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Szám:  15028-2/2016. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. október 27. 
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. Nagy Erika aljegyző, 
 Dr. Fa Cecília a SZEB külső tagja, 
 Szabó István a KKB külső tagja, 
 Karap Erzsébet az OKB külső tagja, 
 Dr. Flórián Karvalics Katalin Igazgatási Iroda vezetője, 
 Diera Éva Pénzügyi és Adó Iroda vezetője, 
 Kiss István Városfejlesztési Iroda vezetője, 
 Donhauzer Ádám Városfejl. és Városüz.Nonprofit Kft. ügyv.ig. 
 Zsigovits Gábor Városfejl. és Városüz.Nonprofit Kft. ügyv.ig. 
 Németh György Gyáli Járási Hivatal vezető helyettese, 
 Kápolnásiné Sági Andrea Gyáli Tulipán Óvoda vezetője, 
 Németh Istvánné Gyáli Tátika Óvoda vezetője, 
 Lendvay-Kiss Anita Gyáli Liliom Óvoda  vezetője, 
 Balkó Kálmánné Gyáli Bóbita Bölcsőde vezetője, 
 Fási Géza Poszeidon Mentőszolgálat elnöke, 
 Suhajda Yvett polgármesteri referens, 
 Tóth Istvánné szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 
 
Pápai Mihály köszöntötte a résztvevőket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 jelenlévő tagjával 
határozatképes. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az ülés napirendjének elfogadását. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

190//2016.(X.27.) sz. határozat 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 
2016. október 27-ei képviselő-testületi ülés napirendjét: 
 

Nyílt ülés: 
 

1. Beszámoló a 2016. szeptember 29-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt 
fontosabb eseményekről 
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 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 
3.  Javaslat a szociális rendelet módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
4. Javaslat likviditási hitel újrafelvételére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
5. Javaslat Gyál Város ivóvízellátó és szennyvízelvezető rendszerének gördülő 
fejlesztési tervének (2017-2031) elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
6. Javaslat Gyál Város Szabályozási tervének és Helyi Építési Szabályzatának 
részleges módosításával, a Kisfaludy utca – Bartók Béla utca – Bem József út – 
0132/10 hrsz.-ú út által határolt  kereskedelmi, szolgáltató  gazdasági terület 
szabályozásával kapcsolatos döntések meghozatalára  A véleményezése szakasz 
lezárása 
 

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
7. Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde 2015/2016.  nevelési évéről szóló beszámoló 
elfogadására 
  
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és  Egészségügyi Bizottság 
 
8. Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda 2015/2016. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
9. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 2015/2016. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
10. Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda 2015/2016. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
11. Javaslat az Ady Endre Iskolában egy tanterem berendezésére 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
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12. Javaslat Gyál vasútállomás felújítása és környezetének megújítása tárgyában 
együttműködési megállapodás megkötésére a MÁV Zrt. –vel 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
13. Javaslat forgalomszabályozási intézkedés bevezetésére az Ady Endre utcában 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
14. Javaslat Intézmények részére pénzeszköz átadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
15. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft 
ügyvezetőinek jutalmazására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
16. Javaslat Polgármester Úr jutalmazására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
17. Egyebek 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
 
1.) napirendi pont Beszámoló a 2016. szeptember 29-ei rendes képviselő-

testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 

 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Fási Gézától, a Poszeidon Speciális Mentőszolgálat Alapítvány 
elnökétől érkezett egy megkeresés, melyben azt kérte, hogy ismételten tárgyalja meg a Képviselő-testület az 
általa korábban már elutasított támogatási kérelmét. Erre vonatkozóan a beszámoló tartalmaz két határozati 
javaslatot, melyek arról szólnak, hogy jelen ülésen kívánja-e a testület újratárgyalni az említett kérelmet. 
Elsőként azt a határozati javaslatot tette fel szavazásra, mely azt tartalmazza, hogy ezen az ülésen a Képviselő-
testület a kérelmet ismét megtárgyalja. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 1 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

191//2016.(X.27.) sz. határozat 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Poszeidon Speciális 
Mentőszolgálat alapítvány június 30. napján megtartott testületi ülésen megtárgyalt 
támogatás iránti kérelmét a kérelmező személyes jelenlétében újratárgyalja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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Végh Tibor megérkezett az ülésterembe, így a jelenlévő képviselők száma: 12 fő. 
 
