
1 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. május 19. nyílt ülés 

Jegyzőkönyv 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. május 19-én  megtartott NYÍLT üléséről 

 

 

Helyszín:  Gyúró Község Önkormányzata – tárgyaló terem 

 

Jelen vannak: Tóth Béla polgármester 

dr. Bakonyi Dolli alpolgármester 

Áldott Lóránt képviselő 

Halász István képviselő 

Horváth Gyula helyi képviselő 

Szucsán Zoltán helyi képviselő 

Vinis Csaba helyi képviselő 

                  

  Velner Tímea kirendeltség-vezető 

dr. Szabóné dr. Szabó Militár Ágnes – Fejér Megyei Kormányivatal Martonvásári   

Járási Hivatala 

 

Tóth Béla polgármester: üdvözli a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést 17 órakor megnyitja. 

Megállapítja, hogy a testület 7 fővel határozatképes. 

Tervezett napirend: 

 

1. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, zárszámadási rendelet. 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

 

2. A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és 

egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet visszavonása, új rendelet 

megalkotása 

Előterjesztő: Velner Tímea kirendeltség vezető 

 

3. Rendelet az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő felügyeleti díjról 

Előterjesztő: Velner Tímea kirendeltség vezető 

 

4. Rendelet az ebrendészeti hozzájárulásról 

Előterjesztő: Velner Tímea kirendeltség vezető 

 

5. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi gyámügyi tevékenységéről 

Előterjesztő Velner Tímea kirendeltség vezető 

 

6. Cegléd Város önkormányzatának az Ökovíz Kft-ben lévő üzletrészünkkel kapcsolatos vételi 

ajánlata 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

 

7. Egyebek 

 

 

Tóth Béla polgármester: aki a napirendet elfogadja, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület a napirendet 7 igen szavazattal elfogadja. 
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1. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, zárszámadási rendelet 

 

Tóth Béla polgármester: a zárszámadás táblázatainak kötött formája van. A táblázatok a 

könyvelőprogram alapján készültek. A rendelet szövegében a táblázatok vannak szöveges 

formában. A zárszámadási rendelet szerves részét képezi a Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal 

beszámolója, mivel a 2014. évben még a két település közösen látta el a hivatali teendőket. Továbbá 

szintén fontos része a beszámolónak a belső ellenőri jelentés a 2014. évről. Először ezt a két 

beszámolót kell elfogadnia a testületnek, majd utána lehet elfogadni a zárszámadási rendeletet. 

Kérdés, hozzászólás a két jelentéshez, illetve a zárszámadási rendelethez? 

 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2015. (V.19.) számú határozata 

 

a Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tordasi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2015. (V.19.) számú határozata 

 

a 2014. évi belső ellenőri jelentés elfogadásáról 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. évi belső ellenőri 

jelentést elfogadja. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Gyúró Község önkormányzata képviselő-testületének 

7/2015. (V.20.) önkormányzati rendelete 

a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

 

[ a rendeletet jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza] 

 

2. A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és 

egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet visszavonása, új rendelet 

megalkotása 

 

Tóth Béla polgármester: átadja a szót Velner Tímea kirendeltség-vezetőnek 
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Velner Tímea kirendeltség-vezető: ez év februárjában alkotta meg a képviselő-testület A 

települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és egyes 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendeletét. A Szociális és Gyámhivatal- ezúton is 

szeetném megköszönni Hivatalvezető asszony segítőkészségét- informálisan felhívta a figyelmet a 

felhatalmazó rendelkezésben lévő, illetve több, apró kis hibára, valamint a kirendeltség szociális 

ügyintézőjének segítségével kijavítottuk a gyakorlati alkalmazás során előjött hibákat. Javasolja, 

hogy az előző rendelet hatályon kívül helyezése mellett alkossanak egy új rendelet, mivel a 

felhatlamazó rendelkezés érvénytelen, ezért az egész rendelet is érvénytelen. Kérdés, hozzászólás? 

