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Szám:  9966-2/2015. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember 24. 
napján megtartott nyílt üléséről 

 
Jelen voltak: 
 Pápai Mihály   polgármester, 
 Erős József   alpolgármester, 
 Bácsi Péter   képviselő, 
 Czotter Ferenc  képviselő, 
 Fa Zsuzsanna  képviselő 
 Hegymegi István  képviselő 
 Lakos Péter  képviselő 
 Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna  képviselő, 
 Nagy József Elek  képviselő 
 Végh Tibor  képviselő 
 Vinnai Tibor  képviselő 
 Zabánné Nagy Gyöngyi  képviselő 
  
   
 
Tanácskozási joggal megjelentek: 
  
 Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, 
 Sávai Mária  aljegyző, 
 Gácsi Kiss Dezsőné az OKB külső tagja, 
 Karap Erzsébet az OKB külső tagja, 
 Babák László Gyáli Járási Hivatal vezetője, 
 Diera Éva Pénzügyi és Adó Iroda vezetője, 
 Kiss István Városfejlesztési Iroda vezetője, 
 dr. Flórián-Karvalics Katalin Igazgatási Iroda vezetője, 
 Donhauzer Ádám Városfejl. és Városüz.Nonprofit Kft. ügyv.ig. 
 Zsigovits Gábor Városfejl. és Városüz.Nonprofit Kft. ügyv.ig. 
 Gorincsek Gyula ASA Kft. kereskedelmi igazgatója, 
 Tóth Istvánné szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 
 
 
Pápai Mihály köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 tagjával határozatképes. 
Külön köszöntötte az erdélyi Kibéd község polgármesterét Dósa Sándor urat, Szilveszter László képviselő urat 
és Borbély Zoltán képviselő urat. Az ülést megnyitotta. 
Javasolta, hogy a Képviselő-testület vegye le napirendjéről a „Javaslat a 499/3 hrsz-ú földrészlet telekalakítása 
(megosztása) során létrejövő – a tanuszoda felépítéséhez szükséges – ingatlan a Magyar Állam javára történő 
térítésmentes tulajdonba adására”  című előterjesztést. Ez nem jelenti azt, hogy a tanuszoda nem fog megépülni, 
csak nem ért ide az állam képviselője, hogy elkészítsék a terület megosztását. Javasolta még, hogy vegyék fel 
napirendre a ”Javaslat a Gyál és Vecsés térségének helyi közösségi rádiójának (Gyál 98,9 MHz) létrehozására”, 
a „Javaslat „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” tárgyú projektben beszerzett hulladékgyűjtő edények 
kiosztására” és a „Javaslat Gyál, 088/49 hrsz-ú ingatlan földgázellátását biztosító nagyközépnyomású gázelosztó 
vezeték építésével kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására” című előterjesztéseket.  
Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért szavazásra tette fel az ülés módosított 
napirendjének elfogadását. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

191/2015.(IX.24.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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leveszi napirendjéről: 
 

„Javaslat a 499/3 hrsz-ú földrészlet telekalakítása (megosztása) során létrejövő – a 
tanuszoda felépítéséhez szükséges – ingatlan a Magyar Állam javára történő 
térítésmentes tulajdonba adására”  
 

és felveszi naprendjére: 
 

„16. Javaslat a Gyál és Vecsés térségének helyi közösségi rádiójának (Gyál 98,9 
MHz) létrehozására 
17. Javaslat „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” tárgyú projektben beszerzett 
hulladékgyűjtő edények kiosztására” 
18.„Javaslat Gyál, 088/49 hrsz-ú ingatlan földgázellátását biztosító 
nagyközépnyomású gázelosztó vezeték építésével kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat 
kiadására” 
 

című előterjesztéseket. 
 

A módosítás után az alábbiak szerint fogadja el a 2015. szeptember 24-ei ülésének 
napirendjét: 
 

Nyílt ülés: 
 

1. Beszámoló a 2015. június 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt 
fontosabb eseményekről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 
3. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi 
alakulásáról 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály  polgármester 
 Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
4. Javaslat az elektronikus közigazgatás bevezetését érintő rendeletek 
hatálybelépésének módosítására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
5. Javaslat a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézmény 
tagintézmény-igazgatói pályázatának véleményezésére 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
6. Javaslat Gyál Város Szabályozási tervének és Helyi Építési Szabályzatának 
részleges módosítására:  A Kisfaludy utca – Bartók Béla utca – Bem József út –  
0132/10 hrsz.-ú út által határolt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
szabályozása 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály  polgármester 
 Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
7. Javaslat a Gyáli Bartók Béla Ált. Iskola öntöző berendezése kiépítésére 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja:  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
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8. Javaslat a Peremvárosi Horgásztó és Pihenőpark energetikai fejlesztésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja:  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
9. Javaslat a Gyál, Fácános dülő 0169/15 hrsz-ú ingatlan melletti közterületek 
rendezésére vonatkozóan 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
10. Javaslat „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” tárgyú projektben beszerzett 
gépek bérbeadására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
11. Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodájának kiviteli 
tervezésére tervező kiválasztására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
12. Javaslat "Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" tárgyú 
pályázattal elnyert összeg felhasználásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
13. Javaslat a gyáli 044/11 hrsz.-ú ingatlanon az A.S.A. Magyarország Kft. 
tevékenységének bővítésére - veszélyes hulladékok begyűjtésére és tárolására - 
vonatkozó tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
14. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2016. évi fordulójához való csatlakozásra 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
15. Javaslat a Gyál és Vecsés térségének helyi közösségi rádiójának (Gyál 98,9 
MHz) létrehozására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály  polgármester 
 Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
16. Javaslat „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” tárgyú projektben beszerzett 
hulladékgyűjtő edények kiosztására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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17. Javaslat Gyál, 088/49 hrsz-ú ingatlan földgázellátását biztosító 
nagyközépnyomású gázelosztó vezeték építésével kapcsolatos tulajdonosi 
nyilatkozat kiadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály  polgármester 
 Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
18. Egyebek 