Pápai Mihály elmondta, hogy a képviselők előtt második alkalommal van a támogatási kérelemre vonatkozó 
anyag. Fási Géza úr jelezte, hogy szerinte a levele nem jutott el a képviselőkhöz, de a hivatal részéről levélben 
arról kapott tájékoztatást, hogy a kérelmét tartalmazó levél mindenkinek megküldésre került és annak 
ismeretében született egyhangú döntés.  
Fási úr lehetőséget kapott, hogy ezen az ülésen szóban ismertetheti a gondolatait, mely hozzászólását 1 percben 
teheti meg. Megadta a szót Fási Gézának.  
 
Fási Géza megköszönte a lehetőséget. Elmondta, hogy az első alkalommal történt levél elutasításakor az volt az 
indoklás, hogy az egyesület számláján kevés pénz van. Tudvalévő, hogy a mentőszolgálat közhasznú 
tevékenységet lát el, mely azt jelenti, hogy 1 millió Ft árbevételt és 1 millió Ft kiadást kell teljesítenie. Ez a 
forgalom a könyvelésükben is így szerepel. Az, hogy a bankszámlán mennyi pénz van, a vállalkozásokhoz 
hasonlóan működik, ha jönnek a bevételek a támogatóktól, azok rákerülnek a bankszámlára. A 
mentőszolgálatnak 2 db esetgépjárműve és 2 db mentőorvosi járműve tevékenykedik Gyálon. Ehhez az 
önkormányzattól 0 Ft támogatást kaptak. Az Országos Mentőszolgálattal együttműködve betegellátási, illetve 
idén már közel 300 alkalommal betegszállítási feladatokat láttak el a Merényi kórházba, a Dél-pesti kórházba, 
ahová Gyálról, Vecsésről és a környező településekről idős embereket szállítottak. Ezzel szerette volna 
kiegészíteni a beadványát, hogy érthető legyen, miért kérnének erre a fontos eszközre támogatást. Egy 
gerinchordágyról van szó, mellyel gerincsérülteket, baleseteseket tudnának biztonsággal betenni a gépjárműbe. 
2005. évtől kezdve az új testület időszakáig Gyimesi István polgármester úr két alkalommal is támogatta az 
egyesületet 50-50 ezer Ft-tal, sajnos a jelenlegi Képviselő-testülettől eddig 0 Ft-ot kaptak. Azért nem tudtak 
pályázni, mert azok a pályázatok, amelyeket a testület kiír, rájuk nem vonatkoznak, hiszen nekik nincsenek 
programjaik, lévén egy életmentő szervezet. Megkeresték a Városi Egészségügyi Központot, velük 
együttműködve dolgoznak, bármikor hívják, állnak szolgálatukra. Sajnos az idős embereknek nem tudják azt 
mondani, hogy ingyen kimennek és elszállítják őket a megfelelő helyre, mert nincsen annyi tőkéjük. A 
szállítások önköltséges áron történnek. A többmilliós műszerek, felszerelések benne vannak a gépjárművekben, 
ezeket bármikor meg lehet tekinteni.  
 
Pápai Mihály elmondta, hogy a Poszeidon szervezet régóta működik Gyálon, és az elmúlt időszakban 
háromszor alakult át Poszeidon néven különböző megjelölésekkel kiegészítve. A Poszeidon Mentő és Felszíni 
Elhárító Polgárőr Egyesületre biztosítási intézkedés, büntetőjogi intézkedés, végrehajtási eljárás van elrendelve 
2015. november 25-ével. Van egy másik egyesület szintén Poszeidon névvel, amelyet törtöltek a közhasznú 
nyilvántartásból. A jelenleg támogatást kérő Poszeidon Speciális Mentőszolgálat már a harmadik szervezet ezzel 
a névvel, mely azonban nem közhasznú. A számlaforgalmi kimutatás, amit benyújtottak a kérelmükhöz, nem egy 
napi, hanem egy havi időszakról szól, melyen összesen 7 ezer Ft volt. Ha valahol 2 millió Ft a támogatás és 
egymillió Ft-ba kerül a működés, ott plusz egy millió Ft-nak kellene lennie a számlán és nem egy egész havi 
forgalomnak, amely arról szólt, hogy 2016. március 1-jétől mindösszesen 30.-Ft, valamint 7.547.-Ft volt a 
számlán április 1-jével.   
Elmondta még, hogy miután kiderült, hogy a testület nem támogatja az egyesületet, a Képviselő-testületet és 
személy szerint őt érintett Fási úr részéről egy sms, illetve levél,, miszerint el fogja mondani a nyugdíjas 
klubokban és különböző helyeken, hogy nem támogatták, és ezután megnézheti magát a polgármester. Kérte Fási 
urat, hogy az előbb említett tényeket is mondja el ugyanott. 
A továbbiakban vita nélkül szavazásra tette fel a beszámolóban szereplő azon határozati javaslatot, mely szerint 
a Képviselő-testület a korábbi döntését jóváhagyja.  
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 2 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