 

Nincs kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a 

természetben nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet 

megalkotásával, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2015. (V.20.) számú rendelete 

a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és  

egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

 

[ a rendeletet jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza] 

 

3. Rendelet az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő felügyeleti díjról 

 

Tóth Béla polgármester: ismételten átadja a szót Velner Tímea kirendeltség-vezetőnek 

 

Velner Tímea kirendeltség-vezető: a Kormányhivatal által kiadott határidőnapló alapján 

szükséges az üzletek éjszakai nyitva tartásával kapcsolatos felügyeleti díjról szóló rendelet 

megalkotása. Gyúró községben nincsenek olyan üzletek, amelyek éjszaka is nyitva tartanak, így 

nem látja szükségesnek a felügyeleti díj szabályozását. 

 

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

jelezze 

 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2015. (V.20.) önkormányzati rendelete  

az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő felügyeleti díjról 

 

[ a rendeletet jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza] 

 

 

4. Rendelet az ebrendészeti hozzájárulásról 

 

Tóth Béla polgármester: ismételten átadja a szót Velner Tímea kirendeltség-vezetőnek 

 

Velner Tímea kirendeltség-vezető: a képviselő-testületnek rendeletet kell alkotnia az ebrendészeti 

hozzájárulásról . Javasolja, hogy a képviselő-testület ebrendészeti hozzájárulást ne állapítson meg, 
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mivel ezt a hozzájárulást a kóbor ebek befogására kellene fordítani, illetve az ezzel kapcsolatos 

járulékos kötelezettségekre. A Bios Logos Kft.-vel van az önkormányzatnak írásbeli megállapodása 

arról, hogy a község területén elkóborolt ebeket ingyenesen befogja, ezért úgy gondolja, hogy az 

ebrendészeti hozzájárulásnak nincs létjogosultsága.  

 

dr. Bakonyi Dolli alpolgármester: az ebrendészeti hozzájárulást kinek kellene fizetnie? 

 

Velner Tímea kirendeltség-vezető: az ebtulajdonosoknak. 

 

Halász István képviselő: a Bios Logos Kft.-vel gördülékeny az együttműködés? 

 

Tóth Béla polgármester: nem teljesen gördülékeny a dolog, de nagy könnyebbség, hogy itt vannak 

a faluban és ingyen végzik ezt a tevékenységet. Egyéb kérdés, hozzászólás? 

 

Nincs kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért azzal, hogy ebrendészeti hozzájárulást ne állapítsanak meg, 

azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2015. (V.20.) önkormányzati rendelete 

az ebrendészeti hozzájárulásról 

 

[ a rendeletet jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza] 

 

 

5. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi gyámügyi tevékenységéről 

 

Tóth Béla polgármester: átadja a szót kirendeltség-vezető asszonynak 

 

Velner Tímea kirendeltség-vezető: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján a települési 

önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig 

átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal.  

Jelen beszámoló a Szent László Völgye Segítő Szolgálatnak a településen végzett gyermekvédelmi 

és szociális tevékenységéről szóló beszámolóját egészíti ki.  

A beszámoló tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. Az 

értékelés többek között részletezi a lakosságszámot, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.  

Szívesen válaszol az értékeléssel kapcsolatosan felmerülő kérdésekre. 

 

Tóth Béla polgármester: van kérdés az értékeléssel kapcsolatban? 

 

Nincs kérdés, hozzászólás. 

