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Szám: 3837-2/2016. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 25. 
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, 
 Dr. Fa Cecília a SZEB külső tagja, 
 Karap Erzsébet az OKB külső tagja, 
 Szabó István a KKB külső tagja, 
 Babák László Gyáli Járási Hivatal vezetője, 
 Kiss István Városfejlesztési Iroda vezetője, 
 dr. Flórián-Karvalics Katalin Igazgatási Iroda vezetője, 
 Diera Éva Pénzügyi és Adó Iroda vezetője, 
 Zsigovits Gábor Városfejl. és Városüz.Nonprofit Kft. ügyv.ig. 
 Horváth Gábor GYTH Kft. és Gyáli Városgazda Kft. ügyv.ig. 
 Gazdik István Arany J. Köz. H. és VK. igazgatója 
 Suhajda Yvett polgármesteri referens, 
 Tóth Istvánné szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 
 
Pápai Mihály köszöntötte a résztvevőket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 megjelent tagjával 
határozatképes. Ismertette az ülés napirendjét. Javasolta, hogy vegyék fel napirendre az utólag kiküldésre került 
„Javaslat a Gyáli Református Egyházközség Lelkészi Hivatala részére pénzeszköz átadására” című 
előterjesztést. Egyéb javaslat nem lévén az elhangzott módosítással szavazásra tette fel a napirend elfogadását. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  12 igen - 0 nem szavazattal –  0  tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

25/2016.(II.25.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
felveszi naprendjére: 
 
„Javaslat a Gyáli Református Egyházközség Lelkészi Hivatala részére pénzeszköz 
átadására” 
 

című előterjesztést. 
 

A módosítás után az alábbiak szerint fogadja el a 2016. február 25-ei ülésének 
napirendjét: 
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N y í l t   ü l é s: 
 
1. Beszámoló a 2016. január 28-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. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének 
módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
4. Javaslat a köztisztaság fenntartásának rendjéről szóló 6/2000. (IV.3.) 
önkormányzati rendelet módosítására  
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja:  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
5. Javaslat GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. 
évi üzleti tervére 
 
 Előterjesztő: Horváth Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
6. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár működéséről szóló 
2015. évi beszámoló elfogadására 
 
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester 
 Tárgyalja:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
7. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár éves munkatervének 
jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester  
 Tárgyalja:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
8. Javaslat „közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, 
berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó” közművelődési támogatás pályázat 
benyújtására és saját erő biztosítására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester  
 Tárgyalja:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
9. Javaslat „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 2. sz. 
mellékletének elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 
10. Javaslat víziközmű-vagyonon végzett beruházási munka térítésmentes átadására 
– átvételére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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11. Javaslat Gyál Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának és 
a Gyáli Bóbita Bölcsőde alapító okiratának módosítására 
 
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester 
 Tárgyalja:  Szociális és Egészségügyi  Bizottság 
 
12. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda álláshelyeinek 2016. szeptember 1-jétől történő 
bővítésére 
 
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester 
 Tárgyalja:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
13. Javaslat pályázat kiírására a civil szervezetek támogatásához  
 
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester 
 Tárgyalja:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
14. Javaslat pályázat kiírására sport célú támogatás elnyeréséhez 
 
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester 
 Tárgyalja:  Ifjúsági és Sport  Bizottság 
 
15. Javaslat a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
 
16. Javaslat a 2016. évi  közbeszerzési terv elfogadására  
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
17. Javaslat az új közbeszerzési szabályzat elfogadására  
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
18. Javaslat a „Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodájának bővítésére” 
megnevezésű közbeszerzési eljárás lezárására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
19. Javaslat a Piroska utca forgalmi rendjének megváltoztatására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
 Tárgyalja:  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
20. Javaslat Ady Endre utcai CBA üzlet épülete melletti (3716/22 hrsz.-ú 
ingatlanból) területrész megvásárlásával kapcsolatosan 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
21. Javaslat a Gyál, Nagy László utcai 5097/2 hrsz-ú ingatlan önkormányzati 
tulajdonrészének értékesítésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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22. Javaslat szelektív hulladékgyűjtő konténerek értékesítésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
23. Javaslat a Polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 
24. Javaslat DPMTISZK cégeljárásával kapcsolatos alaki hiányosság pótlására, 
határozat meghozatalára 
 
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester 
 Tárgyalja:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
25. Javaslat a Gyáli Református Egyházközség Lelkészi Hivatala részére pénzeszköz 
átadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
26. Egyebek 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
1.) napirendi pont Beszámoló a 2016. január 28-i rendes képviselő-

testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 

 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály 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: 
 

26/2016.(II.25.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi 
rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről 
szóló beszámolóját elfogadta. 
 