192//2016.(X.27.) sz. határozat 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Poszeidon Speciális 
Mentőszolgálat Alapítvány támogatás iránti kérelme tárgyában hozott 139/2016.(VI. 
30.) sz. határozatát jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
Pápai Mihály következőként a polgármesteri beszámoló elfogadását tette fel szavazásra. 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal – 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

193//2016.(X.27.) sz. határozat 
 

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

 
 
2.) napirendi pont Beszámoló a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 
 

 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

194//2016.(X.27.) sz. határozat 
 

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

 
 
3.) napirendi pont Javaslat a szociális rendelet módosítására 
 
 

 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály kérdés, észrevétel nem lévén név szerinti szavazásra tette fel a rendelet módosítás elfogadását. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 2 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 nem 
 Lakos Péter igen 
 Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna igen 
 Nagy József Elek igen 
 Végh Tibor nem 
 Vinnai Tibor igen 
 Zabánné Nagy Gyöngyi igen 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 
11/2016.(X.28.) számú rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint egyes 
kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 
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Pápai Mihály az ülés folytatása előtt bemutatta a Képviselő-testületnek a Gyáli Polgármesteri Hivatal új 
dolgozóját  Abonyi Tündét, aki a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán kezdi meg munkáját november 2-ától. 
 
 
4.) napirendi pont Javaslat likviditási hitel újrafelvételére 
 
 

 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal – 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

195//2016.(X.27.) sz. határozat 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. a folyamatos likviditás biztosítása érdekében hozzájárul a 200 millió Ft összegű 
likviditási hitel újrafelvételéhez 2017. január 01-napjától 2017. december 31. 
napjáig terjedő időszakra; 
 
2. kötelezettséget vállal arra, hogy 2017. december 31-én az igénybevett likviditási 
hitel összegét teljes mértékben visszafizeti; 
 
3. felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 
Határidő : 2016. december 31. 
Felelős : Polgármester 

 
 
5.) napirendi pont Javaslat Gyál Város ivóvízellátó és szennyvízelvezető 

rendszerének gördülő fejlesztési tervének (2017-
2031) elfogadására 

 
 

 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal – 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

196//2016.(X.27.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. egyetért a jelen határozat meghozatalát elősegítő előterjesztéshez mellékelt 2017-
2031 évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv tervezetében foglaltakkal; 
2. a gördülő fejlesztési tervben megjelölt munkák elvégzésének finanszírozását 
Gyál Város Önkormányzatának Közműfejlesztési elszámolási számlára befolyt 
közműfejlesztési hozzájárulás összegéből, valamint az évenként a Dél-Pest Megyei 
Víziközmű Szolgáltató Zrt. által a víziközmű-hálózat használatáért fizetett bérleti 
díjból biztosítja; 
3. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  a határozat megküldésének:    2016.november 10. 
                   a tervben foglaltak teljesítésének: folyamatos, illetve adott 
Felelős:  Polgármester  
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6.) napirendi pont Javaslat Gyál Város Szabályozási tervének és Helyi 
Építési Szabályzatának részleges módosításával, a 
Kisfaludy utca – Bartók Béla utca – Bem József út – 
0132/10 hrsz.-ú út által határolt kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági terület szabályozásával 
kapcsolatos döntések meghozatalára: A 
véleményezése szakasz lezárása 

 
 

 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály elmondta, hogy az előterjesztést az érintett szakbizottság megtárgyalta és egyetértettek a 
határozati javaslatban foglaltakkal. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazás következett. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

197//2016.(X.27.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
1. Gyál Város Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának 
felülvizsgálatával és részlegesen módosításával kapcsolatosan a Kisfaludy utca – 
Bartók Béla utca – Bem József út – 0132/10 hrsz.-ú út által határolt kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági területre elkészített GYÁL HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
MÓDOSÍTÁSA véleményezési eljárása során beérkezett véleményeket a mellékelt 
önkormányzati válaszok szerint elfogadja, azt a tervanyagban átvezeti, s a 
településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszát lezárja; 
 
2. felkéri a Polgármestert, hogy a településrendezési eszköz tervezetét, az eljárás 
során beérkezett valamennyi véleménnyel, és a véleményezési szakaszban 
keletkezett dokumentumokkal együtt az Állami Főépítészi hatáskörben eljáró 
kormányhivatalnak végső szakmai véleményezésre küldje meg.  
 