 

Tóth Béla polgármester: aki a beszámolót elfogadja, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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41/2015. (V.19.) számú határozata 

A 2014. évi gyámügyi tevékenységről szóló beszámolóról 

 

Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységről szóló értékelést megtárgyalta, és az előterjesztett formában 

elfogadja. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

6. Cegléd Város önkormányzatának az Ökovíz Kft-ben lévő üzletrészünkkel kapcsolatos 

vételi ajánlata 

 

Tóth Béla polgármester: a szálak ennél a napirendi pontnál kicsit messzebbre nyúlnak vissza. Az 

előterjesztésben beidézte az 51/2013. (VI.26.) határozatot, melyben döntöttek, hogy a forgalomban 

lévő Ökovíz Kft. üzletrészét az Önkormányzat eladja Cegléd Város Önkormányzatának. A 

csatornaüzemeltetésnél- 2012-2013-ban- vizsgált lehetőségek között találták meg ezt a Kft-t, ahol a 

saját kis kapacitással működő, társulásban fenntartott cégünk megtartása mellett be lehet olvadni 

egy nagy cégbe. Néhány hónapig úgy tűnt, hogy az Ökovíz Kft. a megoldás, így tudtak volna 

beolvadni. A beolvadás első lépése az volt, hogy 100.000 Ft értékben kellett venni egy részjegyet. 

Ez a beolvadás a későbbiek folyamán a jogszabályi környezet miatt nem volt megvalósítható. Azóta 

már a Fejérvíz üzemeltetésében van a csatornahálózat, illetőleg a tisztítómű is. A Fejérvízzel való 

együttműködés realizálódásakor ajánlották megvételre az Ökovíznek a 100.000 Ft-os részjegyet. A 

Ceglédi Önkormányzat adott erre egy vételi ajánlatot, amelyet Gyúró önkormányzata az előbb 

idézett határozatban el is fogadott. Az Ökovíznek azóta nem sikerült megvásárolnia a részjegyet. 

Idén, 2015. május 13. napján kapott egy levelet Cegléd Város Polgármesterétől, amelyben előadja, 

hogy most meg tudják venni a részjegyet, és kéri, hogy a képviselő-testület hozzon még egy 

határozatot. Kérdés, hozzászólás? 

 

Nincs kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért a 100.000 Ft értékű részjegy értékesítésével Cegléd város 

önkormányzatának, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 
 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2015. (V.19.) számú határozata 

Az üzletrész értékesítési szerződésről 

 

1. Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Cegléd Város Önkormányzata vételi 

ajánlatát elfogadja, és az Önkormányzatunk az ÖKOVÍZ Kft-ben lévő 100.000 Ft (Egyszázezer 

forint) értékű üzletrészét névértéken eladja Cegléd Város Önkormányzatának. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzletrész értékesítésről szóló szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. Egyebek 

 

Posta előtti útburkolat felújítása 



6 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. május 19. nyílt ülés 

 

Tóth Béla polgármester: nem titkolt cél, hogy a Posta előtti útburkolatot fel kell újítani. Nagyon jó 

ajánlat érkezett az út felújítására egy vállalkozótól, azonban tájékoztatja a testületet, hogy megjelent 

egy BM-es pályázat a belterületi utak felújítására, amelynek a támogatási intenzitása 85%-os, tehát 

eddig nem látott mértékű, viszont a maximum támogatás 15 M Ft. Előnyt élvez a pályázatban az az 

út, amelyen tömegközlekedés van, így a Thököly utca előnyt élvezne. Nyulasi Erik útépítő mérnök 

felajánlotta a segítségét, amit ő köszönettel elfogadott. Szinte az összes utca útburkolatát fel kellene 

újítani, de mindez nagyon drága.  

 

A képviselő-testület megvitatja az útfelújítás részleteit. 

 

Császárfa projekt 

 

Tóth Béla polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy kikerekedett a császárfa projekt. Elültetésre 

került mind a 100 tő. 

 

Halász István képviselő: nem kellene a fákat megvédeni az őzektől, illetve más egyéb káros 

behatásoktól? 

 

Tóth Béla polgármester: gondoltak már erre, jelenleg ez tervezési szakaszban van, illetve 

szeretnék megtapasztalni, hogy egyáltalán kell-e a védekezés. 