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: 
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27/2016.(II.25.) sz. határozat 

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

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

költségvetési rendeletének módosítására 
 
 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály hozzászólás nem lévén név szerinti szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítás elfogadását. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  11 igen szavazattal – 1 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 nem 
 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 
5/2016.(II.29.) számú rendeletét az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 
4.) napirendi pont Javaslat a köztisztaság fenntartásának rendjéről 

szóló 6/2000. (IV.3.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály kérdés, észrevétel nem lévén név szerinti szavazásra tette fel a rendeletmódosítás 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 
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 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 
6/2016.(II.29.) számú rendeletét a köztisztaság fenntartásának rendjéről szóló 
6/2000. (IV.3.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 
5.) napirendi pont Javaslat GY.T.H. Gyál és Térsége 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti 
tervére 

 
 Előterjesztő: Horváth Gábor ügyvezető igazgató 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Lakos Péter elmondta, hogy köztudottan nem emberi mulasztás okozta a Kft-nek az ilyen mértékű veszteséget, 
és az is köztudott, hogy az önkormányzatnak ezt z összeget pótolnia kell.  Ez lett az olyan törvényhozásoknak az 
eredménye, mint a rezsicsökkentés és a hulladékgazdálkodási törvény változtatása.  Eddig ez a tevékenység az 
önkormányzatnak nem került pénzbe, most viszont 65 millió Ft támogatást kell, hogy adjon erre a saját 
bevételeiből.   
 
Pápai Mihály felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy Lakos Péter képviselő úr hangfelvételt készít az ülésen 
elhangzottakról.  
További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen - 0 nem szavazattal – 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

28/2016.(II.25.) sz. határozat 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gy.T.H. Gyál és Térsége 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét elfogadja, részére a 
működésre és a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez 87.043eFt összegű 
támogatást biztosít a 2016. évi költségvetésből.  
 
Határidő:  2016. december 31. 
Felelős:  Polgármester 

 
 
6.) napirendi pont Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár működéséről szóló 2015. évi beszámoló 
elfogadására 

 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester  
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  12 igen - 0 nem szavazattal –  0  tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

29/2016.(II.25.) sz. határozat 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár 2015. évi működéséről készült beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
7.) napirendi pont Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár éves munkatervének jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester  
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  12 igen - 0 nem szavazattal –  0  tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

30/2016.(II.25.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár 2016. évi munkatervét elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
8.) napirendi pont Javaslat „közművelődési intézmény technikai, 

műszaki eszközállományának, berendezési 
tárgyainak gyarapítására vonatkozó” közművelődési 
támogatás pályázat benyújtására és saját erő 
biztosítására 

 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester  
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály kérdés, észrevétel 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: 
 

31/2016.(II.25.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
a) a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
3. melléklet/II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 
5.a) pontja alapján az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
„közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési 
tárgyainak gyarapítása” célra a  pályázat benyújtásához 3.000 eFt önrészt biztosít a 
2016. évi költségvetési rendeletében,  
b) felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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9.) napirendi pont Javaslat „Kertváros” Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodása 2. sz. mellékletének 
elfogadására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Hozzászólás nem lévén szavazás következett. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal –  0  tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

32/2016.(II.25.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja „Kertváros” 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 2. sz. mellékletét az 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
10.) napirendi pont Javaslat víziközmű-vagyonon végzett beruházási 

munka térítésmentes átadására – átvételére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati 
javaslatban foglaltak elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy felkérte az előterjesztőt, hogy a képviselő-testületi 
ülésre készítsen kimutatást az ivóvíz rekonstrukció útburkolat helyreállítási költségein kívüli bekerülési 
értékéről. Megkérdezte Diera Éva pénzügyi irodavezetőt, hogy a DPMV Zrt. ezzel kapcsolatos tájékoztatása 
megérkezett-e? 
 
Diera Éva elmondta, hogy a DPMV Zrt. azokat a munkalapokat tudta elküldeni, amelyek a szóban forgó 
útszakaszok munkálatainál készültek. Ezeken értéket nem tudtak feltüntetni, mert a felújítási, karbantartási 
munkákat a saját embereivel végeztette a Zrt. és az ők bére, járuléka nincs leosztva a munkalapokon. Azt is 
leírták, hogy a munkálatok olyan nagy mennyiségű útfelbontással jártak, ami miatt az önkormányzat kötelezte 
őket a teljes helyreállításra.  
 
Végh Tibor megkérdezte, van-e arra vonatkozó információ, hogy mennyibe került külön a csőfektetetés és 
külön az útfelújítás?  
 
