclésck1·c. s!:ill:is és uíhm díjakra, kiegészítök, 
cs1kii1(\k \ :í:;:irlúsárn 

\lcgáll:ipított Uímogat;is összege: 60.000.-Ft 

Ln\ as m1clczvé11yck. szabadidős progrnmok szervezési díjilira. 
Ciyzi 1 i fogathajtó fesztivál és Rönkhúzó Verseny támogatására. 



( sponóg: 

18 .Kulcsú Zabín !'1lll.: ::'ílíLl/1::'.=íl.) 
(spo11cig: úszós 1 

19.Kulcsúr l.ili 1o;1~:i.: J•lll•).(1c1.11J.1 
( sportóg 

20. Ljj O<i\id Bcncci<zlil: =ono.1=.n1.1 
(SJ)Ort<Íg: ,;111c 1 

21. Pap .Lín"·' "'lt:!.: :=n11n.n; ._~ 1. 
Pap Dcm:itc; a 1 >1d: :=no i .liG.n=. 1 

( sportz1g: k,1r~~t(' 1 

Tóth Lc::i Bcz::r:\: :ozlil.: :C:06.0S.::'6.) 
(sportóg: karzitc J 

1 ~ 

1 \1 c~-\72': .\Cl\ 11i Fogzith:i_itó Fcs7tivált a városi rendezvények 
:"1.c1é:1._'11 1~1110;;111:1', I. 

(J\ crnh~kL~k t;~l:<;ro?l~1!cís;1r;L ~) ci-:11L';,.:\ ,:.~r_:.:cn: ck 
5zc1·\ czc"~rc. di_j;11;isá1·a. ilLilóbusz bérlésre. étkeztetésre, 
1111rg;\:;1ICl.s1c1·cl 1:' é:-; l10rg:1~1hcl; c'L biztosítóscirn. 

;\lcgúllapított t;ímog:1tús iisszcge: 100.000.-Ft 

l l:i1ai és 11crn1::ctkii1::i \ crscnycken való részvételi díjakra. tagdíjakra, 
cci7lil<1horokbnn \<lló részvétel finanszírozására. 

:'llcg;íllapított flímogatás összege: „„„ 30.000.-Ft 

l_i:1s1 S!Ö\ áJ:,11 ii•<;;c:illítntt =n 1 :'.évi verscnynapt<írbrn1 
mcghircktctt \c1·c:c11\ckc11. Cl!1i'i1;ibornk011 való rés1.vétclhcz, 

é.s ;1nc1·:si di_j:1k c·!o;1:í:11,1lcisi:i10l. 
\lcg<ill:1pítntt t;í111og:it;'1s i;SSZl'l',C: 30.000.-Ft 

0;-szágns b::i_i11oksúgnko11 és nemzetközi versenyeken való részvétel 
cliiaira (L!loZLÍS. szzíll<ÍS. Jle\CZC<;J költség), t<iborok, sportági 
fdvcrclésck \ászírlzisárn (korcsolya. kűr és edzőruhák) 

:'11cgúllapítntt túmogat:ís összege: 50.000.-Ft 

1 Lll:1i és nc1111ctki"i1i \crsenycken \alc\ részvétel, edzőtáborokban 
\ ,~1,1 r·:'Z\étcl. uta1taLísi és tcls1crclési költségek. 

\2ic~ rés1\étci. utaztz1t;i:;i és fcls;:crclési kiiltségek. 
:,Jcg:íllapítotl t:ímogatús összege: 

cl0.000.-Ft 

40.000.-Ft 

23. Farkas Kitti Bc.íta rs1t'1i.: ::or1.+.0-l.l l.) l-la1ai és nemzetközi \crsenyekcn való részvétel, edzőtáborozás, 

\ c1·scnydrcss1:: és s1x1rtszcr·ek vásárlásának támogatására. 
(sponág: ritmikus s;'é'i-l!;i11~:1;i-;1tik:i) i\lcgállapított túmogat~ís összege: 50.000.-Ft 

2-t Súndor l...:laudia (sz'';l: i CJéJ.'.íl-:-.:7.) 1 lzuai és ncrnzctki"izi \erscnycken való részvétel, nevezési díjak, 

25.Lurkó Gycrmckfnci [g~csiilct 
(spo11cig: labci:mr:;zís) 

cciz0tzíborn11<1t;io; ki\Jts~gcirc 
'.\lcg;íJJ;1pított t;í111ogat;i<; iisszq;c: 150.000.-Ft 

\ lL'1kiicksi költségek fedezésére. tii111cgsport és kulturális 
rrndczwnyek '1c1w1::é5.érc. drogprevencióra. játékosok 
\·crscnycztetcsc. 

