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Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. augusztus 17. rendkívüli nyílt ülés 

Jegyzőkönyv 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. augusztus 17-én  megtartott RENDKÍVÜLI 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 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 20 perckor 

megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 7 fővel határozatképes. 

Tervezett napirend: 

 

1. Vis Maior támogatási igény benyújtása 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

 

2. A települési támogatás kifizetéséhez igényelt rendkívüli támogatás igényléséről 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

 

3. Ügysegéd elhelyezéséről szóló megállapodás a Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári 

Járási Hivatalával 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

 

4. Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr támogatást kérő levele 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

  

5. Együtt Gyúróért Egyesület pályázati támogatási kérelme 

 

 

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

 

A képviselő-testület a napirendet 7 igen szavazattal elfogadja. 

 

1. napirendi pont - Vis Maior támogatási igény benyújtása 

 

Tóth Béla polgármester: a vis maior támogatási igény benyújtásának nagyon szigorú feltételei 

vannak. 2015. július 8-án a vihar utáni kárelhárítás megkezdődött, 2015. július 9-én a Váli Közös 

Önkormányzati hivatalban – mivel a Gyúrói Hivatalban nem volt Internet elérhetőség – rögzítésre 

került az Államkincstár rendszerében a káresemény, mivel azt 72 órán belül rögzíteni kellett. A 

rögzítés utáni 40. napra kell összegyűjteni a számlákat, szakértői véleményeket és minden 

jogszabályban rögzített dokumentumot az igényléshez. 16-án a Fejér Megyei Kormányhivatal 

munkatársai településünkön helyszíni ellenőrzést tartottak, akik igazolták a káreseményeket. A pala 

elszállításával kapcsolatban elmondja, hogy a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak az 

volt a véleménye kezdetben, hogy a pala- mint veszélyes hulladék-  elszállításáról mindenkinek 
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saját magának kell gondoskodnia. Később kiderült, hogy a pala elszállításának költsége 

elszámolható a vis maior keretein belül, így két konténer került kihelyezésre a településen, mely 

konténerek hétszer teltek meg, ennek elszállítási költsége 2.1 M Ft. A Signal Biztosítóról elmondja, 

hogy 463.000 Ft-ot kapott az Önkormányzat az épületek azonnali helyreállítására. Továbbá 

elmondja, hogy levélben megtette észrevételeit a Kormányhivatal felé a Helyi Védelmi Bizottság 

működésének anomáliáiról, illetve Tessely Zoltán képviselő úr részére is leírta tételesen az 

önkormányzatot és a lakosságot ért károkat és kormányzati segítséget kért a károk enyhítésére. A 

határozati javaslatban az imént felsorolt számok vannak részletezve. A határozat formája kötött, így 

kéri a Magyar Államkincstár. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Nincs kérdés. 

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

 

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

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2015. (VIII. 17.) számú határozata 

Vis maior támogatási kérelem benyújtásáról 

 

Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vis maior támogatási igényt 

nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: Gyúró községben 2015. július 8-i vihar (nagy erejű szél és jégeső) 

önkormányzati tulajdonú épületeket rongált meg, a rövid idő alatt lehullott csapadék belterületi út 

felületében és a felszíni vízelvezetésben okozott jelentős károkat. 

A káresemény helyszínei: 

Gyúró, Rákóczi út 49. (hrsz 59., Váli Közös Önkormányzati Hivatal Gyúrói Kirendeltség épülete) 

Gyúró, Kossuth u. 7. (hrsz 56., Faluház épülete) 

Gyúró, Thököly u.25. (hrsz 13.,Sajnovics János Általános Iskola és AMI Gyúrói Tagiskola) 

Gyúró, Thököly u. 31.(hrsz 9., Szent László Óvoda Gézengúz Óvoda) 

Gyúró, Petőfi u. 72..(hrsz 88., önkormányzati szolgálati lakás) 

Gyúró, Váli út (hrsz 306/1) 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2015. év % 

Saját forrás   

Biztosító kártérítése   

Egyéb forrás   

Vis maior igény   

   

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége … ,- Ft, azaz ……..forint, 

melynek fedezetét az önkormányzat csak részben tudja biztosítani. 

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek Gyúró Község 

Önkormányzatának tulajdonát képezik. 

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik.  

