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Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. szeptember 29. nyílt ülés 

Jegyzőkönyv 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. szeptember 29-én  megtartott NYÍLT üléséről 

 

 

Helyszín:  Gyúró Község Önkormányzata – tárgyaló terem 

 

Jelen vannak: Tóth Béla polgármester 

Áldott Lóránt képviselő 

Horváth Gyula képviselő 

Szucsán Zoltán képviselő 

Vinis Csaba képviselő 

                  

  Velner Tímea kirendeltség-vezető 

 

Tóth Béla polgármester: üdvözli a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést 17 óra 9 perckor 

megnyitja. Halász István és dr. Bakonyi Dolli képviselők munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem 

tudnak részt venni a testületi ülésen. Megállapítja, hogy a testület 5 fővel határozatképes. 

Tervezett napirend: 

 

1. A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 8/2013.(X.8.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Velner Tímea aljegyző 

 

2. 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 

 

3. Rendelet Gyúró Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

Előterjesztő: Velner Tímea aljegyző 

 

4. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

 

5. Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

 

6. A Gyúró 083/22 helyrajzi számú ingatlan (Gyúró Repülőtér) villamos energia ellátása 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

 

7. Egyebek 

 

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

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadja a napirendet. 

 

1. napirendi pont - A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2013.(X.8.) önkormányzati rendelet 

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

 
Velner Tímea kirendeltség-vezető: A 2015. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi 

ülésen a Testület megalkotta a közterületek tisztántartásáról szóló, illetve a kedvtelésből tartott 

állatok tartásáról szóló önkormányzati rendeleteket. Ezen rendeletek hatályon kívül helyezésével, 

illetőleg az új rendeletek megalkotásával szükségessé vált a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2013. (X. 8.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 

 

Tóth Béla polgármester: van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Nincs kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2013. (X.8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló rendeletmódosítással, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Gyúró Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

14/2015.(X.12.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 8/2013. (X. 8.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

[ a rendelet szövege az előterjesztés mellékletét képezi] 

 

 

2. 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: ismételten átadja a szót a kirendeltség-vezetőnek 

 

Velner Tímea kirendeltség-vezető: a rendelet módosítására azért van szükség, mert most kezdődik 

el a fűtési szezon. Október 15. napjától lehet benyújtani a kérelmeket a fűtési támogatásra. A 

rendeletben eddig ez úgy volt szabályozva, hogy havonta 5000 Ft fűtési támogatás adható, viszont 

nem volt szabályozva, hogy ez az összeg természetben kerül kifizetésre. A módosítás egyik része 

ezt szabályozza le. A másik része a módosításnak a szociális ügyintézővel történt gyakorlati 

tapasztalatokra épült. Eddig a fűtési támogatás egyéb jogosultak mellett, annak volt adható, aki saját 

háztartásában legalább három kiskorú vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytató-és önálló 

jövedelemmel nem rendelkező nagykorú gyermeket tart el, és feltéve, hogy az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-t, 

egyedülálló esetén 300%-át, ás vagyonnal nem rendelkezik. A rendelet szövegében a három kiskorú 

gyermek kifejezés kettő kiskorú gyermekre módosíttatott. A felmerülő kérdésekre természetesen 

szívesen válaszol. 

Tóth Béla polgármester: van-e még valakinek kérdése, módosító javaslata?  

 

Nincs több kérdés. 

 

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

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

(V.20.) számú önkormányzati rendelet módosításával, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. 

 

Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2015. (X.12.) 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 szövege az előterjesztés mellékletét képezi] 

 

3. napirendi pont - Rendelet Gyúró Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 

 

Tóth Béla polgármester: a szó ismét a kirendeltség-vezetőé 

 

Velner Tímea kirendeltség-vezető: felülvizsgálatra került Gyúró Község Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzata. A rendelet felhatalmazó rendelkezése nem volt megfelelő, így 

a rendelet egyik érvényességi kelléke hiányzott, ami miatt hatályon kívül kell helyezni. Az új 

rendelet a hatályos jogszabályok alapján van aktualizálva.  

