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Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. augusztus 17. rendkívüli nyílt ülés 

Jegyzőkönyv 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. augusztus 24-én  megtartott RENDKÍVÜLI NYÍLT üléséről 

 

 

Helyszín:  Gyúró Község Önkormányzata – tárgyaló terem 

 

Jelen vannak: Tóth Béla polgármester 

dr. Bakonyi Dolli alpolgármester 

Áldott Lóránt képviselő 

Horváth Gyula képviselő 

Szucsán Zoltán helyi képviselő 

Vinis Csaba helyi képviselő 

                  

  Velner Tímea kirendeltség-vezető 

 

  Nyulasi Erik meghívott, gyúrói lakos 

 

Tóth Béla polgármester: üdvözli a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést 18 óra 11 perckor 

megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 6 fővel határozatképes. 

Tervezett napirend: 

 

1. Támogatási kérelem benyújtása és önerő vállalása „A martonvásári agglomeráció 

szennyvíztisztítása, korszerűsítése, bővítése a csatornázatlan területek rendszerbe történő 

becsatolása” c. projekt megvalósításához 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

 

2. Ajánlat a közvilágítás korszerűsítésére és üzemeltetésére. 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

 

3. 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 - Támogatási kérelem benyújtása és önerő vállalása „A martonvásári 

agglomeráció szennyvíztisztítása, korszerűsítése, bővítése a csatornázatlan területek 

rendszerbe történő becsatolása” c. projekt megvalósításához 

 

Tóth Béla polgármester: Martonvásár Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be – Gyúró, 

Tordas és Ráckeresztúr Önkormányzatával társulásban – a 2007-2013-as projekt időszakban KEOP 

konstrukcióban (KEOP-7.1.0., sikeresen zárt előkészítő projekt, és KEOP-1.2.0., megvalósításra 

irányuló projekt) ''A Martonvásári agglomeráció szennyvíztisztítása, korszerűsítése, bővítése és 

a csatornázatlan területek rendszerbe történő becsatolása'' megnevezésű (hálózatfejlesztésre és 

kapacitásbővítésre irányuló) program megvalósítása érdekében. A projektet támogatásra 

érdemesnek minősítették, majd ezt követően – szükséges forrás hiányában – nem került sor 

támogatására.  

A jelenlegi fejlesztési ciklusban a Kormány vonatkozó 1477/2014. (VIII.27.) és 1318/2015. (V.21.) 

határozatában foglaltak alapján újabb lehetőség nyílt a projekt megvalósítására a KEHOP 
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konstrukció keretében, melyhez a pályázatok előkészítésére és a projekt lebonyolítására az érintett 

önkormányzatok és a Nemzeti Fejlesztés Programiroda Nonprofit Kft., mint vezető partner 

konzorciumi megállapodást kötöttek. 

2015. július végén jelent meg a szennyvízelvezetési és – tisztítási projektekre kiírt felhívás, amely 

már tartalmazza a támogatás elnyeréséhez szükséges részletes követelményeket is. A tervezett 

fejlesztésekre 10 milliárd Ft keretösszeg áll rendelkezésre, ehhez mérten a támogatott projektek 

várható száma legfeljebb 10 db. A támogatási kérelmek benyújtása 2015.07.31. és 2017.07.31. 

között lehetséges, de előbb ismertetett körülmények miatt, amennyiben a pályázat tartalmilag 

összeállt, és az önerő biztosított, indokolt minél korábban élni a lehetőséggel és benyújtani 

kérelmünket.  

Jelenleg a támogatási kérelem benyújtásának előkészítése folyik, melynek során – a konzorciumi 

partnerekkel folytatott előzetes egyeztető tárgyaláson megfogalmazottaknak megfelelően – 

felülvizsgálatra kerülnek a projekt keretében megvalósítandó fejlesztések, kiemelten – az 

üzemeltető által is javasolt módon, prioritásuknak megfelelő sorrendben a behatárolt (5 %) keret 

mértékéig megvalósítható hálózat-rekonstrukciós munkák. Szükséges továbbá bemutatni és 

rendezni a projekttel érintett ingatlanok tulajdonjogi viszonyait (pl. szolgalmi jogok bejegyzése, 

hozzájáruló nyilatkozatok), valamint dönteni kell az önrész finanszírozásáról is. 

