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Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. június 16. nyílt ülés 

Jegyzőkönyv 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. június 16-án  megtartott NYÍLT üléséről 

 

 

Helyszín:  Gyúró Község Önkormányzata – tárgyaló terem 

 

Jelen vannak: Tóth Béla polgármester 

dr. Bakonyi Dolli alpolgármester 

Áldott Lóránt képviselő 

Halász István képviselő 

Szucsán Zoltán helyi képviselő 

Vinis Csaba helyi képviselő 

                  

  Velner Tímea kirendeltség-vezető 

dr. Koltai Gábor hivatalvezető – Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári   Járási 

Hivatala 

dr. Sági János alezredes- Gárdonyi Rendőrkapitányság 

Kratancsik Ákos- Gárdonyi Rendőrkapitányság Martonvásári Rendőrörs 

Rákosiné Molnár Anna intézményvezető-helyettes- Szent László Völgye Segítő    

Szolgálat 

Nagy Ádám elnök- Gyúrói Polgárőrség 

 

 

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

Megállapítja, hogy a testület 6 fővel határozatképes. 

Tervezett napirend: 

 

1. Beszámoló Gyúró Község 2014. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről. 

Előterjesztő: Dr. Sági János rendőr alezredes 

 

2. Beszámoló a Szent László Segítő Szolgálat 2014. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Szabóné Pályi Judit igazgató 

 

3. A támogatott civil szervezetek beszámolója a 2014. évi tevékenységükről 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

 

4. Gyúró Község Ifjúsági Koncepciója 

Előterjesztő Velner Tímea kirendeltség vezető 

 

5. Gyúró Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 

Előterjesztő Velner Tímea kirendeltség vezető 

 

6. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

 

7. Önkormányzati társulás létrehozása a védőnői szolgálat ellátására 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

 

8. Civil szervezetek támogatási kérelmei 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 
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9. Egyebek 

 

 

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

 

A képviselő-testület a napirendet 6 igen szavazattal elfogadja. 

 

1. napirendi pont- Beszámoló Gyúró Község 2014. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről 

 

Tóth Béla polgármester: átadja a szót dr. Sági János alezredes úrnak. 

 

dr. Sági János alezredes: köszöni a szót. Részletesen kifejtette az írásos anyagban a Gyúrói 

közbiztonság helyzetét, illetve a Gárdonyi Rendőrkapitányság helyzetét. Mindenképpen szeretné 

elmondani, hogy a Gárdonyi Rendőrkapitánysághoz tartozó települések száma 2015. július 1-től 4 

településsel bővül. Ezek a települések Ercsi, Ráckeresztúr, Vál és  Szabadegyháza. A változás nem 

fog biztonsági deficitet jelenteni, mivel ezen települések rendőri állománya is érkezik a 

településekkel. Gyúró közbiztonsági helyzetét kiegyensúlyozottnak érzi. 

 

Kratancsik Ákos: Második éve, hogy a településnek van körzeti megbízottja. A körzeti 

megbízottal kapcsolatos visszajelzések jók, ők is meg vannak elégedve a kolléga munkájával.  

 

dr. Sági János alezredes: szívesen válaszolnak a képviselő-testület kérdéseire. 

 

Tóth Béla polgármester: a rendőrség munkáját köszöni, a körzeti megbízott munkájával ő is meg 

van elégedve. Kérdezi a képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése? 

 

Halász István képviselő: a polgárőrség alelnökeként meg tudja erősíteni, hogy ténylegesen nőtt a 

rendőri jelenlét a faluban. Köszöni a rendőrség munkáját. Kéri alezredes urat, hogy a járőrök a 

polgárőrökkel együtt legalább havonta egyszer teljesítsenek szolgálatot. 

 

dr. Sági János alezredes: természetesen, ez egy abszolút járható dolog lesz a jövőben. 

 

Tóth Béla polgármester: szeretné megragadni az alkalmat, hogy a BringaGyúrón való rendőrségi 

közreműködést megköszönje, nagyon hasznosnak bizonyult a gyúrói gyerekek számára ez. Egyéb 

kérdés, hozzászólás? 

 

Nincs több kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki elfogadja a rendőrség közbiztonsági beszámolóját, azt kéri, hogy 

kézfeltartással jelezze. 

