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Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. március 24. nyílt ülés 

Jegyzőkönyv 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. március 24-én  megtartott NYÍLT üléséről 

 

Helyszín:  Gyúró Község Önkormányzata – tárgyaló terem 

 

Jelen vannak: Tóth Béla polgármester 

  dr. Bakonyi Dolli alpolgármester  

    

Áldott Lóránt helyi képviselő 

Halász István helyi képviselő 

Szucsán Zoltán helyi képviselő 

Vinis Csaba helyi képviselő 

                  

  Velner Tímea kirendeltség-vezető 

 

Tóth Béla polgármester: üdvözli a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést 16 óra 9 perckor 

megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 6 fővel határozatképes, Horváth Gyula képviselő úr 

halaszthatatlan elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. 

Tóth Béla polgármester ismerteti a tervezett napirendet, továbbá kéri, hogy a KDV Társulási 

megállapodás módosítását vegyék fel az Egyebek napirendi pont elé. 

 

1. Gyúró Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2009.(IX.9.) 

számú önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

 

2. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) számú önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

 

3. A helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet 

Előterjesztő: Velner Tímea kirendeltség-vezető 

 

4. Fricskáné Mudri Melinda kérelme – háromnál több kutya tartásához 

Előterjesztő: Tóth Béla 

 

5. Nővédelmi rákszűrés ajánlat 

Előterjesztő: Tóth Béla 

 

6. Peyer István fellebbezése 

       Előterjesztő: Tóth Béla 

 

7. KDV Társulási Megállapodás módosítása 

             Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

 

8. Egyebek 

 

A Képviselő testület 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a napirendet. Tóth Béla polgármester 

megállapítja, hogy dr. Bakonyi Dolli alpolgármester a napirend elfogadásánál nincs jelen, így nem 

szavaz. 
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2015. március 24. nyílt ülés 

1. napirendi pont- Gyúró Község Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 11/2009.(IX.9.) számú önkormányzati rendelet módosítása 

 

Tóth Béla polgármester: dr. Bakonyi Dolli alpolgármester visszatért. A legutóbbi testületi ülésen 

beszéltek arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzíteni kell a Személyügyi, 

Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság feladatai között a polgármester tevékenységének 

értékelését is. Továbbá javasolja, hogy a francia bekezdések helyett betűkkel jelöljék meg a 

bekezdéseket. Kérdés, hozzászólás van-e? 

 

Nincs kérdés, hozzászólás. 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért a rendelet módosításával az előterjesztésben lévő módon, azt 

kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete 

 

Gyúró Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

11/2009. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

[ a rendeletet jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza ] 

 

2. napirendi pont- A 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) számú önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

Tóth Béla polgármester: a polgármester részére kifizetendő jutalom következtében a 

költségvetési rendeletet módosítani kell. Az eredeti rendelethez képest a személyi jellegű 

kiadások 1,795 M Ft-tal meg fognak növekedni, így a végleges összeg 26,295 M Ft lesz. A 

munkaadókat terhelő járulékok is megemelkednek 484.704 Ft-tal. A tartalék pedig eltűnik, mert 

ez a forrása a személyi jellegű kiadásnak. Kérdés, hozzászólás? 

 

Nincs hozzászólás. 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért a költségvetési rendelet módosításával, azt kéri, hogy 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

1/2015.(II.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 

[ a rendeletet jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza ] 

 

 

3. napirendi pont- A helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet 

 

Tóth Béla polgármester: átadja a szót kirendeltség-vezető asszonynak 
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Velner Tímea kirendeltség-vezető: a Fejér Megyei Kormányhivatal jelezte, hogy az alakuló 

ülés során a testület elmulasztott rendeletet alkotni a képviselők, illetve a bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról. A képviselő-testület határozatban rögzítette, hogy a képviselőknek nem 

állapítanak meg tiszteletdíjat, mivel a képviselők lemondtak erről a juttatásról. A 

kormányhivatal jelzése alapján ezt rendeletben kell szabályozni. A rendelet-tervezet arról szól, 

hogy a képviselőknek és a bizottsági tagoknak sem pénzbeli, sem természetbeni tiszteletdíjat 

nem állapít meg a testület. 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért a rendelet megalkotásával, azt kéri, hogy kézfeltartással 

jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete 

 