 

Tóth Béla polgármester: van-e valakinek kérdése? 

 

Nincs kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásával, azt 

kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

 

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

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2015.(X.12.) önkormányzati rendelete 

  Gyúró Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

[ a rendelet szövege az előterjesztés mellékletét képezi] 

 

 

4. napirendi pont - A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítása 

 

Tóth Béla polgármester: a kiküldött anyagban a  társulás elnökének van egy rövid összefoglalója.  
Jelen előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról szól, amely már tartalmazza a véleményezésre megküldött 

anyagra a tagi önkormányzatok által tett észrevételeket is a Társulási Megállapodás IV/2.4. 

pontjában foglaltaknak megfelelően. 

Módosító javaslat, észrevétel Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármesterétől érkezett. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere levelében kérte, hogy a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93.§ 2. pontjában foglaltak alapján a 

Társulási Megállapodás a tagi önkormányzat képviselőjének megjelölését tartalmazza. A Társulási 

Tanács tagjainak felsorolását javasolta a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzíteni. 

Kezdeményezte továbbá a Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységeinek áttekintését, 
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a megállapodás mellékletében a tagi önkormányzatok képviselőjének és a települések 

lakosságszámának javítását, az egységes szerkezetű Társulási Megállapodásban a lábjegyzetek 

törlését tekintettel arra, hogy hatályos módosításra ezidáig nem kerülhetett sor. Kezdeményezte, 

hogy az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás keltezéseként a módosítás hatályba lépésének 

napja kerüljön megjelölésre, mely megegyezik a tagi önkormányzatok képviselő testületi közül az 

utolsóként meghozott határozat napjával, továbbá több, a módosítás szövegezését érintő javaslatot 

tett. Mivel a többi tagi önkormányzattal ellentétben Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2014. évben megküldött módosító javaslatról két pontban eltérő döntést hozott, azok nem 

léphettek hatályba, így jelen határozat tervezet 21. és 22. pontjaiban az érintett módosító javaslatok 

visszavonását kezdeményezik. Kérdés, hozzászólás? 

Horváth Gyula képviselő: tudja, hogy nem ide tartozik, de a KDV-ből való kilépésre nincs 

lehetőség? 

Tóth Béla polgármester: Nem, mert nem tudjuk vállalni a kilépéssel járó költségeket. Egyéb 

kérdés, hozzászólás? 

Nincs kérdés. 

Tóth Béla polgármester: aki elfogadja a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, azt kéri, hogy kézfeltartással 

jelezze.  

 
 

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

 
Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2015. (IX.29.) számú határozata 

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról 

 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján a 2006. szeptember 19. napján alapított 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását 

(továbbiakban: Társulási Megállapodás) az alábbiak szerint módosítja: 

 

I. 

 

1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból 

törlésre kerül: 

a Martonvásár térség megnevezés alatt szereplő Felcsút község Önkormányzata 

a Várpalota térség megnevezés alatt szereplő Várpalota város Önkormányzata, valamint a 

Várpalota térség megnevezés. 

Várpalota térség törlésére tekintettel Csór Község Önkormányzata, Öskü Község Önkormányzata, 

Ősi Község Önkormányzata és Tés Község Önkormányzata Székesfehérvár térségébe kerül 

besorolásra. 

 

2. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolás 

kiegészül: 

Dömsöd térség megnevezés alatt Ócsa Város Önkormányzata 2364 Ócsa Bajcsy Zs. u .2. képv.: 

Bukodi Károly polgármester, 

Taksony Nagyközség Önkormányzata 2335 Taksony Fő út 85. képv.: Kreisz László polgármester 

 

3. A Társulási Megállapodás IV/3. pontja első bekezdésében szereplő „90.§ (5) és (8) 

bekezdésekben,” szövegrész helyébe „90.§ (8) bekezdésben,” szövegrész lép. 
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4. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontjában szereplő „Ht. 88.§ (4) a, b, d, pontokban” 

szövegrész helyébe „Ht. 88.§ (4) bekezdés a), b) és d) pontokban” szövegrész lép. 