 

 

 

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

 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

43/2015. (VI.16.) határozata 

 

Gyúró Község 2014. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetről szóló beszámolóról 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendőrség Gyúró Község 2014. évi bűnügyi - 
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közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

2. napirendi pont- Beszámoló a Szent László Segítő Szolgálat 2014. évi tevékenységéről 

 

 

Tóth Béla polgármester: felkéri a Szent László Segítő Szolgálat intézményvezető-helyettesét, 

hogy tartsa meg a beszámolóját 

 

Rákosiné Molnár Anna intézményvezető-helyettes: Szabóné Pályi Judit intézményvezető 

asszony államvizsgája miatt nem tud részt venni az ülésen.  Részletesen leírták a 2014. év 

gyermekjóléti és családsegítésbeli eseményeit. Örömmel töltötte el őket, hogy a 2014. évben az 

előző évekhez képest kevesebb volt mind a gyermekjólétben, mind a családsegítésben a feladat.  A 

kezelt problémák közül az anyagi problémák állnak az első helyen. A gyermekjólétben kötelező a 

jelzőrendszer működtetése, melynek keretében kötelező évi 6 alkalommal jelzőrendszeri 

megbeszélést tartani. Úgy gondolja, hogy Gyúrón nehezen működik a jelzőrendszeri megbeszélés. 

Kéri a polgármester úr segítségét abban, hogy a jelzőrendszeri megbeszélések könnyebben tető alá 

hozhatóak legyenek, az óvoda és az iskola ebben a szűk keresztmetszet. Továbbá szeretné 

elmondani, hogy a rászoruló gyerekeknek az idén is megrendezik a napközis táborukat. 2 

gyermeket tudnak idén fogadni Gyúróról. Kéri Polgármester Urat, hogy ez a hirdetés bekerülhessen 

az Összegyúróba. Az elmúlt 2 évben senki nem jelentkezett Gyúróról. 

 

Tóth Béla polgármester: természetesen mindennemű segítséget meg fognak adni a Segítő 

Szolgálat részére. Egyéb kérdés, hozzászólás? 

 

Nincs kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki elfogadja a Szent László Segítő Szolgálat beszámolóját, azt kéri, 

hogy kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

44/2015 (VI.16.) határozata 

 

A Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

3. napirendi pont- A támogatott civil szervezetek beszámolója a 2014. évi tevékenységükről 

 

Tóth Béla polgármester: jelen ülésre egy civil szervezet nyújtotta be beszámolóját, nevezetesen a 

Gyúrói Polgárőrség. Nagy Ádám elnök urat felkéri a beszámoló megtartására. 
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Nagy Ádám elnök: elmondja, hogy a Gyúrói Polgárőrség 50-55 fős állandó tagsággal működik. 

Létszámhiányból adódóan nem tudnak minden éjszaka szolgálatot adni, a lefedettség 90 %-os. 

Négy szolgálatszervező van, hozzájuk fut be a riasztás. Először ezt megpróbálják saját hatáskörben 

megoldani, ha ez nem sikerül, akkor értesítik a rendőrséget, ahol kiemelten kezelik a Polgárőrség 

ügyeit. Az utóbbi időben az Öreghegyen volt egy pincefeltörés, a faluban, belterületen nem volt 

bűncselekmény. Jelenleg egy, a rendőrségtől kapott Opel Astra-val látják el a szolgálatot. Az 

egyesület az önkormányzattól és a Fejér Megyei Polgárőr Szövetségtől kapott támogatásokból, 

illetve EU-s pályázatokon nyert pénzekből tartja fenn magát. Összegzésképpen elmondja, hogy a 

társszervekkel, önkormányzattal jó kapcsolatot ápolnak. A faluban 1-1,5 éve nem történt olyan 

horderejű esemény, amely miatt a falu lakosságának aggódnia kellene. Úgy gondolja, hogy ez a 

legjobb bizonyíték arra, hogy a Polgárőrség jól működik. 

 

Tóth Béla polgármester: elmondja, hogy a jelenlévő képviselők fele aktív polgárőr. Így ők 

nyilvánvalóan tisztában vannak  a Polgárőrség helyzetével. Ettől függetlenül kérdezi, hogy van-e 

valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban? 