\lcgállapított támogatús iisszege: 250.000.-Ft 

Határidö: 
Felclös: 

;11cg,il:.1J'l'li<is,,k 111cgköté5c J'l'tgg\ényébcn. lcgkésöbb 2015. december 31. 
P0Jg,i:·111csicr 

11.) napirendi pont ./;I\ as1<1t llZ EiitYiis .J(iz,cf Alapítvány a gyermekekért 
alapítdny últal a 23(í() Gyál, Enliísor u. 65. sz. cím 
székhcl~ l\ént tiirtl'.·nii haszn;ílatára 

Eliitcrjesztii: Pzípai \lihály polgármester 

:\z clötc1jcs1tés clck'.r011ikc1s:::i kiklilclésrc kcrl'l!t. (.·\_icgyzököny\ 13. szá111ú melléklete.) 

Erős .J(izscf i;é:·,:,;,;, é.szrc\ étel nem lé\'éll sza\ il!<Ísrn tette fel n hotározati ja\'aslatban foglaltakat. 

Gyál \'árc1.s ();~ 

hatzírozatot lw1:;1: 
z::tar.ak ké:'\ isclö-tcstl'1ictc CJ igen - () nem szm·azattal - 0 tartózkodással az alábbi 



q- 2111:'.(l\ .30.) v. lrnt;íroz;1t 

1. hc1zzz\iárnl <1hih•1. hogy <l tul<1_idonát képezi) -48.'6.7 hrsz-ú 2~60 Gyál, Erdősor u. 
1;_:'_ s1. <1iatti ing,1clzi1it <lZ El\t\(\s .Józsel' ;\Japit\:in: a gyermekekért alapítvány 
1:L:\ c:~c;; h:1;;1:ii1::n _iogcimcn '7ékhelycként has7nálja. és ezt a bírósági 

11:1 Li ridii: 
Fclcl1ís: 

12.) napirendi pont .Jayaslat a Gyál. Erdősor 11. 65. sz. alatti 485617 
helyrajzi számú „iskola" rncgnevczésíí ingatlanon 
léYö épiiletben található - iiresen álló - szolgálati 
lak<ís oktatási célra történő hasznosítására, 
bérbeadására 

Erös .József -::::1101~c1:a. hc>g: a biz,>l:s:ignk _ia\asolják a lrnt<irozati jmaslat cllogadásc.ít, és a bérlemény bérleti 
díját ha\i 20.ílfJO.-Ft hc1-n:7;;i i~sszcgbcnja\Jsoljilk mcgc.íll8píl;:ini. 

Pápai :\1 ih<í ly m:::;kérdcztc. iwgy ez az összeg ncttóbíln. vagy bruttóban értendő? 

Rozgonyi Erik c 1 1~innclti1. iw:;: :icttóh111. dc a hC:rbeaclás szcmpontjábnl az Önkormányzat egyébként sem ÁFA
köteles. 

Erős .József'.<'•\,'":': !~''7!:;sN':::; :1c1:1 !0\éi: az ellrn11gzott kic;ccs?.itésscl ,,za1·aósr;i bocsátotta a határozati 
ja\·Jslatot. 

Gyál Vá1·0s Ö"'''';·rn~111 z:1Li11ak 1._,:~;:,, isclii-tcstlilctc 9 igen - 0 nem sz;1,<11:1tt:il - 0 tartózkodással az alábbi 
hatarozatot iw1::.: 

98'2íl1 :'.(IV.30.) sz. hat;írozat 

1. hozdjúrul. ho!._!\' Comitat11s Con,;i1lting I<ft. (,:'ó36 Tésa. Pete!() 11. 16. Cg.: 13-
1111-,' -.:r,-31 :015 .. \~Cptc111hcr l)c;tii'/ oktat<Í~i (tonhu!t kiu!ukit!Íso) célra bérbe 
'e:::.' e a - i ·,;;.„,. (>t·knm.'<in\':olo 111/.;id'!l'rii'Uli /,',·r'i- r1; ~l. [rcliisor 11. 65. sz. 
a ::::i lS.'G - iicl:r:i_ií'i sz;ímt1 „iskola" mcg11c\czésü i11g;1tl;111011 lévő épületben 
t:l]J]i1Jll\ - [1:·csc11 ;i!Jn -- (: .\:uhu. f\1J11_1·/w. l'i1)1·:nf,o. garc/f'(Í/J C;I. fl.ircJő 

hclyiscgckhii ;%'1) l<1l>:ís hclyi-;égeit. A bérlemény bérleti díjút havi 20.000 Ft/hó 
- rezsi iisszegben úllapítja mc::::: 

2. fcih;it:ilmana :i p,•Jgc.írmestcrt a bérleti szcrződcs megkötésére. 