A felhívásban foglaltak alapján a támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az 

igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját 

forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. 

A partner önkormányzatok között a projekt megvalósítására létrejött Szent László Völgye 

Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás Társulási 

megállapodásában meghatározott arányban kell az önkormányzatoknak az önerőhöz hozzájárulniuk, 

mely a tisztítómű bővítése tekintetében Gyúró 9 %, Martonvásár 54 %, Ráckeresztúr 23 %, Tordas 

14 %, az egyes településeken esetlegesen megvalósuló fejlesztés, rekonstrukció, hálózatbővítés 

bekerülési költsége után számított önerő teljes egészében az érintett önkormányzatot terheli. 

A benyújtandó támogatási kérelem műszaki tartalma pontosítás alatt van, az eddig ismert adatok 

szerint a tisztítótelep kalkulált költsége 411 MFt, (ennek 9%-a 37 MFt), a Gyúró Templom tér – 

Rózsavölgy nyomóvezeték átépítése 14 M Ft, ezek összegének 5 %-a szükséges önrész, ez 2,56 

MFt. 

A Váli út közművesítése és az átemelő szivattyúk funkció-cseréje kikerült a projektből. 

Mivel az összegek – megtartva a nagyságrendeket – még változnak, a határozati javaslat elvi 

döntést tartalmaz. 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2015. (VIII.24.) számú határozata 

Támogatási kérelem benyújtásáról és önerő vállalásáról „A martonvásári agglomeráció 

szennyvíztisztítása, korszerűsítése, bővítése a csatornázatlan területek rendszerbe történő 

becsatolása” c. projekt megvalósításához 

 

1.) Gyúró Község Önkormányzata támogatja, hogy Martonvásár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete – együttműködve Gyúró, Ráckeresztúr és Tordas Községek 

Önkormányzatával, a Nemzeti Fejlesztés Programiroda Nonprofit Kft. vezetése mellett a projekt 

előkészítésére és a támogatási kérelem benyújtására létrejött konzorciumi megállapodásban 

foglaltak szerint  – támogatási kérelmet nyújt be „A martonvásári agglomeráció 

szennyvíztisztítása, korszerűsítése, bővítése a csatornázatlan területek rendszerbe történő 

becsatolása” c. projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítása céljából a Környezeti és 
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Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében kiírt vonatkozó felhívásnak 

megfelelően. 

2.) Gyúró Község Önkormányzatának képviselő-testülete vállalja, hogy a Projekt megvalósításához 

szükséges, Gyúró Község Önkormányzatát terhelő önerőt – a Kormány 1477/2014. (VIII.27.) 

Korm. határozatában, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. 

évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1318/2015. (V.21.) Korm. 

határozatában foglaltakkal összhangban – biztosítja a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és 

Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásában (a továbbiakban: 

Társulási megállapodás) meghatározott arányban, fenntartva annak lehetőségét, hogy az önerő 

biztosításához minden kapcsolódó forrást be kíván vonni, minden pályázati lehetőséget ki 

szeretne használni. 

3.) A Képviselő-testület a 2.) pont szerinti, a Projekt támogatásához kapcsolódó önerő mértékét 

tárgyévi éves költségvetésében tervezi.  

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatban foglaltakkal 

összhangban a Projekt megvalósítására irányuló támogatási kérelmet és szerződést jóváhagyja, 

valamint a kérelem benyújtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye. 

5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – amennyiben arra lehetőség nyílik – a 

saját forrás kiváltásához, önerő kiegészítéséhez nyújtható támogatás iránti kérelmet nyújtson be a 

Projekt megvalósításához. 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester 

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 

 

2. napirendi pont - Ajánlat a közvilágítás korszerűsítésére és üzemeltetésére. 

 
 

Tóth Béla polgármester: Az ENERIN Energetikai Kft. a mellékelt ajánlattal kereste meg 

Önkormányzatunkat. A közvilágítás éves alapadatainak megadása után tették ajánlatukat a 

korszerűsítésre, melynek költségét az energia megtakarításból fedezhetjük, 11 éves futamidővel. A 

feladat finanszírozásban szerepel az eszközök bérleti díja is, tehát ezt az összeget minden évben 

megkapjuk, így a konstrukcióra költségvetésünkben van fedezet. 