 

Nincs kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki elfogadja a Gyúrói Polgárőrség 2014. évről szóló beszámolóját, azt 

kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

45/2015 (VI.16.) határozata 

 

A Gyúrói Polgárőrség 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyúrói Polgárőrség 2014. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

4. napirendi pont- Gyúró Község Ifjúsági Koncepciója 

 

 

Tóth Béla polgármester: átadja a szót kirendeltség-vezető asszonynak 

 

Velner Tímea kirendeltség-vezető:az Ifjúsági koncepcióra azért van szükség, mert a kettő évvel 

ezelőtt elkészített Helyi Esélyegyenlőségi Programban a képviselő-testület vállalta az Ifjúsági 

Koncepció elkészítését. Az ifjúsági koncepció elkészült, nagyon nehéz feladat volt. Az ifjúságot a 

mai modern világban nagyon nehéz megfogni. Létre kellene hozni egy ifjúsági önkormányzatot, 

fórumot, ahol a fiatalok elmondhatnák, hogy ők mit szeretnének. Mi lenne az az irány, amely felé el 

kellene mozdulnia az önkormányzatnak. A koncepcióval kapcsolatban ennyi lett volna aszóbeli 

kiegészítenivalója. Nagyon szívesen válaszol a feltett kérdésekre. 

 

Áldott Lóránt képviselő: már többször elmondta, hogy a szüreti felvonulás, bál hagyományát fel 

kellene eleveníteni. Régen úgy volt, hogy a fiatalok betanultak egy táncot és azt a felvonulás során 

eltáncolták. Szerinte ezzel el lehetne indulni. 

 



5 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. június 16. nyílt ülés 

Tóth Béla polgármester: ez egy rendezvényötletnek jó. Az a baj, hogy ez minden évben felmerül, 

aztán mindig elhal. Ő is úgy gondolja, hogy ifjúsági koncepciót nagyon nehéz készíteni.  

 

A képviselők a továbbiakban megvitatják az ifjúsági koncepciót. 

 

Tóth Béla polgármester: kéri a képviselőket, hogy a következő testületi ülésre gyűjtsék össze az 

ötleteiket. Egyéb kérdés, hozzászólás? 

 

Nincs kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki elfogadja az ifjúsági koncepciót, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

46/2015. (VI. 16.) számú határozata 

Gyúró Község Ifjúsági Koncepciójáról 

 

Gyúró Közég Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Gyúró Község Ifjúsági 

Koncepcióját elfogadja. 

 

Határidő: 2015. június 27. 

Felelős: polgármester  

 

 

 

5. napirendi pont- Gyúró Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 

 

Tóth Béla polgármester: átadja a szót kirendeltség-vezető asszonynak 

 

Velner Tímea kirendeltség-vezető: Gyúró Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

53/2013. (VI.26.) számú határozatával fogadta el öt év időtartamra a jelenleg hatályos, az 

esélyegyenlőség megteremtésének feltételeit, érvényesülését biztosító Helyi Esélyegyenlőségi 

Programját, melyet kétévente szükséges felülvizsgálni. Az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31.§-a rendelkezik a 

helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre 

szóló HEP-ot fogad el, melynek időarányos megvalósulását, illetve meghatározott helyzet esetleges 

megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a HEP-ot felül kell 

vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell 

módosítani. Javasolja, hogy mivel a HEP az abban leírtaknak megfelelően halad a HEP-ot 

változatlan formában fogadják el. 

 

Tóth Béla polgármester: van kérdés, hozzászólás? 

 

Nincs hozzászólás. 

 

Tóth Béla polgármester: aki elfogadja a HEP-ot, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

47/2015. (VI. 16.) számú határozata 

a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
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Gyúró Közég Önkormányzatának Képviselőtestülete 53/2013. (VI.26.) számú határozatával 

elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően, a kétévente előírt 

áttekintésnek eleget tett, felülvizsgálat nem szükséges, a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

változatlan formában elfogadja. 

 

Határidő: 2015. június 27. 

Felelős:  polgármester  

 

 

6. napirendi pont- A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodás módosítása 

 

Tóth Béla polgármester: A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívására a Társulási 

Tanács a 2015. június 5-i ülésén 31/2015.(VI.5.) számú határozatával kiegészítette a 8/2015.(II.12.) 

számú, Társulási Megállapodás módosításáról szóló határozatát. E határozat III. pontjában kérik a 

tagönkormányzatok képviselő-testületeit, hogy döntsenek a módosítás elfogadásáról. A határozati 

javaslatot mindenki megkapta. Kérdés, hozzászólás? 

