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Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. szeptember 10. nyílt ülés 

Jegyzőkönyv 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. szeptember 10-én megtartott 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 képviselő 

                  

  Velner Tímea kirendeltség-vezető 

 

Tóth Béla polgármester: üdvözli a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést 17 óra 23 perckor 

megnyitja. Halász István és Vinis Csaba képviselő urak munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem 

tudnak részt venni a testületi ülésen. Szucsán Zoltán képviselő úr jelezte, hogy késik a testületi 

ülésről. Megállapítja, hogy a testület 4 fővel határozatképes. 

Tervezett napirend: 

 

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

egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2015. (V.20.) számú 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Velner Tímea aljegyző 

 

2. Rendelet a közterületek tisztántartásáról 

Előterjesztő: Velner Tímea aljegyző 

 

3. Rendelet a kedvtelésból tartott állatok tartásáról 

Előterjesztő: Velner Tímea aljegyző 

 

4. Szerződés az állati hulladékok elszállításáról 

Előterjesztő: Velner Tímea aljegyző 

 

5. Megállapodás a TordasZoo-val a kóbor állatok befogásáról 

Előterjesztő: Velner Tímea aljegyző 

 

6. Egyebek 

 

1. napirendi pont - A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben 

nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2015. 

(V.20.) számú önkormányzati rendelet módosítása 

 

Tóth Béla polgármester: a rendelet-tervezet előkészítője és előterjesztője Velner Tímea 

kirendeltség-vezető asszony. Átadja a szót neki.  

 

Velner Tímea kirendeltség-vezető: köszöni a szót. A Gyúró Községben 2015. július 8-án 

bekövetkezett vihar után a település szinte összes lakóházában kár keletkezett. Nagyon sok 

embernek nincs biztosítása, sem félretett pénze. Gyúró Község Önkormányzata Képviselő- 

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

és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2015. (V.20.) számú önkormányzati 
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rendelete lehetőséget ad arra, hogy a képviselő-testület szociális bizottsága kérelemre különös 

méltánylást érdemlő rendkívüli települési támogatásban részesíts azokat a személyeket, akik 

önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak, ha ez elemi kár, 

vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett. Jelenleg elemi kárról 

beszélhetünk. Az adománygyűjtés során nagyobb összeg folyt be a Gyúrói Lakosokért 

segélyszámlára. A támogatás felső határa jelenleg 50.000 Ft, amely a károk nagyságrendje alapján 

szinte elenyésző összeg. Javaslom a felső határt 1.000.000 Ft-ra megemelni. 

 

Áldott Lóránt képviselő: ez a számla él még? 

 

Tóth Béla polgármester: igen, él még. A befolyt pénzösszeget a Szociális Bizottság fogja 

szétosztani átruházott hatáskörben. Továbbá az 1.000.000 Ft-os határról elmondja, hogy nem 

fognak ekkora összeget kiosztani, csak a felső határt emelik meg. 

 

Szucsán Zoltán képviselő úr 17 óra 25 perckor megérkezik. A testület 5 fővel továbbra is 

határozatképes. Tóth Béla polgármester úr röviden összefoglalja a napirendet Szucsán Zoltán 

képviselő úr részére. 

 

Tóth Béla polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás? 

 

Nincs kérdés. 

 

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

jelezze. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Gyúró Község Önkormányzata 

Képviselő- testületének 

11/2015. (IX.15.)) számú rendelete 

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

egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2015. (V.20.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

[ a rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi] 

 

2. napirendi pont - Rendelet a közterületek tisztántartásáról 

 

Tóth Béla polgármester: ismételten átadja a szót kirendeltség-vezető asszonynak, a rendelet 

előkészítőjének. 

 

Velner Tímea kirendeltség-vezető: A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslattal élt településünket 

illetően azt követően, hogy átfogóan ellenőrizte településünk szilárd és nem közművel összegyűjtött 

folyékony hulladék elszállításának jogszabályokból fakadó kötelező önkormányzati feladatok 

ellátásának rendszerét. Gyúró Község rendelkezik egy, még a Községi Tanács által megalkotott, a 

közterületek tisztántartásáról és a települési hulladék összegyűjtésének rendjéről szóló 2/1989. (V. 