Dönteni kell, hogy elfogadjuk-e az ajánlatot, illetve ha igen, akkor arról, hogy melyik üzemeltetési 

konstrukciót választjuk. 

 

Szucsán Zoltán képviselő: 10 év alatt térül meg a befektetés? 

 

Tóth Béla polgármester: igen. 

 

Szucsán Zoltán képviselő: a LED-es fényforrásoknál nem lehet tudni, hogy mi lesz az időtartamuk, 

hiszen még annyira újak a piacon. A jelenlegi viszont már elavult. 

 

Tóth Béla: igen, 15 évvel ezelőtt volt teljes körű korszerűsítés. 

 

Horváth Gyula: ez izzócserét jelent csak?  

 

Tóth Béla polgármester: nem, ez új lámpatesteket jelent. Hozzáteszi, hogy 6 új lámpatestet is 

szeretne majd, az eddig bejelentett lakossági igények figyelembevételével. 

 

Vinis Csaba képviselő: van referenciája a cégnek? 

 

Tóth Béla polgármester: igen, több település is fel van sorolva referenciaként. Ercsi településsel 
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vette fel a kapcsolatot, ők is teljesen pozitívan álltak a céghez is és az egész beruházáshoz. 

Elfogadásra javasolja az ajánlatot. van-e még valakinek kérdése? 

 

Nincs több kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki elfogadja az ENERIN Energetikai Kft. ESCO társaságként adott 

közvilágítás korszerűsítéséről és üzemeltetéséről szóló ajánlatát, azt kéri, hogy kézfeltartással 

jelezze. 

 
 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2015. (VIII.24.) számú határozata 

a közvilágítás korszerűsítéséről és üzemeltetéséről 

 

1. Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ENERIN Energetikai 

Kft. ESCO társaságként adott közvilágítás korszerűsítési ajánlatát elfogadja. 

2. A képviselő-testület a karbantartási és üzemeltetési ajánlatok közül a II. verziót fogadja el. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlatnak és jelen határozatnak 

megfelelő dokumentumok aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3.napirendi pont- Egyebek 

Martonfa Község Polgármesterének levele 

Tóth Béla polgármester: Martonfa Község Polgármestere a kistelepülések polgármestereit 

megszólítva, nyílt levélben fordult az önkormányzatokhoz. Levelében tiltakozását fejezi ki a 

Martonfára telepítendő menekülttábor miatt. Továbbá kéri, hogy a képviselő-testületek 

határolódjanak el a kormány antidemokratikus, az önkormányzatiság elvével nyíltan szembemenő 

döntésétől. Kéri a képviselőket, hogy véleményezzék a levelet. 

A képviselők megvitatják a kérdést, és arra a közös álláspontra jutnak, hogy a migránskérdés 

kormányzati, illetve Európai Uniós megoldásra vár. Valóban sajnálatos Martonfa helyzete, de a 

kistelepülések apró cseppek a tengerben ennek a kérdésnek a megoldásához, a rendelkezésünkre 

álló információ pedig kevés a véleményalkotáshoz. 

Tóth Béla polgármester határozat nélkül lezárja a napirendet. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1162-1/2015 számú javaslata 

Tóth Béla polgármester: átadja a szót kirendeltség-vezető asszonynak 

Velner Tímea kirendeltség-vezető: a javaslat alapján az állati eredetű melléktermék elszállításával 

és ártalmatlanításával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségünknek eleget kell tennünk. A határidő 

2015. augusztus 31. Jelenleg Gyúrónak nincs megállapodása az állati melléktermék elszállítására. 

Jegyző Úr felvette a kapcsolatot Székesfehérvár Megyei Jogú Város Városgondnokságával, akik 

jogosultak az állati eredetű melléktermék elszállítására, amelyről hamarosan érkezik a 

megállapodás tervezet. Továbbá, jelenleg van egy szerződésük a BiosLogos Kft.-vel a kóbor ebek 

befogására. Ennek a szerződésnek a felülvizsgálata folyamatban van a jogszabályi 
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kötelezettségeknek megfelelően. Mindezen okokból javasolja, hogy egy olyan tartalmú határozatot 

fogadjanak el, amelyben felhatalmazzák Polgármester Urat Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Városgondnoksága Kft.-vel való tárgyalások megkezdésére, illetve a BiosLogos Kft.-vel kötött 

szerződés felülvizsgálatát, továbbá kéri, hogy hatalmazza fel a testület, hogy Gyúró Község 

Önkormányzatának az állatok tartásáról szóló rendeletét vizsgálja felül. 