 

5. A Társulási Megállapodás V. fejezetének második bekezdése helyébe az alábbi szövegrész 

lép:  

„A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- kommunális szolgáltatások igazgatása.  

A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei: 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” 

 

6. A Társulási Megállapodás  V. rész V/1. a) pont első bekezdésének második mondatából 

törlésre kerül a „melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz„ szövegrész. 

 

7. A Társulási Megállapodás V/1.c) pontjának második bekezdésének második mondatából 

törlésre kerül a „féléves és háromnegyed” szövegrész. 

 

8. A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes és elnökhelyettesek 

megnevezések helyébe alelnök és alelnökök megnevezés lép.  

 

9. A Társulási Megállapodás VII/1. pontjának első bekezdése az alábbi mondattal egészük ki: 

„Az önkormányzatok által delegált tagok felsorolását a Szervezeti és Működési Szabályzat 

tartalmazza.” 

 

10. A Társulási Megállapodás VII/1.1. a) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„a) a Társulási Tanács elnökének, alelnökének, Operatív Tanács tagjának, Operatív Tanács 

elnökének, Felügyelő Bizottsági tagjának, Felügyelő Bizottság elnökének a megválasztása, 

visszahívása,” 

 

11. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:  

„o) Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok 

(kinevezés, felmentés) gyakorlása” 

 

12. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont harmadik bekezdésének utolsó mondata helyébe a 

következő mondat lép: „A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása határozott időre szól.”  

 

13. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontjának hatodik bekezdésének utolsó mondata 

törlésre kerül. 

 

14. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdésében „A VII/1.1./ a., c., d., e., f., 

g., h., m., pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel 

hozott határozata szükséges.” mondat helyébe az alábbi mondat lép: „A VII/1.1. a), c), d), e), f), g), 

h), m) és o) pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített 

többséggel hozott határozata szükséges.” 

 

15. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o) pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül „és 

gazdasági vezetője”. 

 

16. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának második bekezdése helyébe az alábbi mondat 

lép: „A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti, a Társulás 
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hulladékgazdálkodási feladatinak ellátását végző költségvetési szerv.” 

 

17. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának harmadik bekezdésében „és a gazdasági 

vezető” szövegrész törlésre kerül. 

 

18. A Társulási Megállapodás VII/3. pont utolsó bekezdése helyébe az alábbi mondat lép: 

„A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás Tanácsa 

által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.” 

 

19. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának negyedik bekezdés b) pontjából „féléves és” 

szövegrész törlésre kerül. 

 

20. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának hatodik bekezdésében „A jelen fejezet” 

szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: „A jelen VII/4. pont negyedik bekezdés”. 

 

21. A Társulási Megállapodás XI/1. pontja az alábbi második bekezdéssel egészül ki: 
„Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított 3 éven belül nem kezdődik meg, 

illetve az aláírástól számított 6 éven belül nem valósul meg, úgy Tagok a fent megjelölt határidő 

letelte után, ezen okból is élhetnek felmondási jogukkal.” 

 

22. A Társulási Megállapodás XI/1. pontjának harmadik bekezdésen a „továbbá a Társulás, 

mind kedvezményezett támogatásban részesült, a kötelező üzemeltetési, fenntartási időtartam 

lejártának napjáig.” szövegrész törlésre kerül. 

 

23. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

„A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének 

minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata szükséges, melynek 

tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó Társulási Megállapodást, 

továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. Erről a Társulási 

Tanácsot értesíteni kell. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával és július 1. napjával 

lehet.” 

 

24. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése „Tagi önkormányzatok 

felsorolása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényben 

meghatározott időpont szerinti lakosságszámmal” 

 

25. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete törlésre kerül. 

 

II. 