Gyúró Község Önkormányzat a helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjainak 

tiszteletdíjáról 

 

[ a rendeletet jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza ] 

 

4. napirendi pont- Fricskáné Mudri Melinda kérelme – háromnál több kutya tartásához 

 

Tóth Béla polgármester: Fricskáné Mudri Melinda kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, 

hogy nála 5 kutya van az ingatlanon. Tisztában van vele, hogy Gyúró Község Önkormányzatának 

állattartásról szóló rendelete csak 3 kutyát engedélyez egy ingatlanon, de a képviselő-testület 

engedélyezheti több kutya tartását is. Kérdés, észrevétel? 

 

Halász István képviselő: ezt a kérelmet évről évre be kell adni vagy visszavonásig érvényes? 

 

Tóth Béla polgármester: visszavonásig érvényes. Egyéb kérdés, hozzászólás? 

 

Nincs kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért azzal, hogy Fricskáné Mudri Melinda számára 

engedélyezzék háromnál több kutya tartását, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2015. (III.24.) számú határozata 

Fricskáné Mudri Melinda kérelméről 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fricskáné Mudri Melinda kérelmének helyt ad, és 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének az állatok tartásáról szóló 6/2008.(VII.28.) 

számú rendelete 14.§.(1.) bekezdésében megfogalmazott felhatalmazás alapján engedélyezi, hogy a 

Gyúró, Szőlőhegy utca 36/a. szám alatti lakóhelyén háromnál több ebet tartson. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. március 24. nyílt ülés 

 

5. napirendi pont- Nővédelmi rákszűrés ajánlat 

 

Tóth Béla polgármester: korábban, ugyanez a főorvos, aki most is ajánlkozik a rákszűrésre, már 

volt Gyúrón, de az még nem az ő polgármestersége idején történt. Abban az időben ugyanez az 

akció 50.000 Ft-ba került az önkormányzatnak. A vizsgálóasztalt tudják biztosítani, de a Gyúróra 

szállításáról a településnek kell gondoskodnia. A rákszűrés alapítványi támogatással történne, így 

Gyúrónak csak az összeg felét, azaz 200.000 Ft-ot kellene biztosítania. Ebben a keretben 50 főt 

tudnának megvizsgálni. 

 

A képviselő-testület megvitatja az ajánlatot.  

A képviselő-testület úgy dönt, hogy a téma teljes körüljárása érdekében a napirendi pontot elnapolja 

a következő ülésig, így döntés nem született. 

 

6. napirendi pont- Peyer István fellebbezése 

 

Tóth Béla polgármester: települési támogatást kért Peyer István, Gyúró, Szőlőhegy u. 1534/4. 

hrsz. alatti lakos, amelyet elutasított. Ezt a döntést fellebbezte meg Peyer István. A fellebbezésében 

leírta, hogy az idén még csak egyszer kapott segélyt és miért nem kapott még egyszer. Egyébként 

pedig halálra van ítélve, ha nem kapja meg ezt a segélyt. Kapott szociális tűzifát, lakásfenntartási 

támogatást. A települési támogatás 4 alkalommal adható egy évben. Hangsúlyozza, hogy adható, 

nem kötelező adni ezt a támogatást. 

 

A képviselő-testület megvitatja a fellebbezést. 

 

Tóth Béla polgármester: a képviselő-testület megfogalmazza azt az álláspontot, hogy jelen 

helyzetben helybenhagyja a döntést, célzatosságában  

 

 

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2015. (III.24.) számú határozata 

Peyer István fellebbezéséről 

 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy helybenhagyja Tóth Béla 

polgármester Gy/473-2/2015 számú települési támogatást elutasító döntését.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. napirendi pont- KDV Társulási megállapodás módosítása 

 

 

Tóth Béla polgármester: a módosító javaslat tartalmazza a kilépett önkormányzatok törlését, az új 

tagok megnevezését, a törvénymódosítások beépítését, Mötv.-nek történő megfelelést, jegyzői 

észrevételek beépítését. Az első határozatban a módosításokat kell elfogadni, a másodikban pedig 

az egységes szerkezetű társulási megállapodásban. Aki egyetért a módosításokkal, valamint sz 

egységes szerkezetű társulási megállapodással, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 
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Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2015. (III.24.) számú határozata 

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása  

 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

I. 