Tóth Béla polgármester: kérdés, hozzászólás? 

Nincs kérdés. 

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

A képviselő testület 6 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2015. (VIII.24.) számú határozata 

a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1162-1/2015 szám javaslatáról 

 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1162-

1/2015 szám javaslatát megtárgyalta, az abban foglaltakkal teljes mértékben egyetért.  

 

 

1. Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az állati eredetű melléktermék elszállításával és ártalmatlanításával 

kapcsolatban  tárgyalásokat kezdjen Székesfehérvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága 

Kft.-vel. 

2. Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a kóbor állatok befogásával kapcsolatban  a BiosLogos Kft.-vel 

érvényben lévő szerződését vizsgálja felül a jogszabályoknak való megfeleltetés érdekében. 

3. Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a 

kirendeltség-vezetőt Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének az állatok 

tartásáról szóló 6/2008/. (VII.28.) számú rendeletét vizsgálja felül és azt a soron következő 

képviselő-testületi ülése terjessze elő. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1117-1/2015számú javaslata 

  

Tóth Béla polgármester: átadja a szót kirendeltség-vezető asszonynak 

Velner Tímea kirendeltség-vezető: köszöni ismételten a szót. Településünk nem rendelkezik a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § ( 4) c) pontjában előírt, a közterületek 

tisztántartására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó rendelettel. A rendelet-tervezet 

előkészítésére kéri a Kéviselő-testület felhatalmazását. 

 

Tóth Béla polgármester: kérdés, hozzászólás? 

Nincs kérdés. 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért a javaslattal, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő testület 6 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2015. (VIII.24.) számú határozata 

a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1117-1/2015 szám javaslatáról 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1117-

1/2015 szám javaslatát megtárgyalta, az abban foglaltakkal teljes mértékben egyetért.  

Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a kirendeltség-

vezetőt, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § ( 4) c) pontjában előírt, a 

közterületek tisztántartására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó rendelet készítse elő, és azt 

a soron következő ülésen terjessze elő. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nyulasi Erik úr kérése 

 

Tóth Béla polgármester: átadja a szót Nyulasi Erik úrnak. 

 

Nyulasi Erik: köszöni a szót. Először is szeretné megköszönni az önkormányzatnak a Posta előtti 

út felújításához nyújtott 60%.os anyagi támogatást. Elmondja, hogy a Posta előtti út kivitelezőjének 

dolgozott tervezőként, amely munkájáért nem kért pénzbeli fizetséget. Cserébe azt kérte, hogy a 

Posta utáni- még fel nem újított utat- újítsák fel, amely 3,6 M Ft. Viszont ezért cserébe azt kéri a 

lakosoktól, hogy a járdát és a kocsibeállót mindenki készítse el maga előtt, továbbá, hogy a „köz” 

után  templomig vezető járdaszakaszt is újítsák fel, amely még az előbbieken kívül 168.000 Ft 

lenne. A kocsibeálló és a járda elkészítése 67.000 Ft lenne ingatlanonként. Az önkormányzat felé az 

lenne a tiszteletteljes kérése, hogy azok helyett a lakosok helyett, akik nem tudják a 67.000 Ft-ot 

kifizetni az önkormányzat vállalja fel azt. Ez a legrosszabb esetben 200-250 ezer forintnyi segítség 

lenne az önkormányzattól. 

 

A képviselők megvitatják a kérdést és dönt arról, hogy amennyiben pontos számokat lehet már 

látni, az önkormányzat bevállalja ezt a költséget. 

 

Tóth Béla polgármester: van-e még valakinek kérdése?  

 

Nincs több kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester a képviselőtestületi ülést 19 óra 8 perckor bezárja. 

 

 

 

Tóth Béla 

polgármester 

Dr. Balogh Lóránd 

Jegyző 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 

 

 

 

Velner Tímea 

kirendeltség-vezető 