Diera Éva elmondta, hogy nem csőfektetésről volt szó, hanem csővezeték javításról, rekonstrukcióról. Ezek 
üzemeltetési költségként elszámolt vezetékjavítási munkálatok voltak.  
 
Lakos Péter elgondolkodtatónak tartja, hogy egy cég ekkora mértékű rekonstrukciót úgy elvégez egy 
településen, hogy nem tudni pontosan, az felújítás, beruházás, vagy karbantartás. Egy olyan közös tulajdonú 
társaság igazgatója, aki tudja, hogy a cég egyébként is nagy veszteséggel zárja az évet, hogy veszi rá magát arra, 
hogy egy 142 milliós beruházást elvégezzen annak ellenére, hogy nem is igazán voltak indokoltak ezek a 
munkák. Tudomása szerint ugyanez más településen is ugyanígy megtörtént. Nem lett volna veszteséges a cég, 
ha ezekbe a munkákba nem kezd bele. Több helyen a teljes utca felújítását jelöli meg, pedig csak egy szakaszát 
újították fel. Egy ekkora cég vezetője milyen okból dönthet úgy, hogy ilyen beruházásba kezd? 
 
Pápai Mihály elmondta, hogy a korábbi évi beszámolóban szerepel egy 900 millió Ft-os veszteség, melyből 
végül közel 200 millió Ft lett. Értetlenül álltak ezzel szemben, de a könyvvizsgáló ragaszkodott hozzá, hogy csak 
akkor írja alá a zárszámadást, ha ez az összeg veszteségként van elszámolva. A veszteség abból adódott, hogy 
három település Gyál, Vecsés és Üllő a GYÁVIV Kft. alapításakor vagyont tett be a társulásba, majd a törvény 
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szerint a vagyonnak vissza kellett kerülnie az önkormányzatok tulajdonába, tehát a szolgáltató csak üzemeltethet.  
Ha a 900 millió Ft-os vagyonvesztést nem forintosítják, akkor 600 millió Ft-os nyeresége van a cégnek. Ennek a 
vagyonnak az elhatárolására kellett pénz, tehát a veszteség ebből adódik. A DPMV Zrt. megalakulásakor 
megállapodtak, hogy minden település külön könyvelésre kerül. Azok a települések, akik a GYÁVIV Kft-ben 
benne voltak, egy kivételével mind nyereséges volt. Ezért az önkormányzat kapott évente 70-80 millió Ft-ot, 
amely összeget később visszaforgattak a városra. A veszteség az újonnan belépett településeknél keletkezett, de 
Gyál, és Vecsési is végig nyereséges volt.  
Ha bármilyen utat, utcát a későbbiekben is felbontanak, azt teljes szélességében kell helyreállítani, mert a sávos 
helyreállításokkal később rengeteg probléma van.    
 
Lakos Péter szerint nem mindegy, hogy felújításként vagy beruházásként kezelik ezeket a munkálatokat. Ha 
valaki ilyet kivitelez, az egymás után hozza a különböző következményeket, ideértve a tűzcsapok felújítására és 
elhelyezésére vonatkozó jogszabályok betartását is. Ez mind a DPMV Zrt. vezetőjének és a Felügyelő 
Bizottságnak, köztük Gyimesi István bizottsági elnöknek a felelőssége is.   
 
Végh Tibor szerint bonyolultnak tűnik ez a történet, annál is inkább, mert az előterjesztésben csőfektetés és 
útfelújítás van, de kérdés, hogy mi szerepel a számlán? 
 
Pápai Mihály elmondta, hogy számla nincs, jegyzőkönyv van, mivel ezt a vagyont térítésmentesen adják át. 
További hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  10 igen -1 nem szavazattal –  1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

33/2016.(II.25.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
1. hozzájárul ahhoz, hogy a DPMV Zrt beruházásában megvalósult rekonstrukciós 
munkálatokkal érintett útszakaszok: Gyál, Kossuth L. utca; Gyál, Rákóczi Ferenc 
utca; Gyál, Munkácsy Mihály utca; Gyál, Kiskomáromi utca; Gyál, Klapka György 
utca és Gyál, Heltai Jenő utca, valamint a Gyál, Kőrösi út 190. sz. alatti viziközmű 
épületben végzett felújítást a DPMV Zrt. Gyál Város Önkormányzata részére 
térítésmentesen átadja. 
 