 
Zárt ülés: 
 
19. Javaslat a Gyál 0110/139 helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet 
tulajdonjogára vonatkozóan 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály  polgármester 
 Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
20. Javaslat a Gyál 0132/35 helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet 
tulajdonjogára vonatkozóan 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály  polgármester 
 Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
21. Javaslat a Pest Megyei Közgyűlés által alapított díjakra 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály  polgármester 
 
22. Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 55 db törzsrészvényének 
megvásárlására 
  
 Előterjesztő: Pápai Mihály  polgármester 
 Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

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

testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 

 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Lakos Péter megkérdezte, hogy létezik-e egy olyan dokumentum, mely szerint minden önkormányzatnak 
nyilatkoznia kellett a nyár folyamán arról, hogy milyen közfoglalkoztatottakat kíván igénybe venni? Vélhetően 
ez az anyag ide is megérkezett, mivel júliustól volt esedékes. Ebben a nyilatkozat-bekérőben egy olyan kérdés is 
szerepel, vállalja-e a polgármester harmadik országból érkező állampolgár foglalkoztatását. Nyilatkozott-e ezzel 
kapcsolatban polgármester úr, és hány migráns foglalkoztatására tett bejelentést? Személy szerint tiltakozik a 
közfoglalkoztatás keretein belül a migránsok foglalkoztatása ellen.  
E hónap elején tárgyalta a Parlament a menedékjogról szóló törvény módosítását, mely alapján tömeges 
bevándorlás esetén helyi önkormányzat tulajdonában álló ingó és ingatlan vagyontárgyak igénybe vehetők, azaz 
lefoglalhatók. Ez az önkormányzati jogok lábbal tiprása. Történt-e a Kormány által ilyen kezdeményezés? Kérte 
polgármester urat, hogy ha ilyen lesz, azt a Képviselő-testülettel ossza meg. 
 
Pápai Mihály elmondta, hogy aktuális a kérdés, hiszen a mindennapjainkat járja át ez a probléma. Kijelentette, 
hogy Gyál városa ilyen irányú bejelentést nem tett és nem is szándékozik és ilyen jellegű felhívást, utasítást sem 
kapott. A nyár folyamán egy alkalommal mintegy 60-70 fős migráns csoportot gyűjtöttek össze a rendőrök a 
környéken. Közülük 30 főt a helyi rendőrség területén várakoztattak, de ott áldatlan állapotok kezdtek kialakulni. 
Ekkor kérték az önkormányzat segítséget, és ideiglenesen, amíg a szükséges eljáráson túl nem estek, a Petőfi 
utca – Szent István utca sarkán lévő ingatlanba vitték őket. A lakossággal semmilyen kapcsolatba nem kerültek 
ezek az emberek, és azóta is nyugalom van a városban. A gyáli rendőrök közül is többet átvezényeltek a határra, 
és az itt maradottak már-már emberfeletti teljesítménnyel igyekeznek ellátni a feladatukat. Munkájukban 
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segítséget nyújtanak a FEGY Polgárőrség tagjai és a közterület-felügyelet is. Nem szeretné, ha olyan információ 
kapna lábra, hogy a városban nincs rendőr és nincs közbiztonság, nem vigyáznak a lakosokra, mert ez nem igaz.   
 
Lakos Péter értelmezése szerint tehát polgármester úr a közfeladat ellátást illetően dokumentumban nem jelölt 
meg létszámot, és Gyál városa nem kíván foglalkoztatni bevándorlókat.  
 
Pápai Mihály megerősítette ezt. További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását. 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

192/2015.(IX.24.) sz. határozat 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi 
rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről 
szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
2.) napirendi pont Beszámoló a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 
 

 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

193/2015.(IX.24.) sz. határozat 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 

 
 
3.) napirendi pont Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetésének I. félévi alakulásáról 
 

 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra tette fel a beszámolóban foglaltak elfogadását. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 1 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

194/2015.(IX.24.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló jelentését elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 

4.) napirendi pont Javaslat az elektronikus közigazgatás bevezetését 
érintő rendeletek hatálybalépésének módosítására 

 

 Előterjesztő:  Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály hozzászólás nem lévén név szerinti szavazásra tette fel a rendelet-módosítás elfogadását. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással a 
következő név szerinti szavazással - az alábbi rendeletet alkotja: 
 

 Pápai Mihály igen 
 Erős József igen 
 Bácsi Péter  igen 
 Czotter Ferenc igen 
 Fa Zsuzsanna igen 
 Hegymegi István igen 
 Lakos Péter igen  
 Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna igen 
 Nagy József Elek igen 
 Végh Tibor igen 
 Vinnai Tibor igen 
 Zabánné Nagy Gyöngyi igen 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 
17/2015.(IX.30.) számú rendeletét az elektronikus közigazgatás bevezetését 
érintő rendeletek hatálybalépésének módosításáról. 