IL1Líridií: 201.'.:iw;usztus31. 
F<:lellis: l\•!~,::·:~~c5lcr 

13.) napirendi pont .J;l\w,l<it cllát;isi vuúidcs módosítúsára 

[li\1cricsztii: Eri\:, foz:-;cf'alpolg;:ir111cstcr 



Erős .J ózscf 

l'i'-

l . J ;1 .: el e 1~ >: 

;i V~-':ci E~~· 

1 7 

1 '· szcirnu 111l:'liéklctc.) 

ictc 9 - iJ 11crn SZZl\ ZlZ<iltzil ~ 0 tzirtózkodóssZil ZiZ alábbi 

'Jl) 2(! 1 :;.(!\'.30.) .<:.z. lrnt;'1rn:1.:1t 

cs1t~' 11dkkktct képczi1 .. r::s: •;;:cc1kczctil cllótási szerződést" 
e SzJ111aritii:rns Szol:;cíl;ll !11té7111é11yfc1111tartó KözponttZll és a 

'-;;c::t Jliz:;c·í' Uu<k kiubizirnl mc:c.:köti: 
.:: 1 :1 c;1c•' ::c:t:i<i ci1i 1.::'0íl.nnn 1 t-tzil tLirté11() rncgcrneléséhcz szlikséges összeget Zi 

:1,1 tl'rliét"c: h 

JJ;1t;1riclci: .::n:s ·:'.~:. 

fcil'l11': ii.,,._.:, •..'".,'" 

1-1.) rrnpircncli pont .Lm1slat :tz Önkorm;ín~zat mííködését scgítö pályázat 
hcn~ 1'1.it:ísára 

.-\z 

l'úpai .\J ihúh :·1 

Dicra J\a cl. 

Erős .József e'-'. 
ja\ asl<!tát. 

Elrítcrjcsztií: Pcipzii :vlihcily polgármester 

( i\ r (• sz;imt'1 111elléklcte.) 

kltl't:1tctctt szzi:11. zirni ;1 irntciro?ati j<i\'Zislatlrn1 is szerepel. 

:11 1 ,;\·é11 s1zi \ Zlzzis1 zi tette fc 1 :17. e liiterieszks 111 ind két határozati 

G\ál \';iros 
hzttáro12tl1t l:(·i1;:1: 

Zi1':1~1Ji, ké:>\ isc!iHc,tCtlctc lJ 1srn - 0 nem SZZi\'ilZZlttal - 0 tartózkodással az abbbi 

(;\ ~] \';::\•S l 0l:1! 

Sl. ]~~lL~:Tiz;:t.::. 

Fclcll1~: :».<.c"::r:•1,>:c1· 
11 :1 t<í ridií :vc>11::z1:. 

'1 '1 862015.(111.26.) 

Gyzil \·órc>c; ,:e !(é;•\ isclö-tcst~1lctc l) isc11 - 0 11c111 szZivaz<ittal - 0 tartózkodzissal ZlZ alóbbi 
hJtürozzl.tcit i:ci/:::: 

l 111 201::..rJ\ .30.) v .. Ji;Jt;1rn1;1t 

1sc i Ö-lc> l il [e· e I:· 1 
l_,\)lll. 

: . i11i,1tc:· L'' a 11c111zctg;11cl;1c;:1si miniszter {i!tal rneghi1dctctt a 
.::111~ C\I i kCil '1.Ól\l 21114. évi C. töné11y 3. 

t'1c::~kkt !. -. J'C<ll és Zi Ill. _; i'OIH szerint a mcsyct ö11kormanyzotok rendkívüli 



Fclcl11-; 1i, 
l 1:11:11·id () 

15.) napirendi p1111\ 

.\z 

Errís .)(1zq·f e 
ilHc'< 

G\ ól \';:,·1;; 1 

hzitclroz;:Hci: \:(1/L~L 

ll:ll:i1·idii: 
Fclcl11c;: 

16.) napirendi JHint 

.\z 

Gy:11 Vzirrs 
hatcirozm,,t h11t::: 

. . ' . . 
11 "l_]j~,\/,1~ 1J< l':' 

f clelr.is: 

lS 

~1 t:I :,c,1 ö11knr111;11~1 /zit,1k rc11clkid1li önkormá11yzati 
:,1<it·i1 1':1 ii/,:l 5~.S2 l JíCJ2.- Ft összegben: 