2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő : 2016. február 29. 
Felelős : Polgármester 

 
 
11.) napirendi pont Javaslat Gyál Város Önkormányzata Szervezeti és 

Működési Szabályzatának és a Gyáli Bóbita Bölcsőde 
alapító okiratának módosítására 

 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester  
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 13. 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: 
 

34/2016.(II.25.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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1. a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendeletét – az előterjesztés 
1. sz. mellékletét képező – 6. függelékkel kiegészíti és annak tartalmát elfogadja; 
2. egyúttal felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert, hogy a Magyar 
Államkincstárnál vezetett hiteles törzskönyvi nyilvántartáshoz az egységes 
szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatot, annak mellékleteivel és 
függelékeivel továbbítsa; 
3. jóváhagyja a Gyáli Bóbita Bölcsőde Alapító Okiratának - az előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerinti -  módosítását, valamint az intézmény módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát (3.sz.melléklet). Ezzel egyidejűleg a 1580-
16/2015. okirat számú, a 154/2015. (VI.25.) sz. határozattal elfogadott, 2015. június 
25. napján kelt egységes szerkezetű Alapító Okirat hatályát veszti; 
4. egyúttal felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert, hogy a Magyar 
Államkincstárnál vezetett hiteles törzsadattári nyilvántartáshoz szükséges egységes 
szerkezetű Alapító Okiratot – mely az előterjesztés 3. sz. melléklete – továbbítsa. Az 
egységes szerkezetű okirat a kincstári bejegyzéssel lép hatályba. 
 
Határidő: 2016. február 29. 
Felelős:  Polgármester 

 
 
12.) napirendi pont Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda álláshelyeinek 2016. 

szeptember 1-jétől történő bővítésére 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester  
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 14. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal –  0  tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

35/2016.(II.25.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Liliom Óvoda 
álláshelyeinek számát 2016. szeptember 1-jétől 6 fővel megemeli (4 fő 
óvodapedagógus, 2 fő dajka) és ennek megfelelően az intézmény költségvetésének 
személyi juttatások sorát 3.616.734,- Ft összeggel, a munkaadót terhelő járulékok 
sort pedig 976.518,- Ft összeggel megemeli, melynek fedezetét a 2016. évi 
költségvetési rendelet cél- és általános tartalékának terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2016. szeptember 1. 
Felelős: polgármester 
 

 
13.) napirendi pont Javaslat pályázat kiírására a civil szervezetek 

támogatásához 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester  
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 15. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály elmondta, hogy az Ifjúsági és Sport Bizottság a testületi ülés előtt tárgyalta az előterjesztést és ők 
a sportpályázatok tekintetében április 5-ei beadási határidőt javasolnak elfogadásra. Javasolta, hogy a két 
pályázat beadási határideje egységesen április 5-ére módosuljon a kiírásokban.  
Más javaslat, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az elhangzott módosítással a határozati javaslatot. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal –  0  tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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36/2016.(II.25.) sz. határozat 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki civil szervezetek szabadidős és kulturális 
tevékenységének támogatására. 
 
A pályázat célja: olyan rendezvények, programok támogatása, melyek hozzájárulnak a szervezet és a 

város kulturális programjainak megvalósításához.(támogatható: a rendezvények 
költsége + működési költségek. Vendéglátásra és buszköltségre fordítható összeg nem 
haladhatja a pályázati összeg 20 %-át) 

 
Előnyt élveznek: több civil szervezet összefogásával létrejövő programok, valamint városi szintű 

kulturális életet erősítő (térségi) rendezvények megvalósítói. 
 
A pályázók köre: Gyáli székhelyű vagy telephelyű, vagy olyan civil szervezet, amelyik  a gyáli lakosok 

érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.  
 
A pályázat követelményei:  

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szervezet: 
- nevét, 
- címét, 
- adószámát, 
- bírósági nyilvántartásba vételi számát, 
- nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét, 
- a nyilvántartott tagok számát, 
- éves programját, 
- a megpályázott tevékenység rövid leírását, 
- a pályázatban érintettek tevékenységi körét, 
- a program költségvetését, 
- a vállalt önrész összegét, 
- a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét, 
- az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, 
visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell: 
- a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, mely nyilatkozat a 3/2016. (I.29.) 
önkormányzati rendelet 2. számú mellékletét képezi (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, 
vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán) 
- bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát, 
- 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot,  
- a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatot (a 
nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és 
Ügyfélszolgálati Irodán) 
- amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, igazolást a 
köztartozás mentességről, 
- alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát, 
- aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát, 
- igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett, tárgyévet megelőző 
év tevékenységéről szóló beszámolóról, 
- nyilatkozatot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B.§.(1) bekezdésében említett 
kizáró okok fenn nem állásáról. 

 
A pályázat benyújtási határideje és helye: 2016. április 5-ig (kedd 12:30 óra) személyesen benyújtva a 

Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodára Gyál, Kőrösi út 112-
114.), vagy legkésőbb postai úton április 1-ig 
postabélyegzővel ellátva Gyál Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének címezve. 