Határidő:  2016. november 15. (a véleményezési anyag megküldésére) 
Felelős:  Polgármester  

 
 
7.) napirendi pont Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda 2015/2016. évi 

beszámolójának elfogadására 
 
 

 Előterjesztő:  Erős József alpolgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály elmondta, más korábban is felmerült a testületen belül, hogy ezeket a nagy terjedelmű 
beszámolókat végigolvasni, felkészülni és átgondolni elég nagy kihívást jelent. Sok olyan dolog van bennük, ami 
az előző évekről lett aktualizálva, hiszen azok az idő múlásával sem változnak. Kérte is a vezetőket, hogy a 
jövőben a beszámolók legyenek rövidebbek, lényegre törőbbek. Az is igaz azonban, hogy nem igen lehet 
rövidebbre írni ezeket a beszámolókat, hiszen annyi minden valósult meg az elmúlt években ezekben az 
intézményekben, és olyan minőségi és szakmai munka folyik mindenhol, amelyek alapján már nagyobb kínálatot 
tudnak nyújtani, mint egy magánóvoda. A sporttól kezdve az angol nyelv oktatásán át a különböző 
kertészkedések, közlekedési és kreszoktatások, viselkedésoktatást és még számtalan olyan dolgot tanítanak a 
kicsiknek, amely magas színvonalra emeli ezeket az intézményeket. Kérte, hogy a jövőre vonatkozóan ne 
vállaljanak be többet az óvodák, hanem ezeket aktualizálják, próbálják kicsit magasabb színvonalon ellátni. 
Megköszönte a munkájukat és külön kiemelte arra vonatkozó örömét, hogy a város összes intézményét gyáli 
polgárok vezetik. Ez azért fontos, mert ők itt élnek, itthon vannak, és ha a napi munkájukat befejezik, azzal ők 
még nem mentek haza, mert otthon vannak a városban is és a munkájukban is. Ezzel persze a felelősségük is 
nagyobb. Ehhez kívánt nekik sok sikert, jó egészséget.  
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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: 
 

198//2016.(X.27.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Tátika Óvoda 
2015/2016. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
Pápai Mihály megjegyezte, hogy tévedésből két napirendi pont megcserélésre került, így az elfogadottól 
eltérően először a Tátika Óvoda beszámolóját tárgyalta a testület, és most következik a Bóbita Bölcsőde 
beszámolója.   
 
 
8.) napirendi pont Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde 2015/2016.  nevelési 

évéről szóló beszámoló elfogadására 
 
 

 Előterjesztő:  Erős József alpolgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a beszámolóban foglaltak elfogadását. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

199//2016.(X.27.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Bóbita Bölcsőde 
2015/2016. nevelési-gondozási évéről készült beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
9.) napirendi pont Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 2015/2016. évi 

beszámolójának elfogadására 
 
 

 Előterjesztő:  Erős József alpolgármester 
 
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: 
 

200//2016.(X.27.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Liliom Óvoda 
2015/2016. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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10.) napirendi pont Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda 2015/2016. évi 
beszámolójának elfogadására 

 
 

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

201//2016.(X.27.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Tulipán Óvoda 
2015/2016. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
11.) napirendi pont Javaslat az Ady Endre Iskolában egy tanterem 

berendezésére 
 
 

 Előterjesztő:  Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

202//2016.(X.27.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 
1. Gyál Város Önkormányzata 2016. évi többlet adóbevételeinek terhére a Gyáli 
Ady Endre Általános Iskola egy tanteremének bútorozásához 565 321,- Ft+Áfa 
összeget biztosít; 
2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. december 09. 
Felelős:  Polgármester 

 
 
12.) napirendi pont Javaslat Gyál vasútállomás felújítása és 

környezetének megújítása tárgyában együttműködési 
megállapodás megkötésére a MÁV Zrt. –vel 