 

Nemzeti fejlesztési Programiroda-megállapodás 

 

Tóth Béla polgármester: a korábbi testületi üléseken volt már szó erről a megállapodásról. 

jelenleg annyi újdonság van, hogy Martonvásár Város vezetősége tárgyalt a Nemzeti Fejlesztési 

programirodával és annyit sikerült elérniük, hogy minden önkormányzat köthet egy külön 

megállapodást az NFP-vel. Ennek a külön megállapodásnak a tartalmi eleme az, hogy minden 

kötelezettségvállalás előtt egyeztetni kell előtte az önkormányzatokkal. 

 

Gyermekbaleset az óvodában 

 

Tóth Béla polgármester: valószínű, hogy mindenki hallott már erről a balesetről Egészen pontosan 

az történt, hogy az a kancsó, amelyikben ivóvizet illetve teát szolgálnak fel, a tea után elszíneződik, 

A kancsó fertőtlenítésre kerül, illetve az elszíneződését is így orvosolják. A kancsóba öntenek egy 

ujjnyi hypot, majd feltöltik vízzel és a kívánt hatás eléréséig állni hagyják. Azon az ominózus 

napon, mindenki tette a saját dolgát, azonban vendégjárás is volt az óvodában, ami egy kicsit 

megkeveri a történetet. A konyhalány végzi az imént említett műveletet a kancsóval. A baleset 

napján a konyhalány a vezető óvónő által kiküldésre került a boltba, illetve a gyógyszertárba. Mire 

visszatért a feladatok teljesítése után, a kancsó nem volt azon a helyen, ahol ő hagyta azt. A kancsó 

kikerült a tálalókocsira. Ebéd után a gyermekek ittak egy pohár vizet, miután az első hányt tőle, az 

összes gyerektől elvették a poharat. Az óvónők kihívták a háziorvost, a háziorvos hívta a mentőket, 

a kiérkező mentő hívott még két mentőt. Úgy gondolja, hogy elég nagy volt a pánik és voltak 

olyanok, akik gondoskodtak arról, hogy az egész faluban pánik legyen. Azt a kislányt vitték el a 

mentők, aki hányt, illetve a mellette ülő kislányt. Elvittek még egy kislányt, aki utólag bevallotta, 

hogy még nem ült mentőben és jó mókának gondolta. Egy kislányt tartottak bent a kórházban, akit 

aztán másnap reggel hazaengedtek.  Egyelőre tisztázatlanok a körülmények, hogy ki hibázott. Az 

óvónők a konyhásokra mutogatnak. A konyhalány azt mondja, hogy ha őt nem küldik el, akkor nem 

történt volna meg a dolog, mert végig tudta volna csinálni a munkafolyamatot. Másnap reggel 

megérkezett a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv és a NÉBIH ellenőrizni.  Találtak néhány 

hiányosságot, de ezek a hiányosságok nincsenek kapcsolatban a balesettel. Éppen ma adta postára a 

hiánypótlást. A holnapi nap folyamán lesz az óvodában egy szülői értekezlet, amin ő is részt fog 

venni. Nem szeretne teret engedni a különböző találgatásoknak a szülők részéről. 
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Halász István képviselő: úgy gondolja, hogy nem lehet tudni, hogy mi az igazság. Többen 

hibáztak, több dolgozót is elő lehetne venni ebben a történetben.  

 

A képviselők megvitatják a gyermekbaleset körülményeit. 

 

Tóth Béla polgármester: mindenképpen további vizsgálatra van szükség. 

 

Tóth Béla polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás? 

 

Nincs kérdés. Tóth Béla polgármester a képviselőtestületi ülést 18 óra 37 perckor bezárja. 

 

 

 

Tóth Béla 

polgármester 

Dr. Balogh Lóránd 

Jegyző 

 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 

 

 

 

Velner Tímea 

kirendeltség-vezető 