1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó 

felsorolásból törlésre kerül a Martonvásár térség megnevezés alatt szereplő Felcsút község 

Önkormányzata, a Várpalota térség megnevezés alatt szereplő Várpalota város Önkormányzata, 

valamint a Várpalota térség megnevezés.  

2. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolás 

Dömsöd térség megnevezés alatt az alábbi önkormányzatokkal egészül ki: Ócsa Város 

Önkormányzata 2364 Ócsa Bajcsy Zs. u .2. képv.: Bukodi Károly polgármester, Taksony 

Nagyközség Önkormányzata 2335 Taksony Fő út 85. képv.: Kreisz László polgármester 

3. A Társulási Megállapodás IV/3. pontja első bekezdésében szereplő 90.§ (5) bekezdésére 

hivatkozás hatályát veszti. 

4. A Társulási Megállapodás  V. rész V/1. a) pont első bekezdésének második mondatából törlésre 

kerül a „  , melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz„ szövegrész. 

5. A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes és elnökhelyettesek megnevezések 

helyébe alelnök és alelnökök megnevezés lép.  

6. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pontja a következők szerint módosul: 

Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője, gazdasági vezetője felett a kiemelt 

munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 

kiszabása) gyakorlása 

7. A Társulási Megállapodás VII/1.2.pontja nyolcadik bekezdés negyedik kis bekezdésének első 

mondata a következők szerint módosul: 

A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., m. o. pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban 

résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges. 

8. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o) pontja a következők szerint módosul: 

a Projekt Iroda vezetője és gazdasági vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok 

gyakorlása. 

9. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontja harmadik bekezdésének második mondata 

következők szerint módosul: 

A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása határozott időre szól.  

10. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontja hatodik bekezdésének utolsó mondata 

hatályát veszti: 

A Tanács ülésén a szavazati jog gyakorlásához a résztvevő helyettesnek eseti meghatalmazással 

kell rendelkeznie. 

11. A Társulási Megállapodás VII/4. pont negyedik bekezdés b) pontja a következők szerint 

módosul: 
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megvizsgálja a Társulás és a Projekt Iroda éves munkatervét, éves költségvetési javaslatát, éves 

költségvetés végrehajtásáról készült féléves és éves beszámoló tervezetét, valamint a Társulási 

Tanács ülésén napirendre kerülő valamennyi üzletpolitikai jelentést az adatok valódisága és a 

jogszabályoknak való megfelelés szempontjából és erről előterjesztést készít a Társulási Tanács 

számára; 

12. A Társulási Megállapodás VII/3. pont második bekezdése a következők szerint módosul: 

A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§. (2) bekezdés a) pontja szerinti, a Társulás 

hulladékgazdálkodási feladatainak ellátását végző költségvetési szerv.  

 

13. A Társulási Megállapodás VII/3. pont ötödik bekezdésének második mondata a következők 

szerint módosul: 

A Projekt Irodavezető és a gazdasági vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás 

Tanácsának elnöke gyakorolja. 

14. A Társulási Megállapodás VII/3. pont utolsó bekezdése a következők szerint módosul: 

A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás Tanácsa 

által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

15. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése az alábbiak szerint egészül ki illetve 

módosul: 

A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-

testületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata 

szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó 

Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást 

biztosítja. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első 

napjával és július 1. napjával lehet. 

16. A Társulási Megállapodás V. pont második bekezdésének első és második mondata a 

következők szerint módosul: 

A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- kommunális szolgáltatások igazgatása. A 

Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei: 

17. A Társulási Megállapodás V/1.c) pont második bekezdésének második mondata a következők 

szerint módosul: 

A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés gazdálkodásának éves helyzetéről beszámolni a 

Társulási Tanácsnak. 

18. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése az alábbiak szerint módosul: 

Tagi önkormányzatok felsorolása lakosságszámmal (a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározottak szerint)  

19. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete hatályát veszti. 

II. 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak szerint 

fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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8. napirendi pont- Egyebek 

 

Bírósági ülnökök 

 

Tóth Béla polgármester: a bírósági ülnök jelölésének lehetőségével egyik évben sem szoktak élni. 

Javasolja, hogy az idén is tegyenek így. Észrevétel, kérdés? 

 

Nincs kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért azzal. hogy 2015. évben bírósági ülnököt ne jelöljenek, azt 

kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2015. (III.24.) számú határozata 

a bírósági ülnökök megválasztásáról 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. évben bírósági ülnököt nem 

jelöl Gyúró településről.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Területi ellátásra kijelölt kórház 

 

Tóth Béla polgármester: alapvetően ez a téma csak tájékoztatás. A fővárosi kórházaknak van 

kapacitásfeleslege, és ezért a környező megyékből kezdenek ellátottakat csipegetni. Mindezt teszik 

azért, hogy a saját teljesítménykorlátjuk emelkedjen, így a tényleges ellátottakon keresztül plusz 

támogatásokhoz tudnak jutni. Volt egy egyeztető tárgyalás, amelyen részt vettek a kórházak 

főigazgatói, illetve a járások polgármesterei. A Szent Imre Kórház elmondta, hogy a Martonvásári 

Járást egy az egyben ellátná. A több, vidéki kórház főigazgatói viszont hozzátették, hogy ezeknek a 

fővárosi kórházaknak csak a finanszírozás kell, a beteg nem. A székesfehérvári kórház 

progresszivitásában messze meghaladja a fővárosi kórházakét. A járás polgármesterei egyértelműen 

a székesfehérvári kórház mellé tették le a voksukat. 

 

Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok emlékéve 

 

Tóth Béla polgármester: politikai okokból elhurcoltakról továbbra sincs hír. A következő nagy 

ünnepségünkön meg fogunk emlékezni azokról a politikai foglyokról, akiket elhurcoltak. 

 

Óvodapályázat 

 

Tóth Béla polgármester: A pályázat elkészült, beadásra került. Most már csak az eredményre kell 

várni. 
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Címerhasználat 

 

Tóth Béla polgármester: Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr Bicskén képviselői irodát 

nyitott és szeretné, hogy azon települések címerei, amelyek hozzá tartoznak, díszítsék a helyiséget. 

A címerhasználat testületi engedélyhez kötött. Kérdés, hozzászólás? 

 

Nincs kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért azzal, hogy Tessely Zoltán úr a címert díszítésre használja, 

azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2015. (III.24.) számú határozata 

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő címerhasználatáról  

 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Tessely Zoltán 

országgyűlési képviselő úr felhasználja Gyúró községcímerét a Bicske, Szent István út 1. szám 

alatti országgyűlési képviselői irodában a helyiség díszítése céljából. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Westend City Center címerhasználata 

 

Tóth Béla polgármester: a Westend City Center szervez egy települési címer kiállítást, ez a 

kiállítás idén ingyenes. A kiállításon különböző honismereti vetélkedők, játékok is lesznek. 

 

Szucsán Zoltán képviselő: a honlap elkészül mire lesz a kiállítás? 

 

Tóth Béla polgármester: igen, mindenképpen. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2015. (III.24.) számú határozata 

Westend City Center címerkiállításáról  

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Gyúró település címere 

és településünk elérhetőségei megjelenjenek a Westend City Center címerkiállításán. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

  

 

 

 

 

Tóth Béla polgármester: megköszöni a részvételt és bezárja a testületi ülést 17 óra 19 perckor. 

 

 

 

 

Tóth Béla 

polgármester 

Dr. Balogh Lóránd 

jegyző 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 

 

 

 

Velner Tímea 

kirendeltségvezető 