 
A pályázat elbírálása: Az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület 

dönt 2016. április 28-i ülésén. 
 
A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése tervezetének 5.sz. 

mellékletében cél és általános tartaléka terhére „civil szervezetek 
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támogatása” sorából civil önszerveződő egyesületek működésének 
támogatására 3.000 eFt áll rendelkezésre.  

 
Határidő: 2016. április 29. 
Felelős: Polgármester 
 
 
14.) napirendi pont Javaslat pályázat kiírására sport célú támogatás 

elnyeréséhez 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester  
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 16. számú melléklete.) 
 
Vinnai Tibor az előző napirendi pontnál elhangzottakkal megegyezően javasolta, hogy a pályázatok beadási 
határideje az eredeti határozati javaslatban foglalttól eltérően ne április 1-je, hanem április 5-e legyen. A 
bizottság az április 20-ai ülésén tesz majd javaslatot az elosztását illetően. 
 
Pápai Mihály más hozzászólás nem lévén az elhangzott módosítással szavazásra tette fel a pályázat kiírására 
vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12  igen - 0 nem szavazattal –  0  tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

37/2016.(II.25.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki sport célú támogatás elnyerésére 

 
A pályázat célja:  a helyi önszerveződő sportegyesületek, valamint a sportolók támogatása vállalt 

feladataik ellátása érdekében, az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az egészséges 
életmódra nevelés elősegítése. 

 
A pályázók köre:  Gyálon működő bejegyzett sportegyesületek (szakosztályok önállóan nem 

pályázhatnak), gyáli kiemelkedő eredményességű sportolók. 
 

A pályázat követelménye:  
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó: 
- nevét, 
- címét, 
- adóazonosító jelét vagy adószámát, 
- bírósági nyilvántartásba vételi számát, 
- nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét, 
- nyilvántartott tagok számát, 
- éves programját, 
- a megpályázott tevékenység rövid leírását, 
- a pályázatban érintettek létszámát, tevékenységi körét, 
- a program költségvetését, 
- a vállalt önrész összegét, 
- a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét, 
- az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, 
visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell az: 
- a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, mely nyilatkozat a 3/2016. (I.29.) 
önkormányzati rendelet 2. számú mellékletét képezi (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, 
vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán) 
 - bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát, 
- 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot,  
- a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatot (a 
nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és 
Ügyfélszolgálati Irodán) 
- amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, igazolást a 
köztartozás mentességről, 
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- alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát, 
- aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát, 
- igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett, tárgyévet megelőző 
év tevékenységéről szóló beszámolóról, 
- nyilatkozatot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B.§.(1) bekezdésében említett 
kizáró okok fenn nem állásáról. 

 
A pályázat benyújtási határideje és helye: 2016. április 5-ig (kedd 12:30 óra ) személyesen benyújtva 

a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodára Gyál, Kőrösi út 
112-114.), vagy legkésőbb postai úton április 1-ig 
postabélyegzővel ellátva Gyál Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének címezve. 

 
A pályázat elbírálása: Az Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt 

2016. április 28-i ülésén. 
 
A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése tervezetének 5.sz. 

mellékletében cél és általános tartaléka terhére „civil szervezetek 
támogatása” sorából sport célra  5.000 eFt áll rendelkezésre.  

Határidő: 2016. április 29. 
Felelős: Polgármester 
 
 
15.) napirendi pont Javaslat a Dabas és Környéke Üdülőtábor 

Alapítvány, módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratának elfogadására 

 
 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester  
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 17. 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: 
 

38/2016.(II.25.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dabas és Környéke 
Üdülőtábor Alapítvány kuratóriuma által 2/2016. számú határozattal elfogadott, 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, a melléklet szerinti tartalommal.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
16.) napirendi pont Javaslat a 2016. évi  közbeszerzési terv elfogadására 
 
 Előterjesztő:  Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 18. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a közbeszerzési terv elfogadását. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  12  igen - 0 nem szavazattal –  0  tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

39/2016.(II.25.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2016. évi 



 15 

közbeszerzési tervet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 
 
Határidő:  2016. március.31. 
Felelős:  Polgármester 

 
 
17.) napirendi pont Javaslat az új közbeszerzési szabályzat elfogadására 
 
 Előterjesztő:  Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 19. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11  igen - 0 nem szavazattal – 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

40/2016.(II.25.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az új közbeszerzési 
szabályzatot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 
 
Határidő: 2016. március.31 
Felelős: Polgármester 

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

tagóvodájának bővítésére” megnevezésű 
közbeszerzési eljárás lezárására 

 
 Előterjesztő:  Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató  
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 20. számú melléklete.) 
 