 
 
5.) napirendi pont Javaslat a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Gyáli Tagintézmény tagintézmény-igazgatói 
pályázatának véleményezésére 

 

 Előterjesztő:  Erős József alpolgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

195/2015.(IX.24.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete véleményezési jogkörében 
javasolja, hogy a Ceglédi Tankerület igazgatója 
 

Tábit Sarolta Veronika 
 
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézmény intézményvezetői állásra 
vonatkozó pályázatát támogatólag terjessze fel a miniszternek elbírálásra.  
 
Határidő: 2015. szeptember 28. 
Felelős: polgármester 
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6.) napirendi pont Javaslat Gyál Város Szabályozási tervének és Helyi 
Építési Szabályzatának részleges módosítására: A 
Kisfaludy utca – Bartók Béla utca – Ben József út – 
0132/10 hrsz-ú út által határolt kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági terület szabályozása 

 

 Előterjesztő:  Erős József alpolgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak 
elfogadását. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

196/2015.(IX.24.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 
1. Gyál Város Szabályozási tervét és Helyi Építési Szabályzatát felülvizsgálja és 
részlegesen módosítja, a Kisfaludy utca – Bartók Béla utca – Bem József út – 
0132/10 hrsz.-ú út által határolt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen. 
 
2. a felülvizsgálatot és a módosítást a 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet alapján 
egyszerűsített eljárás keretében folytatja le. 
 
3. a PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI SZABÁLYZATBAN foglaltak szerint a 
település hivatalos honlapján, a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán 
és az Új Gyáli Újságban megjelenő felhívás közzétételére 15 nap határidőt állapít 
meg. 
 
4. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervdokumentáció elkészítésére kérjen 3 
árajánlatot, és a tervezési munka elvégzésével a legkedvezőbb ajánlatot adót bízza 
meg. A tervezési díjat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
5/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletének a 2014. évi 
költségvetési maradványa önkormányzati pénzmaradvány sor terhére biztosítja.   
 
5. felkéri a Polgármestert, hogy a településrendezési kérdésekben érintett felekkel 
folytasson tárgyalást, és a további szükséges intézkedéseket tegye meg  
 
Határidő:  2016. január 31. 
Felelős:  Polgármester  
 

 
7.) napirendi pont Javaslat a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola öntöző 

berendezése kiépítésére 
 

 Előterjesztő:  Erős József alpolgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Végh Tibor kevésnek találta az összeget, amelyet az előterjesztésben megjelöltek. Javasolta, hogy próbáljanak 
erre a célra több pénzt fordítani. 
 
Pápai Mihály elmondta, hogy az iskola kiszámoltatta, mennyibe kerül ez a beruházás, és ennek alapján nyújtotta 
be a kérelmét.  
 
Lakos Péter úgy gondolja, hogy nem a drága ivóvízzel kellene ezt a problémát megoldani, hanem megújuló 
energiát vegyenek igénybe, gondolva itt az esővíz hasznosítására. Ezzel az ökoiskolát is tovább tudnák 
népszerűsíteni. 
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Pápai Mihály elmondta, hogy igaza van képviselő úrnak, mert a jövő évi költségvetési rendelet tárgyalásakor 
javasolni fogja, hogy az intézményekbe fúrassanak kutakat, hiszen az öntözőberendezés valóban nagyon sokba 
kerül a hálózati víz használatával. 
 
Lakos Péter véleménye szerint az igenis járható út lenne, hogy az összegyűjtött esővizet szivattyúzzák ki 
locsoláskor. Ott lehetne olyan energiát használni, amit napelemmel hoznak létre. 
 
Pápai Mihály úgy gondolta, hogy akkor valóban kevés lesz a 250 ezer Ft, hiszen a képviselő úr által említett 
technológia milliós nagyságrendű. Fúrt kúttal, árammal és szivattyúval ezt jóval kevesebb pénzből is meg lehet 
valósítani.  
Egyéb hozzászólás nem lévén az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat tette fel szavazásra. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

197/2015.(IX.24.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvileg támogatja a Gyáli Bartók 
Béla Általános Iskola Gyál, Bartók Béla út 75. sz alatti épülete kertjében öntöző 
berendezés kiépítését, annak megvalósítására a 2016. évi költségvetés tervezésekor 
visszatér. 
 