26.) rendelettel, azonban ez a mai jogszabályokkal már nem kompatíbilis. Így a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdése c) pontjában előírt kötelezettség alapján javaslom 

a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotását. A rendelet-tervezettel kapcsolatban 

felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Tóth Béla polgármester: van-e valakinek kérdése a rendelet-tervezettel kapcsolatban? 
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Nincs kérdés. 

 

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

jelezze. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

12/2015. ( IX .15.) önkormányzati rendelete 

a közterületek tisztántartásáról 

 

[ a rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi] 

 

3. napirendi pont - Rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról 

 

Tóth Béla polgármester: a szó továbbra is kirendeltség-vezető asszonyé. 

 

Velner Tímea kirendeltség-vezető: A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi javaslattal élt 

azt követően, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló jogszabályokból fakadó kötelező 

önkormányzati feladatok ellátásának rendszerét. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 

évi XXVIII. törvény 48/A § (3) bekezdés alapján az Önkormányzatnak biztosítania kell a kóbor 

állatok befogását. Önkormányzatunknak megállapodása van a BiosLogos Kft.-vel a kóbor ebek 

befogására. A Kormányhivatal javaslatára kezdeményeztük a jelenlegi megállapodás 

felülvizsgálatát. Az új szerződéstervezet már nem csak kóbor ebekre, hanem kóbor állatokra terjeszti 

ki a gyepmesteri és állatmentési tevékenységet. A megállapodás-tervezet az előterjesztés mellékletét 

képezi. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (1)-(2) 

bekezdése alapján az Önkormányzatnak rendelkeznie kell állati eredetű melléktermék elszállítására 

és ártalmatlanítására vonatkozó feladatellátási szerződéssel. Ilyen jellegű szolgáltatásra 

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. –nek van jogosultsága. A céggel dr. Balogh Lóránd jegyző 

úr folytatott tárgyalásokat. A feladatellátási szerződés-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi. 

Friss hír, hogy polgármester úr a mai nap folyamán a BiosLogos Kft. vezetőjétől azt a tájékoztatást 

kapta, hogy az a cég, akivel ők az állati eredetű melléktermék elszállítására és ártalmatlanítására 

tárgyalásokat folytatnak, sokkal kedvezőbb áron tudják a szolgáltatást nyújtani.  

 Továbbá felülvizsgálatra került Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének az állatok 

tartásáról szóló 6/2008. (VII. 28.) önkormányzati rendelete. A felülvizsgálat során megállapításra 

került, hogy mivel a rendelet felhatalmazó részében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény szerepel, ezért a rendeletünk érvénytelen. Javaslom az előterjesztésben szereplő 

rendelet elfogadását. 

 

A képviselők megvitatják az előterjesztéseket.  

 

Tóth Béla polgármester: van-e valakinek kérdése az előterjesztésekkel kapcsolatban?  

 

Nincs további kérdés. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete 

a kedvtelésből tartott  állatok tartásáról 

 

[ a rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi] 
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4. napirendi pont- Szerződés az állati hulladékok elszállításáról 

 

 

Tóth Béla polgármester: mivel a 3. napirendben megvitatták az ajánlatot, ezért javasolja, hogy 

olyan tartalmú határozatot hozzanak, amelyben a képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 

állati eredetű melléktermék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatban további  árajánlatokat 

szerezzen be. 

 

dr. Bakonyi Dolli alpolgármester: a székesfehérváriak által kínált összeget nagyon magasnak 

gondolja. 

 

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

 

 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2015. (IX.15.)  számú határozata 

az állati eredetű melléktermék elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló megállapodás 

elfogadásáról 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Székesfehérvári 

Városgondnokság Kft. megállapodás tervezetét nem fogadja el. Felkéri a polgármestert további 

ajánlatok beszerzésére, továbbá, hogy azokat 2015. október 31. napjáig terjessze elő. 

 

Felelős: polgármester 

Határdő: 2015. október 31. 

 

 

5. napirendi pont - Megállapodás a TordasZoo-val a kóbor állatok befogásáról 

 

Tóth Béla polgármester: kéri a képviselő-testület felhatalmazását a BiosLogos Kft.- vel tárgyi 

ügyben a tárgyalások lebonyolítására, illetve a megállapodás aláírására. Kérdés, hozzászólás? 