Hegymegi István szerint megszokottá vált, hogy az ilyen pályázatoknál mindig ugyanazokkal a nevekkel 
találkoznak. A beadott pályázatok eleve magasan túl voltak árazva figyelembe véve azok műszaki tartalmát 
Hasonló beruházást bármely településen ki lehet hozni ennek a kétharmadából.. Ugyanaz a helyzet, mint előző 
évben a Liliom óvodánál, de nem kellene megint abba a hibába beleesni.  A műszaki tartalommal kapcsolatos 
módosító javaslatokkal sem ért egyet és nem támogatja a határozati javaslatot. 
 
Pápai Mihály elmondta, hogy a műszaki tartalomban történt módosítások teljesen helyénvalóak mind a 
tetőfedést, mind a nyílászárók cseréje tekintetében.   
 
Czotter Ferenc az előterjesztés kapcsán bejelentette személyes érintettségét és azt, hogy ezáltal tartózkodni fog 
a szavazástól.  Megkérdezte, hogy miért zavarja Hegymegi képviselő urat, ha egy pályázatot gyáli vállalkozó 
nyer meg? 
 
Hegymegi István elmondta, hogy a gyáli vállalkozókkal semmi baja nincsen. Azzal van baja, hogy mindig 
ugyanazok pályáznak és nyernek. Más településeken viszont ezek a vállalkozók nem pályáznak. Ez visszásnak 
tűnik számára.   
  
Lakos Péter elismeri, hogy elsősorban a gyáli vállalkozókat kell támogatni azzal, hogy nekik adják a 
kivitelezési lehetőséget, Mivel 150 millió Ft alatti a beruházás, ezért hirdetmény nélküli eljárás alá esik. A helyi 
vállalkozók helyzetbe hozása az jó cél, de közpénzzel bánni elég nagy felelősség.  Igyekeztek legalább három 
kivitelezőt találni, és az sem meglepő, hogy a helyi Ipartestület később mégis visszalépett. Egyszer közbeszerzési 
értesítőben is meg kellene jelentetni egy ilyen pályázatot, mert lehet, hogy jobban járna az önkormányzat. 
 
Hegymegi István nem emlékszik arra, hogy a benyújtott pályázatok között mikor volt legalább 1 % 
árkülönbség. Kizárt, hogy ennyire hasonló árajánlatot tudnak konkurens cégek készíteni. 
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Pápai Mihály további hozzászólás nem lévén a közbeszerzési eljárás lezárásaként név szerinti szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – 0 tartózkodással a 
következő név szerinti szavazással - az alábbi határozatot hozta:: 
 

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

41/2016.(II.25.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
1. elfogadja, a „Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodájának bővítése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás szakaszának lezárására a szakvélemény és döntési 
javaslatban szereplőeket, és az alapján a Hidi-Top Kft ajánlattevőt hirdeti ki 
nyertesnek, és szerződést kíván kötni vele az ajánlatában szereplő 149 581 360,- + 
ÁFA összegért, 
2. a szakvélemény és döntési javaslatban szereplőek szerint érvénytelenné 
nyilvánítja a Gyáli Ipartestület ajánlatát, 
3. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2016. március 30. 
Felelős: Munkacsoport 

 
 
19.) napirendi pont Javaslat a Piroska utca forgalmi rendjének 

megváltoztatására 
 
 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester  
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 21. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12  igen - 0 nem szavazattal –  0  tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

42/2016.(II.25.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
 
1.) jelenleg nem kívánja megváltoztatni a Piroska utca forgalmi rendjét. 
2.) a Piroska utca forgalmi rendje felülvizsgálatának kérdésére a 3984/1 hrsz-ú 
terület tulajdonjogának rendezése után újra visszatér. 
 
Határidő: azonnal, a forgalmi rend felülvizsgálatára a 3984/1 hrsz-ú terület 
rendezését követő egy év 
Felelős: Polgármester 
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20.) napirendi pont Javaslat Ady Endre utcai CBA üzlet épülete melletti 
(3716/22 hrsz.-ú ingatlanból) területrész 
megvásárlásával kapcsolatosan 

 
 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester  
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 22. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  12 igen - 0 nem szavazattal –  0  tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

43/2016.(II.25.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 
 
a) nem kívánja megvásárolni a gyáli 3716/22 hrsz-ú ingatlanból (Ady Endre utcai 
CBA üzlet)megjelölt 1404 m2-es területrészt, az eladó, tulajdonos RUBINVEST-
INGATLAN Ingatlanhasznosító Kft. által megjelölt módosított, javított 40.000.-
Ft/m2-es, összesen 56.160.000.-Ft vételáron; 
b) felkéri a Polgármestert - a tárgyi ingatlanon kialakult illegális tevékenység 
megszüntetésével és az ingatlan rendben tartásával kapcsolatosan - a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: folyamatos,  március 05. (az ügyfél értesítésére)    
Felelős: Polgármester 
 