 Biztosító társaság megnevezése: SIGNAL Biztosító Zrt 
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Biztosítási szerződések száma: 

 

Rákóczi út 49. (hrsz 59., Váli Közös Önkormányzati Hivatal Gyúrói 

Kirendeltség épülete) 

Kossuth u. 7. (hrsz 56., Faluház épülete) 

Thököly u.25. (hrsz 13.,Sajnovics János Általános Iskola és AMI 

Gyúrói Tagiskola) 

Thököly u. 31.(hrsz 9., Szent László Óvoda Gézengúz Óvoda) 

532574068 

Petőfi u. 72. 

(hrsz 88., önkormányzati szolgálati lakás) 
515741635 

Váli út (hrsz 306/1) nincs biztosítás 

 

A fenti ingatlanokkal kapcsolatban a biztosítási összeget Gyúró Község Önkormányzata 

megigényelte. 

A Váli Út ingatlanra az Önkormányzatunk biztosítása nincs. A képviselő testület vállalja, hogy a 

károsodott ingatlanra értékkövető, határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak öt éven 

keresztüli fenntartását, valamint a helyreállítás befejezését követő harminc napon belül igazolja a 

biztosítási szerződés megkötését. 

A képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlanok költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 

A testület a saját forrás összegét a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.15.) számú rendelet 

módosításával biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására, a szükséges 

dokumentumok aláírására.. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

2. napirendi pont- A települési támogatás kifizetéséhez igényel rendkívüli támogatás 

igényléséről 

 

Tóth Béla polgármester: a költségvetési törvény lehetőséget nyújt arra, hogy a szociális fejezeti 

tartalék terhére támogatást nyújthassanak be az önkormányzatok abban az esetben, ha különleges 

méltánylást igénylő települési támogatások kifizetésére további forrásra van szükségük. A 2015. 

július 8-ám bekövetkezett vihar szinte valamennyi épületben kárt okozott. Az előzetes számítások 

alapján 100 olyan ingatlan van Gyúrón, ahol szükség lesz a rendkívüli, egyszeri támogatás 

kifizetésére. Ez az összeg 5 M Ft, amely elnyeréséhez pályázatot kell benyújtani. Kérdés, 

hozzászólás? 

 

Szucsán Zoltán képviselő: Összesen hány ingatlan van Gyúrón? 

 

Tóth Béla polgármester: összesen 485 lakóház van. Egyéb kérdés? 

 

Nincs több kérdés. 
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Tóth Béla polgármester: aki egyetért azzal, hogy a pályázat beadásra kerüljön, azt kéri, hogy 

kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2015. (VIII. 17.) számú határozata 

a települési támogatás kifizetéséhez igényelt rendkívüli támogatás igényléséhez 

 

Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 

Szociális fejezeti tartalék terhére és a 2015. július 8-án Gyúró Községet sújtott vihar által okozott 

károk csökkentése érdekében, illetve a károsultak megsegítése érdekében 5.000.000 Ft-ot igényel a 

különös méltánylást érdemlő települési támogatás keretében. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont- Ügysegéd elhelyezéséről szóló megállapodás a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Martonvásári Járási Hivatalával 

 

Tóth Béla polgármester: a járási ügysegédek elhelyezésével kapcsolatban a Fejér Megyei 

Korányhivatal Jogi Osztálya megállapodás tervezetet készített elő, mely a jelenlegi gyakorlatnak 

megfelelően térítésmentes használatot irányoz elő. Minden héten kedden érkezik egy hölgy a Járási 

Hivatalból, aki segít azokban az ügyekben az ügyfeleknek, amelyeket a Járási Hivatalban lehet 

intézni. A Járási Hivatal vezetője, Koltai Gábor úr kéri, hogy a megállapodás tervezetet fogadja el a 

képviselő-testület. Javasolja a tervezet elfogadását. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Nincs kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki elfogadja az ügysegéd elhelyezéséről szóló megállapodás tervezetet 

azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2015. (VIII. 17.) számú határozata 

Ügysegéd elhelyezéséről szóló megállapodás  

 

Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az ügysegéd 

elhelyezéséről szóló megállapodás. Felhatalmazza a polgármestert az ügysegéd elhelyezéséről szóló 

megállapodás aláírására.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

4. napirendi pont- Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr támogatást kérő levele 

 

Tóth Béla polgármester: Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr Kárpátaljai magyar testvéreink 

megsegítésére a választóköretéhez tartozó településeken gyűjtést kezdeményezett. Javasolja, hogy 

támogassák képviselő úr kezdeményezését. Kérdezi a képviselők véleményét. 
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Dr. Bakonyi Dolli alpolgármester: egyetért Polgármester úrral, támogatni kell-e nemes 

kezdeményezést, Gyúró anyagi nehézségei ellenére is. Pénzadományra és gyermekjáték, 

gyermekruha gyűjtésre gondolt. 