 

Nincs kérdés. 

 

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

 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2015. (IX.15.) számú határozata 

a BiosLogos Kft. –vel történő, a kóbor állatok befogásáról szóló megállapodásról 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Megállapodás-tervezetet megtárgyalta. 

Felhatalmazza a polgármestert a további egyeztetések lefolytatására, valamint a szerződés 

aláírására.  

 

 

 

 



5 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. szeptember 10. nyílt ülés 

6.napirendi pont- Egyebek 

 

 

Szociális tűzifa 

 

Tóth Béla polgármester: idén is kiírták a szociális tűzifa pályázatot, melynek benyújtási határideje 

2015. szeptember 30. Tavaly és tavalyelőtt is működött ez a pályázat. Az igényelt tűzifa mennyiség 

30 m3 lesz, a szükséges 38.100 Ft önerőt nekünk kell biztosítani a költségvetésünkből. A szociális 

tűzifa igénylésével kapcsolatban van-e valakinek kérdése? 

 

Nincs kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért a szociális tűzifa pályázat beadásával, azt kéri, hogy 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2015.(IX.10.) sz. határozata 

Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás pályázatáról 

 

Gyúró Község képviselő-testülete úgy határoz, hogy Gyúró Község Önkormányzata pályázatot 

nyújt be Szociális célú tűzifavásárlás támogatására.  

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a szociális célú tűzifában 

részesülő rászoruló személyektől ellenszolgáltatást nem kér. 

Az igényelt tűzifa mennyisége 30 m3, a szükséges 38.100 Ft önerőt az önkormányzat a 2015.évi 

költségvétéséből biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról 

 

 

Tóth Béla polgármester: az előterjesztést kiosztja a képviselőknek.  

 

A képviselők megtárgyalják a módosítást. 

 

Tóth Béla polgármester: kérdés, hozzászólás? 

 

Nincs kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért a társulási megállapodás módosításával, azt kéri, hogy 

kézfeltartással jelezze. 

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozza: 
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Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2015.(IX.10.) sz. határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 

módosításáról 

 

I. 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szent László Völgye Többcélú 

Kistérségi Társulás Tanácsa a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

megállapodását az 1.), 2.) és 4.) pontok esetében a törzskönyvi bejegyzés napjától, a 3.) pont 

esetében 2016. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítását elfogadja: 

1.) A Megállapodás II. fejezet 3.3. pontja törlésre kerül. 

2.) A Megállapodás II. fejezet 3. pontja kiegészül az alábbiak szerint: 

„3.8. Szociális étkeztetés - Martonvásár Város Önkormányzata” 

3.) A Megállapodás VI. fejezet 1. pontja kiegészül az alábbiak szerint: 

„1.4.  Az Intézmény ellátottjai számára nyitva álló helyiségeket biztosít a feladatellátásban 

részt vevő településeken - az intézmény alapító okiratában rögzítettek szerint - családsegítés, 

gyermekjóléti, valamint tanyagondnoki szolgáltatás tekintetében.” 

4.) A Megállapodás XI. fejezet 1. pontja kiegészül az alábbiak szerint: 

„valamint a Társulás által biztosított feladatellátáshoz (kivéve a köznevelési feladatellátást)”. 

II. 

A Társulás Tanácsa a határozat I. pontjában foglalt módosításokkal a Társulási megállapodást a 

határozat 1. melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalja. 

III. 

A Társulás Tanácsa felkéri a tagönkormányzatokat, hogy 2015. augusztus 31. napjáig döntsenek a 

Társulási megállapodás I. pont szerinti módosításának elfogadása tárgyában.  

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök 

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos 

Tóth Béla polgármester: van-e még valakinek kérdése?  

Nincs több kérdés. 

Tóth Béla polgármester a képviselőtestületi ülést 18 óra 19 perckor bezárja. 

 

 

 

 

Tóth Béla 

polgármester 

Dr. Balogh Lóránd 

Jegyző 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 

 

 

 

 

Velner Tímea 

kirendeltség-vezető 