 
21.) napirendi pont Javaslat a Gyál, Nagy László utcai 5097/2 hrsz-ú 

ingatlan önkormányzati tulajdonrészének 
értékesítésére 

 
 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester  
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 23. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály ismertette a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület 
hatalmazza fel a Polgármester Urat tárgyalások lefolytatására a Gyál, Nagy László utcai 5097/2 hrsz.-ú„kivett 
beépítetlen” megnevezésű ingatlanban meglévő - a szükséges telekalakítási eljárás lefolytatása után kialakuló - 
tulajdoni hányad elidegenítése tárgyában Timándi Norbert Gyál, Szélső utca 89. és Turcsányi Ferenc Gyál, Nagy 
László utca 11. szám alatti lakosokkal az előterjesztésben megjelöltnél magasabb vételár elérése érdekében. 
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: 
 

44/2016.(II.25.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testülete felhatalmazza a Polgármester Urat 
tárgyalások lefolytatására a Gyál, Nagy László utcai 5097/2 hrsz.-ú„kivett 
beépítetlen” megnevezésű ingatlanban meglévő - a szükséges telekalakítási eljárás 
lefolytatása után kialakuló - tulajdoni hányad elidegenítése tárgyában Timándi 
Norbert Gyál, Szélső utca 89. és Turcsányi Ferenc Gyál, Nagy László utca 11. szám 
alatti lakosokkal az előterjesztésben megjelöltnél magasabb vételár elérése 
érdekében. 

 
Határidő: 2016. április 15.    
Felelős: Polgármester 
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22.) napirendi pont Javaslat szelektív hulladékgyűjtő konténerek 
értékesítésére 

 
 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester  
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 24. számú melléklete.) 
 
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Környezetvédelmi 
és Közbiztonsági Bizottság együttes ülésen tárgyalta az előterjesztést és az a javaslat született, hogy a Képviselő-
testület ne értékesítse a szelektív konténereket, hanem tárolja azokat, és szükség esetén bocsássa a gyáli 
intézmények rendelkezésére, valamint 1 db konténert a közszolgáltatás keretein belül üveggyűjtésre 
rendszeresítsen . 
 
Pápai Mihály további hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  12  igen - 0 nem szavazattal –  0  tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

45/2016.(II.25.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1. nem értékesít 22 db, szelektív hulladékgyűjtésre használandó konténert az 
A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. részére, 
hanem azokat tárolja és szükség esetén használja fel ; 

2. 11 db, szelektív hulladékgyűjtésre használandó konténert a közszolgáltatás 
keretein belül a gyáli intézmények részére biztosít; 
3. 1 db szelektív hulladékgyűjtésre használandó konténert a közszolgáltatás 
keretein belül üveggyűjtésre rendszeresít; 
4. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő : 2016. március 31. 
Felelős : Polgármester 

 
23.) napirendi pont Javaslat a Polgármester 2016. évi szabadságolási 

ütemtervének elfogadására 
 
 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester  
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 25. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály kérdés, észrevétel 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: 
 

46/2016.(II.25.) sz. határozat 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pápai Mihály polgármester 2016. évi szabadságolási 
ütemtervét az alábbi táblázat alapján elfogadja: 

Előző 
évben ki 
nem vett 

2016. év – 39 nap 

2015. évi: 

7 nap 

I. II. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

4 3 3 5  5  5 5 5 6  5 

15., 

20-22. 
15-17. 

18-19. 

29. 
1-5.  2-6.  25-29. 1-5. 12-16. 15-21.  

23. 

27-30. 
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Határidő: ütemezés szerint 
Felelős: Polgármester 
 
 
24.) napirendi pont Javaslat DPMTISZK cégeljárásával kapcsolatos 

alaki hiányosság pótlására, határozat meghozatalára 
 
 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester  
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 26. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  11 igen - 0 nem szavazattal –  1  tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