ÍL • -l 

.hn a:;l:1t a ;\hityás kirúly utcúban elhelyezett 
forp1 lomcsillapító kiiszöbök lecserélésére 

Eliitcrjc,rtií: Pópai \1ihcíly polgármester 

,,,„ 1 :i. S7. hz1:i'r1>;;Jti Ídl i1Sl:1t ci tórnog'1lt~1k, mely szerint a 
•lF ,,,,,:;;cg z; \LÍl)ZÍS ki ll(Gl fm!..'.:il1ri 

) . ,, 

t 'l 1 · •] ! 
l(tl\.lil, 

Cl 11cm szm ill<lllill - 1 tartózkocli\ss'11 ilZ ali\bbi 

líl2 2015.(1\'.30.) '.!.. h:it:í rnzat 

: :. 1 \ 

lctc icknlcg 11c111 kfrrínj11 a Gyúl. 

.larn1;J;1t Cdl teriilctén járclafelújításokra tervező 

cég ki ni lasztású ra 

IS .. s;-:;í11H111 1cllcklc-tc.) 

i1k1c CJ igc11 - íl 112rn sz,11 ;11::tt;1! - () iartózkoclással az alcibbi 

1 ()J 2015.(l\'.30.) sz. h:1t;írozat 

1...:~p1 isclö-tcstiilctc C1gy elönt. hogy 

~ 1 <1rni<ínl<1tot tcvii 

c:é.,\•211 c:z :'. sz. mellékletben h. pZ1/y;i1zlltól ff1ggö 
tcr:iérc '1 IC:11i ic1·1ck elkészíttetésére hi7tl1sit.ia ;1 szUkségcs 



J '7.) napi rcnrl i pont 

Gyál \'ár(ls 
hatúrnzatc1t !w?: :': 

1 C) 

.J<n ;1si:1! :i 2' ;'1!i -13"'<} 11 I hrsz-ú út (11artók Béla utca) 
t11lajclonjog{111ak téritésmentes át\ ételére 

Eliíterjcsztií: Rozg11n; i Erik címzetes föjcgyzö 

1 (l-1.201.5.(l\' . .líl.) v. 1!;1Lirozat 

<i. 1 S?ahl1 Ferenc e." Sz<ibci Ferencné G; ál. Kisfo!l!dy utc<i 28. szám, v<ilamint Tarpai 
k<~:·,,!; ·és Ta;·1,:ii11é Sz:ihii Szil\ i:i É\a G: ;ii. Kisíilludy utca 41. szám :ilatti lakosok 
tulaiciCl:~áh~111 k\l1 -+_-;-;-0 1 hrsz-t'1 ingatlan mcgosztás:i so1·án kialakuló 4379/l l hrsz.
u 1 ~S m= tcrl'ilctt: ki\ctt köztcrlilct 111cgncnJés(i llilclrészlctct - a tulajdonosok 
L<::::i:ó,;a :1 - térit és 111 e n te s e n k(isziincttel tula_iclonba veszi. 

llat:iridií: 2<11-~„Í\:r·ius 1:'. 
Fclcliís: f\>lgc'1rrn..:stcr 

18.) napirendi pont .Jarnslat a J,árpátaljai magyarság támogat;ísára 

f:liíterjesztií: Erős József alpolgármester 

Az elötcricsz:2' c'.cl.;;1·011ikt1sa1· kikiilcbrc keri'lit. ( 1\ ,icgyziikönyv 20. számú melléklete.) 

Erós .József kc,',''· cs;::-~\ ct:.:l 1'2li', k\ én S7é1H17'.iÍ5ra tette fel az elötcricsztés h:1uirozati javaslatában foglaltakat. 

Gyzil \'ci1·0s Ö11kr1 r111á11; za'.<\11;1:.; kéi'\ iscliHcstülctc 9 igen - 0 nem szm·azattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határc1zatc1: ii0;::a: 

1 íl.5/2íl15.(IV.3íl.) sz. hat;íroz:it 

C1: zil \'ár0s Ö11korn1á11yzata a 2015. évi költscgvctésének ált<ilános taiialéka terhére 
2.-+ 1i1i 1 li,~ forint :;u111:rni:úriu' t:imc1gatást hiztClsit a Beregszászon élő kárpátaljai 
111:ig> ~r0k 111:.:-gsc~ltCsérc. 

Fclcliis: i'''l~:ir1i12c;t_:r 

l Iatúridii: 2n 1:'.1;1,ii'J' -~ l. 