Határidő: 2016. február 28. 
Felelős: Polgármester 

 
 
8.) napirendi pont Javaslat a Peremvárosi Horgásztó és Pihenőpark 

energetikai fejlesztésére 
 

 Előterjesztő:   Pápai Mihály polgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

198/2015.(IX.24.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 
a) a Peremvárosi Horgászok Egyesületének (1181 Budapest, Baross u. 12.) 
aggregátor vásárlása céljából benyújtott kérelmét nem támogatja; 
b) a Peremvárosi Horgásztó és Pihenőpark energetikai fejlesztésének 
szükségességét és lehetőségeit megvizsgálja és annak megvalósításához további 
alternatívákat dolgoz ki, melyekről a későbbiekben fog döntést hozni. 
 
Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: Polgármester 

 
 
9.) napirendi pont Javaslat a Gyál, Fácános dűlő 0169/15 hrsz-ú 

ingatlan melletti közterületek rendezésére 
vonatkozóan 

 

 Előterjesztő:   Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatban foglaltakat. 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

199/2015.(IX.24.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testülete  
 
a. a szükséges engedélyek beszerzése esetén hozzájárul a 0170 hrsz.-ú és 0178 
hrsz.-ú ingatlanok mellékelt vázrajzon jelölt telekhatár módosításához. A 
telekalakítással kapcsolatos költségek a kérelmezőt terhelik; 
 
b. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:    2016. március 31. 
Felelős:       Polgármester 

 
 
10.) napirendi pont Javaslat „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” 

tárgyú projektben beszerzett gépek bérbeadására 
 

 Előterjesztő:   Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály felkérte Diera Évát, a Pénzügyi és Adó Iroda vezetőjét, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
ülésén Lakos Péter képviselő úr által ebben a tárgyban feltett kérdéseire válaszoljon. 
 
Diera Éva elmondta, hogy a rezsicsökkentés miatt a testület által az ASA Kft. részére megszavazott 1,5 millió Ft 
összegű támogatás csak 2013. október, november és december hónapokra szólt. A másik kérdés a havi 1 millió 
Ft-os bérleti díjak megalapozottságára vonatkozott. A szóban forgó gépek értéke 220 millió Ft. Az 1 millió Ft 
megállapodáson alapult, ahol figyelembe vették, hogy a pályázati kiírás szerint a beszerzett eszközökkel vagy az 
önkormányzat saját maga látja el a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, vagy átadhatja, de csak 
olyannak, aki ezt Gyál területén ellátja. Ennek következtében ez egyszereplős történet, hiszen a város területén a 
GY.T.H. Kft., illetve az ASA Kft. látja el ezt.  
A pályázat benyújtásakor volt az ASA Kft-nek egy vállalása, mely szerint a 19 millió Ft-os önrészt megtéríti. 
Ezzel szemben a 8 év alatt közel 100 millió Ft lesz a beérkező bérleti díj összege.   
A bizottsági ülésen szóba került az értékcsökkenés is. A költségvetési szerveknél nem a vállalkozásokra 
vonatkozó értékcsökkenéssel kell számolni. Nálunk szigorúan a társasági adó törvény szerint kell elszámolni, 
ami a járművek esetében évi 20 %, ez 5 év alatt íródik le. Gépeknél, berendezéseknél 14,5 %-os az éves leírási 
kulcs, ami alapján 6,5 év alatt kerül az eszköz nullára. Az említett idő után még lesz ezeknek egy 
maradványértéke, amelyet még jelenleg nem lehet meghatározni, hiszen nem tudjuk, hogy a piaci értékük akkor 
mennyi lesz.   
 
Lakos Péter megköszönte a választ. Továbbra is vannak kétségei néhány dolgot illetően. Az ASA Kft. biztosan 
úgy gondolta, hogy ha a 19 millió Ft önrészt felajánlja, akkor a továbbiakban 8 évig ingyen fog minden eszközt 
használni? Elfogadja, hogy nincs piaci alapon nyugvó tárgyalás, mivel bele vagyunk kényszerítve egy helyzetbe. 
Az biztos, hogy az évi 12 millió Ft-os bérleti díjjal nem fog megtérülni az eszközök értéke 8 év múlva. Ez így 
veszteséget jelent, pedig a közpénz felhasználására az önkormányzatnak fokozottan figyelnie kell. A szerződés 
tartalmát nem ismerik. Mit vállal a komposztáló géppel és a többi járművel kapcsolatban az ASA Kft.? Ki fogja 
azt ellenőrizni, hogy a járműveket csak Gyál területén használják? Sok felmerülő, tisztázatlan kérdés van. A 
szerződés így nem elfogadható. Annak tartalmát mindenképpen ismerje meg a testület. 
 