 

Nincs kérdés, hozzászólás. 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért a határozati javaslattal, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

48/2015. (VI. 16.) számú határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 31/2015.(VI.5.) 

számú határozatának elfogadásáról 

 

Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Tanácsának 31/2015.(VI.5.) számú határozatát elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. napirendi pont - Önkormányzati társulás létrehozása a védőnői szolgálat ellátására 

 

 

Tóth Béla polgármester: Tordas és Gyúró egy körzetet alkotott korábban, de a közös körzet 

kezdett nagyon meghízni, valamint finanszírozási problémák is előkerültek a két település között. 

Ekkor az egy körzet megbontásra került, Gyúrónak volt saját védőnője, azonban ő férjhez ment és 

elköltözött. A védőnői szolgálatot jelenleg helyettesítéssel tudjuk biztosítani, a jelenlegi 

helyettesítési megbízás 2015. december 31.-ig szól. Mivel a helyettesítés már több mint egy éve 

létezik, a finanszírozást az OEP 2015. január 1-től 40%-al csökkentette. Ez a finanszírozás a 

helyettesítés költségeit fedezi, de megnyugtatóbb lenne „saját” védőnő a teljes, minden költséget 

fedező finanszírozás mellett. Az eddigi pályázati hirdetésekre azért nem volt jelentkező, mert valaki 

azt híresztelte el, hogy ez a védőnői körzet kicsi és csökken, és az iskolával együtt meg is fog 

szűnni.  Ennek a hírnek egy része igaz (hogy kicsi), másik része viszont nem (hogy csökkenő). Így 

ez már tarthatatlan állapot. 

Hasonló problémával küzd Kajászó Község, és a jövőn gondolkodva jutottunk ara megoldásra, 

hogy Kajászó községgel alkossunk önkormányzati társulást erre a feladatra. Kajászó és Gyúró 626 
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pontot ad ki összesen, amely nagyon jól hangzik. Az előzetes tárgyalások már megvoltak, Kajászó 

teljesen fogadó kész erre a dologra. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezete a 87.- 

94.§-ban szabályozza a társulás létrehozását és működtetését. Így jelen pillanatban annyi a 

teendőnk, hogy a társulás létrehozása előtt 6 hónappal kinyilvánítsuk a szándékunkat a társulás 

létrehozására. Kérdés, hozzászólás? 

Nincs kérdés. 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért az előterjesztett határozati javaslattal, azt kéri, hogy 

kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

49/2015. (VI. 16.) számú határozata 

a védőnői szolgálat biztosítását célzó önkormányzati társulás létrehozásáról 

 

Gyúró Közég Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy Önkormányzati Társulást 

hoz létre Kajászó Község Önkormányzatával a védőnői szolgálat biztosítása érdekében. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Kajászó Község 

Önkormányzatát, és a vele közösen előkészített Társulás Alapító Okiratát és a Társulási 

Megállapodást 2015. november 30-ig terjessze elő. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

8. napirendi pont - Civil szervezetek támogatási kérelmei 

 

Tóth Béla polgármester: eddig két kérelem érkezett. Mint minden évben, júliusban kezdődnek a 

nyári táborok a gyülekezeteknél. Idén is ehhez, nevezetesen az étkeztetéshez kérték a támogatást az 

idén is. Az evangélikus és a református gyülekezet is 100.000 Ft támogatást kér a tábor 

lebonyolításához. Kérdés a támogatási kérelmekkel kapcsolatosan?  

 

Nincs kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért azzal, hogy az Evangélikus Egyházközséget 100.000 Ft-tal 

támogassa a testület, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze.  

 

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

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

50/2015. (VI. 16.) számú határozata 

az Evangélikus Egyházközség támogatási kérelméről 

 

Gyúró Közég Önkormányzatának Képviselőtestülete az Evangélikus Egyházközség támogatási 

kérelmének helyt ad, és a nyári tábor megrendezését 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint összeggel 

támogatja, a 2015- évi költségvetésben meghatározott civil támogatási keret terhére. 
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Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. június 16. nyílt ülés 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért azzal, hogy a Református Egyházközséget 100.000 Ft-tal 

támogassa a testület, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze.  

 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

51/2015. (VI. 16.) számú határozata 

a Református Egyházközség támogatási kérelméről 

 

Gyúró Közég Önkormányzatának Képviselőtestülete a Református Egyházközség támogatási 

kérelmének helyt ad, és a nyári tábor megrendezését 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint összeggel 

támogatja, a 2015- évi költségvetésben meghatározott civil támogatási keret terhére. 