 

A képviselők egyetértenek ezzel a kezdeményezéssel. 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért azzal, hogy Kárpátaljai magyar testvéreinknek 50.000 Ft 

pénzadományt adományozzanak és gyermekruha-és játék gyűjtést szervezzenek, azt kéri, hogy 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodás egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2015. (VIII. 17.) számú határozata 

Kárpátaljai magyar testvéreink megsegítéséről 

 

Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kárpátaljai magyar 

testvéreinket- Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr kezdeményezésére- 50.000 Ft-tal, valamint 

gyermekruha és gyermekjáték gyűjtésével támogatja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

5. napirendi pont- Együtt Gyúróért Egyesület pályázati támogatási kérelme 

 

Tóth Béla polgármester: közeledik augusztus 20-a, amikor az elmúlt év augusztus 20-tól az idei 

év augusztus 20-ig született gyúrói lakcímmel rendelkező gyermeket gyúrói polgárrá fogadnak. E 

jeles nap és a gyermekek tiszteletére minden gyermeknek egy–egy fát ültetnek. Az Együtt Gyúróért 

Egyesület az idei évben is megvásárolja az elültetendő fákat, valamint az iskola előtt kiszáradt fákat 

is szeretnék pótolni , és ehhez kérik az Önkormányzat 60.000 Ft-os támogatását. Egyéb kérdés, 

hozzászólás? 

 

Nincs kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért, hogy az Együtt Gyúróért Egyesületet 60.000 Ft-tal 

támogassák a civil keret terhére, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2015. (VIII.17.) számú határozata 

Az Együtt Gyúróért Egyesület támogatási kérelméről 

 

 

Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Együtt Gyúróért Egyesület 

kérelmének helyt adva – a 2015. évi civil alap terhére – 60.000,- Ft, azaz Hatvanezer forint 

összegben támogatja a gyúrói gyermekek 2015. augusztus 20-án való polgárrá fogadására ültetendő 

fák megvásárlását. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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6. napirendi pont  - Egyebek 

 

Tóth Béla polgármester: egy dologról szeretne szólni az Egyebek napirendi pontban, ez pedig a 

csatornapályázat, amelyről már többször ejtettek szót. A megépült csatornamű 

kapacitásproblémákkal küzd, és az üzemeltetésében is voltak kisebb-nagyobb gondok. Gyúrón a 

rákötöttség 98%-os, egyéb településeken azonban a rákötések számát növelni szeretnék, azonban a 

kapacitást is növelni kell ezzel párhuzamosan. Ezért egy környezetvédelmi jellegű pályázat 

beadására törekszik a társulás, amely Gyúrót a következőkben érinti: a Váli úti gerincvezeték 

lefektetése, továbbá a GY1-es és a GY3-as átemelő szivattyú funkciócseréje, valamint a Rózsavölgy 

utcában a felfelé menő szivattyú lefelé menő, gravitációsra való cseréje. Ez az ügy hiába volt 

kiemelt kormányzati projekt, finanszírozási problémák miatt elhalt a korábbi időszakokban. Most 

újraéledt a dolog, a Nemzeti Fejlesztési Programiroda menedzseli az egész projektet jelenleg. A 

pályázatot sürgősen be kell adni, mert a pályázat érkezési sorrendben fog működni. Viszont közben 

Ráckeresztúr és Tordas is bejelentette még az igényét a kapacitásbővítésre, Gyúrón pedig az 

átemelő szivattyú funkciócseréjét kihúzták, mondván, hogy felesleges a csere. Így a műszaki 

tartalom újragondolásra került. Nálunk egyedül a Rózsavölgy utca megfordítása maradt benne a 

pályázatban, illetve belekerült a tisztítómű teljes kapacitásbővítése, amely önrészének költségei 

lakosságszám arányosan fognak megoszlani. 

 

 

Tóth Béla polgármester: van-e még valakinek kérdése?  

 

Nincs több kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester a képviselőtestületi ülést 17 óra 35 perckor bezárja. 

 

 

 

Tóth Béla 

polgármester 

Dr. Balogh Lóránd 

Jegyző 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 

 

 

 

Velner Tímea 

kirendeltség-vezető 