Pápai Mihály elmondta, hogy a határozati javaslatot mindenki a saját meglátása szerint fogadja el, de 
természetesen a szerződést a Képviselő-testület elé fogják hozni.  
Más hozzászólás nem lévén szavazás következett. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 1 nem szavazattal – 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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200/2015.(IX.24.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 
1. a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 azonosító számú pályázat keretében beszerzett 
eszközöket, gépeket bérbe kívánja adni 2015.10.01-től 2023.12.19-ig, 12 000 000,- 
Ft+Áfa/év bérleti díj ellenében a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft részére, aki albérletbe adhatja az A.S.A. Magyarország Kft-nek. 
A bérleti díj összege évente az infláció mértékével emelkedik; 
2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Polgármester 

 
 
11.) napirendi pont Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai 

tagóvodájának kiviteli tervezésére tervező 
kiválasztására 

 

 Előterjesztő:   Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

201/2015.(IX.24.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. elfogadja az Ybl Tervező Kft. cég legkedvezőbb ajánlatát és a Gyáli Tátika 
Óvoda Bartók Béla utcai épületének bővítéséhez szükséges kivitelezési tervek 
elkészítésére szerződést kíván kötni az ajánlatban szereplő 5 600 000,- Ft + Áfa 
összegért a 64/2015.(III.18.) sz. határozatban biztosított keret terhére; 
2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. december 30. 
Felelős: Polgármester 

 
 
12.) napirendi pont Javaslat „Óvodai kapacitásbővítést célzó 

beruházások támogatására” tárgyú pályázattal 
elnyert összeg felhasználásával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

 

 Előterjesztő:   Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 14. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

202/2015.(IX.24.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 
1. az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására” tárgyú 
pályázaton a Gyáli Liliom Óvoda esetében elnyert bruttó 65 000 000,- Ft összeget a 
2015 évi költségvetésben tervezetteken felül a 2015. évben biztosítja a 



 12 

beruházáshoz, így a 2016. évi költségvetésben a Gyáli Liliom Óvoda felújítására, 
bővítésére tervezendő összeget bruttó 245 610 250,- Ft+ÁFA összegre csökkenti; 
2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Polgármester 

 
 
13.) napirendi pont Javaslat a gyáli 044/11 hrsz-ú ingatlanon az A.S.A. 

Magyarország Kft. tevékenységének bővítésére – 
veszélyes hulladékok begyűjtésére és tárolására – 
vonatkozó tulajdonosi nyilatkozat kiadására 

 

 Előterjesztő:   Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 15. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az I. sz. határozati javaslat elfogadását 
támogatja.  
 
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna ismertette a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság határozatát, mely 
szintén az I. sz. határozati javaslatot javasolja elfogadásra. 
 
Lakos Péter véleménye szerint ez Gyál lakosságának semmiféle előnyt nem jelent, csak kára származhat belőle. 
A jövőre nézve beláthatatlan következményei lehetnek, bármennyire is próbálják elbagatellizálni a helyzetet. 
Személy szerint nem tudja támogatni a nyilatkozat kiadását.  
 
Végh Tibor számítása szerint a megjelölt mennyiség napi négy teherautónyi veszélyes hulladékot jelent. Ez 
nagyon sok, és semmilyen körülmények között nem támogatható.  
 
Gorincsek Gyula elmondta, hogy a 7000 tonna mennyiség csak egy elvileg meghatározott maximális határ, de 
ezt biztosan nem fogják kihasználni. A Kozma utcában lévő telephelyüket szeretnék megszüntetni, és onnan 
költöztetnének ki két konténert a gyáli telephelyükre. Ott az éves mennyiség megközelítőleg 600 tonna volt. 
Nem is teljes egészében veszélyes hulladék értendő ennek meghatározásán, inkább nagyobb mennyiségben 
különleges kezelést igénylő hulladékról van szó. Ezek között található jellemzően gyógyszer alapanyagú és 
elektromos hulladék is. A város számára semmilyen hátrányt és káros hatást nem jelent, és munkahelyteremtő 
szándék is van a kitelepülésben, valamint az iparűzési adó szempontjából bevételt is hoznak Gyálnak. A város 
útjaira és magára a város lakosságára nézve nem jelent nagyobb terhelést a teherautó forgalom, mivel a szállítás 
az M0-áson keresztül kerül lebonyolításra. Az engedélyezés során természetesen környezetvédelmi vizsgálatra is 
sor került.  
 
Pápai Mihály megkérdezte, hogy mi történik az összegyűjtött hulladékkal? Hova kerül a későbbiekben? 
 
Gorincsek Gyula elmondta, hogy zárható, speciális konténerekben történik a gyűjtés, amelyeket ha megtelnek, 
teherautóval a megfelelő előírások betartása mellett elszállítanak megsemmisítésre. Senki se gondolja, hogy 
összekeveredhetnek az egyéb hulladékokkal, hiszen a telephelyen belül is teljesen elkülönítve, megfelelő 
távolságra tárolják azokat. Senkire nézve nem jelentenek veszélyt, annál is inkább, mivel az ott dolgozó emberek 
egészségére is maximálisan figyelnek.  
 
Pápai Mihály megkérdezte, hogy történik-e átrakodás az elszállításkor? 
 
Gorincsek Gyula elmondta, hogy erre speciális teherautó áll rendelkezésre, külön technológiával abba rakják át 
a hulladékot, és úgy szállítják.  
 
Pápai Mihály megkérdezte, hogy Kőbányán mióta végzik ezt a tevékenységet, hány ellenőrzést kaptak és mi 
volt az eredménye ezeknek az ellenőrzéseknek? 
 