 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

9. napirendi pont – Egyebek 

 

Gyermekbaleset az óvodában 

 

Tóth Béla polgármester: sajnálatos módon el kell mondania, hogy az óvodai gyermekbalesetnek 

nagyon súlyos következményei lettek. Megérkezett az ÁNTSZ határozata egy félmilliós büntetéssel 

karöltve. Nagyon magasnak gondolja ezt az összeget. A határozatban leírják a különböző 

szabálytalanságokat, mint például, hogy a mosogatószer nincs zárható szekrényben, illetve a 

HACCP dokumentáció nincs aktualizálva. Viszont ezek köszönőviszonyban sincsenek a 

gyermekbalesettel. Úgy gondolja, hogy meg kell fellebbezni ezt a döntést. Nagyon sok tisztázatlan 

kérdés van még az óvoda és a konyha ügyében. 

 

Posta előtti út felújítása 

 

Tóth Béla polgármester: megvalósult az út felújítása. Az önkormányzat befogadott egy 1,2 M Ft-

os számlát.  800 e Ft-ot Nyulasi Erik úr kifizetett, amit majd megpróbál összeszedni a falu 

lakosságától. Kérte az útépítő vállalkozótól, hogy  a posta előtt közvetlenül az út mellett makadám 

utat készítsenek még el a nagy igénybevétel miatt. 

 

BringaGyúró 

 

Tóth Béla polgármester: a rendezvény nagyon jól sikerült. Egyetlen megjegyzése van, hogy a 

jövőben ki fogják nőni a Faluházat, 140 kerékpáros nehezen fér már el az udvarban. 

 

A polgármester illetménye 

 

Tóth Béla polgármester: A médiában lehetett hallani az utóbbi időben, hogy bizonyos politikusok 

szerint a polgármesterek illetményének 30%-kal történő megemelése jogszabályellenes. 

Kirendeltség-vezető asszony átadta részére a Kormányhivatal állásfoglalását a polgármesterek 

illetményéről. A Kormányhivatal szeretné, ha visszavonná a testület ezt a döntést, azonban az 

állásfoglalásuk nem törvényességi felhívás. Így ő úgy gondolja, hogy ezt a felhívást szeretné 

megvárni, és majd akkor lehet valamerre lépni az ügyben. 
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Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. június 16. nyílt ülés 

Sportpálya 

 

Tóth Béla polgármester: az értékbecslőnél van tulajdonképpen a labda, az ő írásos anyagát várja. 

 

Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Halász István képviselő: a reptéren pár évvel ezelőtt motorosok által állíttatott egy kopjafa és 

ültettek 7 darab tölgyfát. Úgy gondolják a motorosok, hogy nincs túl jó helyen a reptéren a kopjafa. 

Szeretné kérni, hogy gondolják át, hogy a faluban hova lehetne telepíteni ezt a kopjafát. 

 

Tóth Béla polgármester: természetesen lehet róla szó, várja az ötleteket. Egyéb kérdés, 

hozzászólás? 

 

Vinis Csaba képviselő: a Gyúrói Iskoláért Alapítvánnyal kapcsolatban érdeklődik, hogy sikerült-e 

valamit lépni az ügyben. 

 

Tóth Béla polgármester: több jogi problémába ütköztek, mivel a módosítások átvezetése nem 

egyszerű dolog. Próbálják megoldani a kérdést. Egyéb kérdés hozzászólás? 

 

Vinis Csaba képviselő: közérdekű bejelenéseket szeretne tolmácsolni. Az egyik a Faház Söröző 

mögötti „múzeum” lenne. Kérdezi, hogy azzal a sok vassal, ami magánterületen van, nem lehetne-e 

valamit kezdeni. A másik út pedig a csapásoki mélyút állapotának kérdése. 

 

Tóth Béla polgármester: Sajnos ott csak a stabilizált út árokkal való megépítése lenne a megoldás. 

Az viszont olyan sokba kerül, hogy belegondolni sem mer.  

 

Velner Tímea kirendeltség-vezető: a „múzeum” kérdését körbe fogja járni. 

 

Tóth Béla polgármester: van-e még valakinek kérdése?  

 

Nincs több kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester a képviselőtestületi ülést 19 óra 2 perckor bezárja. 

 

 

 

Tóth Béla 

polgármester 

Dr. Balogh Lóránd 

Jegyző 

 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 

 

 

 

Velner Tímea 

kirendeltség-vezető 