47/2016.(II.25.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
 
1. megerősíti, támogatja és elfogadja, a DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően 
Közhasznú Kft. 2015. december 7. napján tartott taggyűlésének döntését, mikor 
megállapította, hogy Valló Péter végelszámoló megbízatása a végelszámoló 
lemondása miatt 2015. november 30. napjával megszűnt, így a Taggyűlés a Valló 
Péter felszámoló biztos és a társaság között a végelszámolói feladatok ellátására 
2014. július 31. napján létrejött megbízási szerződést a szerződés 3.3b./ pontjában 
foglaltak alapján közös megegyezéssel megszüntette. Továbbá a Taggyűlés 
végelszámolónak a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t (székhely: 1133 
Budapest, Pozsonyi út 56. cégjegyzékszám_ 01-09-994411), kijelölt 
végelszámolónak pedig dr. Munz Károly urat (sz. Szeged, 1962. március 17, an: 
Beretka Margit, lakhely: 6720 Szeged, Tisze L. krt. 76.,  adóazonosító jel: 
8348081631) választotta meg a társaság cégjegyzékből való törlésének napjáig, de 
legkésőbb 2016. március 31. napjáig; 
2. felhatalmazza a polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
Társasági Szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 

 
 
25.) napirendi pont Javaslat a Gyáli Református Egyházközség Lelkészi 

Hivatala részére pénzeszköz átadására 
 
 Előterjesztő:  Erős József  alpolgármester  
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 27. számú melléklete.) 
 
Czotter Ferenc elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a testületi ülés előtt rendkívüli ülésen 
tárgyalta az előterjesztést és támogatták a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
Pápai Mihály egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az elhangzottakat. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

48/2016.(II.25.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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1.) 750.000.-Ft összeggel támogatja a Gyáli Református Egyházközség Lelkészi 
Hivatalát a vizes helyiség felújításának elvégzésére a 2016. évi költségvetés 
általános tartaléka terhére, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő : 2016. március 31. 
Felelős : Polgármester 

 
 
26.) napirendi pont Egyebek  
 
Pápai Mihály tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Polgármesteri Hivatal vezetésében változás történt, Barka 
Ferenc az Építéshatóság vezetője február 26-tól közös megegyezéssel távozik az apparátusból, munkakörét 
Szabóné Kovács Anikó veszi át. 
 
Lakos Péter felhívta a rendezők figyelmét, hogy a hívő emberek érzéseire való tekintettel a jövőben a közösségi 
disznóvágásokat, mulatságokat, bálokat és egyéb rendezvényeket ne a nagyböjt idejére szervezzék. A 
böllérverseny idén is pont ebben az időszakban került megrendezésre annak ellenére, hogy már tavaly is jelezte 
ezt a problémát. 
 
Pápai Mihály elmondta, hogy a disznóvágás egy népi hagyomány és a környező településeken is ilyenkor  
tartják ezeket a versenyeket, sajnos már csak ez az egy szabad dátum volt a böllérverseny megrendezésére. 
 
Végh Tibor kérte, nézzenek utána annak, hogy a környező településeken a mezőőri járulék milyen 
nagyságrendű a Gyálon alkalmazotthoz képest. Többen panaszolták, hogy itt túl magas ez az összeg. Kérte, hogy 
a következő testületi ülésre legyen erről egy kimutatás. 
 
Hegymegi István megkérdezte, hogy van-e valamilyen információ azzal kapcsolatban, amit a januári testületi 
ülésen ugyanezen napirend keretében a gyáli tűzoltóautó ügyében kérdezett Polgármester úrtól? 
 
Pápai Mihály elmondta, hogy ebben a témában telefonon megkereste Kalmár Róbertet, az egyesület elnökét és 
megkérdezte, hogy az adott időben miért nem tudott ott lenni és oltani a tűzoltóautó a gyáli tűzesetnél? 
Azt a választ kapta, hogy abban az időszakban a gépjármű bérbe volt adva egy másik cégnek, pontosabban a 
Tesco-nak, és szerződéssel ott dolgozott. Mivel ez bevételt hoz nekik, ezért ezeket a megkereséseket nem 
szokták kihagyni. Azon a decemberi napon ez volt a helyzet.  
 
Lakos Péter megkérdezte, hogy a gyál-felsői vasútállomás várótermének kinyitásával kapcsolatban van-e 
bármilyen fejlemény? 
 
Pápai Mihály elmondta, hogy még semmilyen előrelépés nem történt. Az önkormányzat ingyen nem fogja 
őrizni, mert, ha ezt megteszi, akkor soha nem lesz megállapodás. A jövő héten is megkeresi személyesen a MÁV 
illetékeseit és próbálnak egyezségre jutni.  
További kérdés, hozzászólás és napirendi pont nem lévén megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

 
Pápai Mihály           Rozgonyi Erik     

                             polgármester    címzetes főjegyző 
 
 
 
 
A rendkívüli képviselő-testületi nyílt ülés 2016. február 25-én 18.00 órától 18.50 óráig tartott. 
 
A jegyzőkönyv digitális hangfelvételről készült. 