Gorincsek Gyula elmondta, hogy tíz éve végzik, többször kaptak ellenőrzést és minden alkalommal mindent 
rendben találtak. 
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Végh Tibor elmondta, hogy a leírásban inkább a veszélyes hulladék kifejezést használják és abban igen nagy 
mennyiségben van akkumulátor, gyógyszer, azbesztet tartalmazó hatóanyag, gáz stb. Megkérdezte, hogy mi 
ebben az üzlet? A kapacitásukat most a várható mennyiség 11,5 szeresére emelik meg. Ha az évi 600 tonnát soha 
nem haladta meg a begyűjtött mennyiség, akkor most miért emelik fel 7000 tonnára? A felsoroltak a 
legveszélyesebb hulladékok közé tartoznak. 
 
Gorincsek Gyula elmondta, hogy az engedélyük 10 000 tonnára szól. Azért kérték az engedélyt erre a 
mennyiségre, hogy a későbbiekben ne legyenek támadhatók azért, mert a konténerek befogadóképességét 
eltitkolták. A felsorolásban szereplő spray-s flakonok gyógyszert tartalmaznak. Semmi olyan hulladékot nem 
tárolnak, ami egyébként a legtöbb háztartásban nem fellelhető.  
 
Lakos Péter egy polgármester úr által korábbiakban tett kijelentése alapján javasolta, hogy a helyi 
vállalkozókkal való jó kapcsolat fennmaradása érdekében vonja vissza az ASA Kft. a kérelmét. 
 
Pápai Mihály az említett kijelentését pontosan értelmezve elmondta, hogy az elmúlt időszakban is fordultak az 
ASA Kft-hez segítségért, és a Bartók iskolában lévő játszóteret teljes egészében megépítették 10 milliós 
költséggel, a másikhoz közel ilyen mértékű támogatást adtak. Az intézményeket rendszeresen támogatják, 
valamint rendezvényeken vesznek részt, és azokhoz is hozzájárulnak anyagilag. Valóban már korábban is azt 
mondta, hogy csak attól a vállalkozótól lehet helyben segítséget kérni, akinek adunk is. Ha nem adunk 
lehetőséget, akkor a jövőben oda fordul, ahonnan kap is, mert ha nincs bevétele, nem fog tudni adni. Azt azért el 
kell ismerni, hogy a sok káros anyagot a lakosság használja, termeli és dobja ki. A legtöbben azzal sem törődnek, 
hogy milyen módon tudnak attól megszabadulni. Beleöntik a lefolyóba, kidobják és egyéb más módon tüntetik el 
a háztartásból. Rugalmasabban kellene gondolkodni, és el kellene fogadni, hogy van olyan cég, amely ezt 
szabályosan gyűjti és kezeli. Környezetvédelmi szempontból ez nagyon fontos dolog. A hatóságok időnként 
ellenőrzik a kezelés előírás szerinti betartását. Miért kellene ezt ellenezni? 
 
Végh Tibor szerint elsősorban a lakosságot kellene erről megkérdezni. Közmeghallgatás keretében 
nyilatkozzanak, hogy szeretnék-e ezt. 
 
Pápai Mihály felhívta a figyelmet, hogy a település lakói a képviselőket azért választják be a testületbe, hogy 
felelősen tudjanak dönteni fontos kérdésekben. Természetesen a testületen belül lehetnek nézeteltérések, de arra 
van a tárgyalás, hogy ezeket megbeszéljék.  
Megkérdezte, hogy szükséges-e a 7000 tonnára megkérni az engedélyt, vagy lehet ezt csökkenteni legalább a 
felére? 
 
Gorincsek Gyula elmondta, hogy a 7000 tonna az elméleti kapacitása a konténereknek, A cég éves 
hulladékbefogadó képessége több mint 500 ezer tonna, erre van engedélye, de ennek valójában csak a töredéke 
kerül be évente.  
 
Erdélyi Attila kihangsúlyozta, hogy a felügyelőség nagyon alapos vizsgálat után maximum ennyire adja ki az 
engedélyt, ez nem jelenti azt, hogy az be is fog kerülni. Rengeteg eljárás és adminisztrációs munka előzi meg, 
nagyon sok előírásnak kell megfelelni. Az ASA Kft. ennek mindnek eleget tett. 
 
Hegymegi István megkérdezte, hogy miért hozzák most ki a gyűjtést Gyálra? Ha tíz évig működött a jelenlegi 
helyén, most miért van szükség az áthelyezésére? 
 
Gorincsek Gyula elmondta, hogy a Kozma utcai telep forgalma az utóbbi három évben csökkent, és gazdasági 
okokból hozták meg azt a döntést, hogy megszüntetik.  
 
Végh Tibor megkérdezte, hogy ha csökkent a forgalom, akkor miért növelik a tízszeresére a kapacitásukat? 
 
Gorincsek Gyula megismételte, hogy azért ennyi, mert a konténerek kapacitása ennyit tesz ki. 
 
Lakos Péter megkérdezte, hogy az eljárás folyamán lesz-e arra kötelezve az ASA Kft., hogy lakossági fórumon 
bemutassa és elmagyarázza ezt a tevékenységét? Ha most engedélyezik, akkor visszakerül-e még ez valamikor 
bármilyen kérdésben az önkormányzat hatáskörébe? 
 