 
 

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

203//2016.(X.27.) sz. határozat 
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Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
1. úgy dönt, hogy Gyál Város Önkormányzata együttműködési megállapodást köt a 
MÁV Zrt.-vel a Gyál állomás felvételi épületének és környezetének megújításával 
összefüggő feladatok ellátása tekintetében az előterjesztés mellékletében foglalt 
megállapodás tervezete szerint;  
2. felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2016. december 31.  
Felelős: Polgármester 

 
 
13.) napirendi pont Javaslat forgalomszabályozási intézkedés 

bevezetésére az Ady Endre utcában 
 
 

 Előterjesztő:  Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 15. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra kérte fel a testület tagjait. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

204//2016.(X.27.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ady Endre utca páratlan 
oldalán, a Széchenyi István utca kereszteződésnél 50 méter távolságik terjedő, a 
KRESZ 60. ábra szerinti „Megállni tilos” tábla kihelyezését rendeli el a jelzőtábla 
alatt az útpadkán történő megállási tilalomra utaló kiegészítő táblával.  
 
Határidő: 2016. november 15. 
Felelős: Polgármester 

 
 
14.) napirendi pont Javaslat Intézmények részére pénzeszköz átadására 
 
 

 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 16. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

205//2016.(X.27.) sz. határozat 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1. a 2016. évi többlet adóbevételek terhére biztosítja az alábbi intézmények részére jutalom kifizetéséhez a  
táblázat szerinti szükséges forrást, amelyet a tényleges adatok tükrében módosítani szükséges. 
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Jutalom Járulék Összesen

Önkormányzat 2 884 170 0 2 271 000 613 170 2 884 170
Polgármesteri Hivatal 30 402 562 16 800 000 10 710 679 2 891 883 13 602 562
Összesen: 33 286 732 16 800 000 12 981 679 3 505 053 16 486 732

Arany J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár 4 401 439 1 700 000 2 127 117 574 322 2 701 439
Bóbita Bölcsőde 7 085 711 6 200 000 697 410 188 301 885 711
Tulipán Óvoda 16 945 264 8 500 000 6 649 814 1 795 450 8 445 264
Liliom Óvoda 14 644 111 5 000 000 7 593 788 2 050 323 9 644 111
Tátika Óvoda 20 627 912 3 700 000 13 329 065 3 598 847 16 927 912
Intézmények összesen 63 704 437 25 100 000 30 397 194 8 207 243 38 604 437

Városüzemeltetési Nonprofit Kft 21 956 924 0 17 087 100 4 869 824 21 956 924

Iskolák 8 248 900 0 5 500 000 2 748 900 8 248 900

Város Összesen: 127 196 993 41 900 000 65 965 974 19 331 019 85 296 993

Jutalom kifizetéséhez szükséges forrásJutalom és 
járulék 

összege
Bérmaradvány

 
 
 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
 
15.) napirendi pont Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft ügyvezetőinek jutalmazására 
 
 

 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 17. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen - 1 nem szavazattal – 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

206//2016.(X.27.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
 
1. Donhauzer Ádám a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft ügyvezetője 
részére 1.050.000,- Ft, valamint Zsigovits Gábor a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetője részére 1.050.000 Ft összegű jutalom 
kerüljön kifizetésre, amelynek kifizetéséhez összességében szükséges 2.698.500,- Ft 
összeget a 2016. évi többlet adóbevételek terhére biztosítja; 
2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő : 2016. december 31. 
Felelős : Polgármester 

 
 
A következő napirendi pontnál polgármester úr érintettsége miatt Erős József alpolgármester úr vette át az ülés 
vezetését. 
 
 
16.) napirendi pont Javaslat Polgármester Úr jutalmazására 
 
 

 Előterjesztő:  Erős József  alpolgármester 
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Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 18. számú melléklete.) 
 