19.) napirendi pont .Jarnslat a Római katolikus templom kertjébe fák 
ii ltctésérc 

Elíítcrje,ztií: Erős .József alpolgármester 



:21) 

'"\ 

1 () (l 2 ll 1 :'. ( 1 \ . J (). ) sz. 11 ;i t ;'rnm1 t 

Ci ,1i \ ;"'·'·' 1 \ · 1;1:ci11;1k lilctc Ligy dönt, hogy a római 
lc'liLÍClC'élc. [1:.: '.tctésérc 350.000.-Ft - aznz 

l L ·l':~:'--/~~1~<\LT '-'/(i' :·e\\ :11; ~-1~'::~.(';_2Ll t:i1tc.~1·1 ~17. ()11k01·:i-1;.ínv7.Jt 2015. évi 
'--'1:·.--:. ·s li l0k 1ctéhc11s1crcplö 

. . ' 
'- ,.. - ~- ~ :1 ~,, : i ',' _-:, L · , ' : ;_-: i , l ' /\ 

1 \' '- -

! L1 t;1 rid11 
Fclclil> 

20.) n:1pirc11di pnnt 

:\ a!l> 
renclk i1i:1 i 
1 00 g; crn: e<, e: 

G1ál \'úr11.' J'rn' 
hatjroz:itci: :.e• · 

l\1 

.r:nw;lat p<ilyázat hcnyújtásúra 

f:li1tcr[c.c;ztií: Pápai \lihály polgármester 

v.rnw 111'.:!lékkic. 

·2.~ l~::ltu1-:11is 13 ;11 

: :~1\;-:~nlic1:\ :1 )1;-!LÍrc1 z:.11i \ , 

'<í be :1 l\.éJ'I i-;cli'i+c-;ti1lct. 

:i tcqi'1leti iilés előtt. 

lwgy a pi1lyzw1tot 

isciiHc:-t~ktc 9 1gc11 - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodússal az alábbi 

111"'201:'.il\'.JO.) 1;z. il;it;irnzat 

Fele l1í-;: l'C' >· :11c.s!cr 
1 L1t:iridií· ~J1: .'. 'i'JiclS 

21.) napirrndi p11nt ff!' clJck 

\'inrrni Tibor e'..'\ 1..:, :i'I cs 1..: . ('1 clliJi1:C7C1lt 'itara lcilas;olva tájékoztatta 
L1kos Péter e".:\ _::í11 i-l'c:i . 11c1 czctcsc11 :1 Csontos József utcában történt 
fali ltetés 1 an,:: 1 ,U\1 i :,1 <1 Kép\ isc lö-tcstli lctct. lwgy <ikkor az e 1 li ltetelt fákért darabonként 200 
ezer Ft-ot Czc:2':. Fclc1 !1:1,ta ~:/ :1i.:kori ll~ S1101·t és l(örn;czct1édclmi Bizottság erről szóló határozatát, 
mely tarL:lrnan:i. (i-;'<1c,c1·, C) db >ak:ic ia i'litctéscrc kcrlilt sor. melynek teljes bekcrlilési költsége 

Lakos PC:tcr e; ... cr:c. 

clöfordul:121k 
épiilctct kii':rci; 

:s~]() ;;_:;,57011; ;1c1k Yc1L1s1olt cg: 
\ 1'cC [~hD.llllél !(1(1() fo d 

~! ck a::l 1 ~líll.-Ft \\lll él 

e: ;h!: sricin .-l·'t-nt !-.:~rnck e i 
5/LJ"\-C;:(~ cg; éni 

ilí-lcstl'llcti l11ése11 clhzrngmtt 
hclydkel ~gyiill. 1\1 clmCilt két 

dc '1kkor. ha \·alarnilycn eseményre az 



Lakos Péter c· 1 :·· 

!'<ipai \lili;il\ 

A zárt ülésen e: 

H.o/gonyi Erik 
cirnzctcs fiijcé'.'1ií 

li polg;ir. hogy az ASA Kft. telcphclycre a régi 
szemetet. építési törmeléket lehetett ingyen 
emberei monchán, hogy ez a szerződés már 

(/. ll 111cgszC1nL mivel a 

C:koz:atta il iclc11lé\ ökct. lwg\ ;::; lilés t0vúbbi része z;1rt ülés 

1· i' 
·" .111.1. 

11 

\ 
' ' 1·· 

\,_..i ~ ;: „ ! {"-...:,, 

E ros .József 
-r.:. 

a 1 polgaun cs te r -. + ,_., 
,J 