Erdélyi Attila elmondta, hogy a Környezetvédelmi Felügyelőség hivatalból meg fogja keresni az 
önkormányzatot. Ha most a testület hozzájárul a tevékenységhez, a Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi Hatósága is felülvizsgálja azt, de lakossági fórum összehívása nem szükséges. 
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Pápai Mihály további kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. sz. határozati 
javaslatát. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 3 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

203/2015.(IX.24.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testülete 
 
a.) hozzájárul ahhoz, hogy a Gyál Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gyáli 
044/11 hrsz.-ú ingatlanon az A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és 
Hulladékgazdálkodás Kft a tevékenységét - veszélyes hulladékok begyűjtésére és 
tárolására vonatkozóan - bővítse, a kérelemben meghatározott anyagok és tárolási 
feltételek szerint; 
 
b.) a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és 
engedélyek beszerzése alól. 
 
Határidő:  2015. december 31. 
Felelős: Polgármester 

 
 
14.) napirendi pont Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi 
fordulójához való csatlakozásra 

 

 Előterjesztő:   Pápai Mihály polgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 16. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály elmondta, hogy a szakbizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a határozati javaslat b.) 
pontjában a támogatás 1 főre jutó összegét 5.000.-Ft/hóban javasolják meghatározni.  
Egyéb javaslat nem lévén szavazásra tette fel az elhangzottakat. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

204/2015.(IX.24.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
a) csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2016. évi 
fordulójához,  
 
b) a támogatás 1 főre jutó összegét 5.000.-Ft/hóban határozza meg, 
 
c) felhatalmazza a Polgármestert a nyilatkozat aláírására, 
 
d) felkéri a polgármestert a pályázati kiírással és annak lebonyolításával szükséges 
munkák elvégeztetésére. 
 
Határidő:  2015. október 1. 
Felelős:  Polgármester 
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15.) napirendi pont Javaslat a Gyál és Vecsés térségének helyi közösségi 
rádiójának (Gyál 98,9 MHz) létrehozására 

 

 Előterjesztő:   Pápai Mihály polgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 17. számú melléklete.) 
 
Czotter Ferenc elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a testületi ülés előtt, rendkívüli ülésén 
tárgyalta az anyagot és támogatták a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázat benyújtása előtt 
a bizottság egy szakmai koncepció ismertetése céljából személyes találkozót kér az üzemeltetőkkel.  
 
Pápai Mihály elmondta, hogy a pályázatot október közepére kell beadni. A fiatalemberek voltak már a 
polgármesteri hivatalban személyesen, és ekkor jelen volt a vecsési polgármester úr is. Ott az az álláspont alakult 
ki, hogy a két önkormányzat közösen támogatná ezt a vállalkozást. Egy részletes költségvetést kértek tőlük, amit 
időközben be is nyújtottak. Esetleg még programtervezetet tudnak bemutatni. Természetesen el tudnak jönni a 
személyes találkozóra és a tárgyalásra rendkívüli bizottsági ülés keretében fog sor kerülni.  
 
Lakos Péter hiányolta a műsortervet. A rádiók működtetőit különböző etikai és médiajogszabályok is védik, 
illetve meghatározzák a működésüket ugyanúgy, mint a helyi újságok működését. Az Új Gyáli Újság közpénzből 
kerül finanszírozásra, és kifogásolta, hogy a legutóbbi kiadásban a város polgármestere tizenegyszer szerepel. 
Véleménye szerint erre nincs szükség, de az ilyen módszer szerint működő rádióra sem. Ez a város lakossága 
felének is a véleménye, legalábbis azoknak, akik nem a jelenleg hatalmon lévő pártra szavaztak. Ezt nem tudja 
támogatni.  
 
Végh Tibor eltávozott az ülésteremből. A jelenlévő képviselők száma 11fő.   
 
Pápai Mihály elmondta, hogy ez egy közszolgálati rádió lenne. A műsortervet természetesen le fogják tenni. 
Annak személy szerint örül, hogy ilyen sokszor szerepel a helyi újságban, egyrészt azért, mert ő a polgármester, 
és a hivatal dolgozóival együtt nagyon sokat tesznek azért, hogy a város a legutóbbi időkben tapasztalt 
mértékben fejlődik. Főleg a beruházásokra nagyon büszke. Többek között hét éves munka van a gyál-felsői 
vasútállomás felújításában, amelyet a város lakosai nagy elismeréssel fogadtak. Az elmúlt huszonöt évben 
hagyományokat teremtettek Gyálon, és nagyon sok pénzt és energiát fordítottak arra, hogy a testület tagjai ma 
ilyen felállásban itt tudnak lenni, és ennek nagyon örül. Minden az ő felelőssége, ami ezen a településen 
önkormányzati szinten történik. 
 