Lakos Péter elmondta, hogy ebben az ügyben már a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén kifejtette a 
véleményét, amit most nem kíván elismételni. Ennek a jutalomnak az összegét eltúlzottnak tartja, nem etikus a 
többi dolgozóval szemben, mert azt fejezi ki, hogy mindenki jól dolgozott, de ő annál négyszer jobban.  Ha a 
többieknek másfél havi jutalom jár, akkor Polgármester Úrnak miért hat havi? Felhívta az előterjesztő figyelmét, 
hogy az előző két előterjesztésben pontosan ki volt számolva a járulékokkal együtt értendő jutalmak összege. 
Polgármester Úrnál a határozati javaslatban szereplő 3.141.000.-Ft összegű jutalom az önkormányzatnak 
4.036.185.-Ft-jába kerül.  
Módosító javaslatot tett arra, hogy a Polgármester Úr jutalmának mértékét másfél havi bérének megfelelő 
összegben határozza meg a Képviselő-testület, melynek összege 785.250.-Ft, járulékokkal együtt 1.009.040.-Ft.   
Kérte, hogy az elhangzottakat név szerinti szavazásra tegyék fel.  
 
Erős József a képviselő úr által javasoltak alapján először azt tette fel szavazásra, hogy a Képviselő-testület név 
szerinti szavazással döntsön a módosító javaslatot illetően, majd a név szerinti szavazás következett.  
 
Pápai Mihály polgármester úr jelezte, hogy a napirendhez kapcsolódó szavazásoktól távol kíván maradni. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen - 2 nem szavazattal – 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

207//2016.(X.27.) sz. határozat 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat 
Polgármester Úr jutalmazására” című előterjesztés tárgyában felvetett képviselői 
javaslatról, mely szerint a Polgármester Úr másfél havi bérének megfelelő 
jutalomban részesüljön, név szerinti szavazással hozzon határozatot a Képviselő-
testület. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 8 nem szavazattal – 0 tartózkodással a 
következő név szerinti szavazással - az alábbi határozatot hozta:: 
 

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

 
208//2016.(X.27.) sz. határozat 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvetette azt a javaslatot, hogy 
Pápai Mihály Polgármester Úr másfél havi bérének megfelelő jutalomban 
részesüljön. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 



 14 

Hegymegi István elmondta, hogy tavaly némi gondolkodás után elfogadta a Polgármester Úr hat havi jutalmát, 
de idén nem szeretné ugyanezt tenni, mert a 3. napirendi pontnál arról szavaztak, hogy a szociális rendeletet úgy 
módosítják, hogy emelkednek az étkeztetési díjak. Ez az ellentét neki bántja az igazságérzetét, és szerinte a 
lakosság többsége is így van ezzel. Ha mindenki másfél havi jutalmat kap, akkor az a helyes, ha a polgármester 
is annyit kap.  
 
Erős József tájékoztatta képviselő urat, hogy ezt a hozzászólását a szociális rendelet módosításakor kellett volna 
megtennie.  Akkor tudtak volna rá érdemben válaszolni, és nem lett volna kételye afelől, hogy ennek a két 
dolognak semmi köze nincs egymáshoz. Ott tájékoztatást kaphatott volna arról, hogy hány gyermek étkezik 
ingyen, hányan kapnak 50 %-os támogatást és egyéb kedvezményeket.  
 
Végh Tibor elmondta, hogy ő azért fog igennel szavazni, mert ez a jutalom nem a jelenlegi polgármester 
teljesítményének szól, hanem a polgármesteri funkciónak. Ez a jutalom a polgármester munkabérének része, és 
annak a tudatában vállalta el a feladatát.  Azért a Poszeidon ügyet is szem előtt tartva az arányokra figyeljenek 
oda. Ha nem akarták, hogy a Poszeidoné legyen az a gerinchordágy, akkor vegye meg azt a Nonprofit Kft., de 
legyen erre is pénz.  
 
Erős József következőként az eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 2 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

209//2016.(X.27.) sz. határozat 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 
a.) Pápai Mihály polgármestert bruttó 3.141.000,- Ft összegű jutalomban részesíti. 
b.) a jutalom összegének és járulékainak fedezetét a 2016. évi többlet adóbevétel 
terhére biztosítja. 
c.) felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a jutalom összegének folyósításáról. 
 
Határidő:  2016. december 16. 
Felelős:  Jegyző  
 
 

 
17.) napirendi pont Egyebek 
 
A napirendhez nem volt hozzászólás. 
 
 
Erős József további napirendi pont nem lévén megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Pápai Mihály           Rozgonyi Erik     
                             polgármester    címzetes főjegyző 
 
 
 
 
A képviselő-testületi nyílt ülés 2016. október 27-én 17.00 órától 17.35 óráig tartott. 
 
A jegyzőkönyv digitális hangfelvételről készült. 
  
 