Lakos Péter az elért eredményeket maga sem tagadja, sőt nagyon büszke is rájuk, csak azt nem tudják az 
emberek, hogy mi van ezek mögött. Nem ismerik a költségeket. El kellene mondani, hogy a vasútállomás körül a 
tereprendezés 45 millió Ft-ba került. Ez sehol nem szerepel. A közbeszerzések lebonyolításáról sincs ismeretük. 
Ne csak a külsőségekkel dicsekedjenek. A negatív kritikák nem biztos, hogy eljutnak a polgármesterig. Ez akkor 
sem az ő újságja, ez a gyáli polgárok újságja, az ő pénzükből van. Vissza kellene venni az önfényezésből, és 
reálisan kellene hozzáállni a dolgokhoz.  
 
Pápai Mihály úgy gondolja, hogy bármilyen lakossági fórumra elmegy, neki kell kiállnia az emberek elé, neki 
teszik fel a kérdéseiket és bármilyen jellegűek azok, neki kell megválaszolni. A problémákat is neki és a 
munkatársainak kell megoldani. Sajnos nem lehet mindig, mindenkinek a kedvére tenni. Továbbra is az a 
véleménye, hogy 25 éve nagyon keményen dolgoznak a településért és az elért eredményekért, amelyek őket 
igazolják.  
 
Hegymegi István megjegyezte, hogy a 25 évvel ezelőtti helyzethez képest a most hatalmon lévő párt mentalitása 
180 fokos fordulatot vett. A polgármester pontosan tudta, amikor elvállalta ezt a feladatot, hogy mit vállal. Ez a 
munkaköri kötelessége. 
 
Pápai Mihály szerint 25 év alatt minden párt mentalitása megváltozott. Igaza van képviselő úrnak, ezt a 
feladatot vállalta, ezt szereti csinálni, és igyekszik a lehető legjobban elvégezni.  
Más hozzászólás nem lévén a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által tett javaslattal kiegészítve szavazásra tette 
fel a határozati javaslatot. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 1 nem szavazattal – 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 



 16 

205/2015.(IX.24.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
a) elvi támogatását adja a Gyál 98,9 MHz-en működtetendő, Gyál és Vecsés 
térségét kiszolgáló helyi közösségi rádió létrehozására;  
b) felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy a pályázat benyújtása előtt 
ismerje meg a részletes műsortervet; 
c) az anyagi támogatásról a 2016-os költségvetési év tervezésekor, a részletes 
program és költségek ismeretében fog dönteni. 
 
Határidő:  2016. február 29. 
Felelős:  polgármester  
 

 
16.) napirendi pont Javaslat „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” 

tárgyú projektben beszerzett hulladékgyűjtő edények 
kiosztására 

 

 Előterjesztő:   Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 18. számú melléklete.) 
 
Czotter Ferenc elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a testületi ülés előtt, rendkívüli ülésén 
tárgyalta az anyagot és támogatták a határozati javaslatot.  
 
Egyéb hozzászólás nem lévén szavazás következett.  
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

206/2015.(IX.24.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 
1. a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 azonosító számú pályázat keretében beszerzett 
hulladékgyűjtő edények kiosztására szerződést kíván kötni a legkedvezőbb ajánlatot 
tevő Gyáli-Városgazda Kft-vel az ajánlatban szereplő 4 080 000,- Ft + Áfa 
átalányáras összegért. 
2. a fentiek megvalósítására biztosítja a szükséges fedezetet a 2015. évi 
költségvetésben a „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” tárgyú pályázat tervezett 
önerejének terhére. 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: Polgármester 

 
 
17.) napirendi pont Javaslat Gyál, 088/49 hrsz-ú ingatlan földgázellátását 

biztosító nagyközépnyomású gázelosztó vezeték 
építésével kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat 
kiadására 

 

 Előterjesztő:   Pápai Mihály polgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 19. számú melléklete.) 
 
Czotter Ferenc elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a testületi ülés előtt, rendkívüli ülésén 
tárgyalta az anyagot és támogatták a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
Pápai Mihály más hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztés határozati javaslatát. 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

207/2015.(IX.24.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő–testülete 
 
a.) hozzájárul a Gyál Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 065, 067, 069, 
077, 081 és 085 hrsz-ú kivett út megnevezésű ingatlanokat - külterületi 
közterületeket - érintő nagyközépnyomású gázelosztó vezeték építéséhez; 
b.) felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 
„MEGÁLLAPODÁS Idegen tulajdonú ingatlan igénybevételéről és vezetékjog 
alapításáról” elnevezésű megállapodások aláírására és az egyéb szükséges 
intézkedések megtételére.  
c.) Jelen határozat nem mentesít az egyéb szükséges engedélyek és hozzájárulások 
beszerzése alól. 
 
Határidő:  2015. október 15. 
Felelős: Polgármester 

 
 
18.) napirendi pont     Egyebek 
 
A napirend kapcsán kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
Pápai Mihály tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az ülés további része zárt ülés keretében folytatódik, ezért a nyílt 
ülést bezárta.  
 
A zárt ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 
Rozgonyi Erik       Pápai Mihály     

                            címzetes főjegyző     polgármester   
 
 
 
 
 
A képviselő-testületi nyílt ülés 2015. szeptember 24-én 18.00 órától 19.30 óráig tartott. 
 
A jegyzőkönyv digitális hangfelvételről készült. 
 
 
 
 