 

1. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt módosítással egységes 

szerkezetbe foglalva a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a határozat 

megküldésével értesítse a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a Képviselő-testület döntéséről.  

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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5. napirendi pont - Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz 

 

Tóth Béla polgármester: Megjelent a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának 

kiírása. A Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja a hátrányos helyzetű, szociálisan 

rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. Az ösztöndíjrendszer már ismert 

modell, a pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:  

1. A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás 

2. A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás 

3. Intézményi támogatás 

 

2008. óta minden évben csatlakoztunk ehhez az ösztöndíj pályázathoz. A felsőfokú tanulmányokat 

folytató fiatalok minden évben pályáznak, és nagy részük részesült is a támogatásból. Erre a célra 

nem kötelező feladatként évi 200 ezer Ft-ot biztosítottunk költségvetésünkből, javasolom ezt az 

összeget a 2016. évi költségvetésben is elkülöníteni. 

Ha csatlakozni kívánunk a pályázati rendszerhez, október 1-ig regisztrálni kell a kiírónál, majd ki 

kell írni a pályázati felhívást. Van valakinek kérdése? 

 

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

Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

70/2015.(IX.29.) sz. határozata 

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatról 

 

Gyúró Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy Gyúró Község 

Önkormányzata csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6. napirendi pont - Gyúró 083/22 helyrajzi számú ingatlan (Gyúró Repülőtér) villamos 

energia ellátása 

 

Tóth Béla polgármester: A Lintner és társa Villszer Kft. Elektromos Tervező és Kivitelező 

Vállalkozás, az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt – Székesfehérvári Régió megbízásából a 

Gyúró 083/22. helyrajzi számú ingatlan villamos energia ellátása és az új 20 kV-os légvezeték és 

OTR-Fa 2200 ti. transzformátor állomás létesítése című munka  keretében vezetékjogi engedély 

megszerzése érdekében előkészítő eljárást kezdeményezett. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi 

I. törvény alapján a helyi közút tulajdonosa és kezelője a községi önkormányzat. A tervezett munka 

érinti a 043. és a 088. helyrajzi számú utat, így az önkormányzatnak közútkezelői és tulajdonosi 

hozzájárulását kell adnia a tervezett projekthez. Az előterjesztés mellékletét képezi az előttünk lévő 

kérelem, illetve a nyomvonal kijelölési dokumentáció.  

 

Horváth Gyula képviselő: fontos kérdés, hogy mi lesz a császárfákkal. 

 

Tóth Béla polgármester: 15-20 m magasra fognak nőni a császárfák, így semmiféleképpen nem 

maradhatnak ott. Beszélt az EON területgazdájával  a kártérítésről. Készek megtéríteni az 

önkormányzatnak okozott károkat. Egyéb kérdés, hozzászólás? 

 

Nincs kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a közútkezelői hozzájárulását 
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megadja a projekthez, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

 Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

71/2015 (IX.29.) számú határozata 

a Gyúró 083/22. helyrajzi számú ingatlan villamos energia ellátása és az új 20 kV-os 

légvezeték és OTR-Fa 2200 ti. transzformátor állomás létesítéséhez közút kezelői hozzájárulás 

kiadásáról 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyúró 083/22. helyrajzi számú 

ingatlan villamos energia ellátása és az új 20 kV-os légvezeték és OTR-Fa 2200 ti. transzformátor 

állomás létesítéséhez, mint a 043. és a 088. helyrajzi számú közút kezelője közútkezelői 

hozzájárulást ad, az alábbi feltételekkel: 

1.A munka megkezdését 2 nappal korábban írásban be kell jelenteni. A kivitelezőnek 

nyilatkoznia kell a helyreállítási kötelezettség vállalásáról, és a tevékenységre vonatkozó 

érvényes biztosítás meglétéről. 

2.A munka befejezését követően az eredeti állapotot helyre kell állítani. 

3.A közterület esetleges bontása nem érintheti a közút burkolatszélét.  

4.A kivitelezés ideje alatt a munkaterületet a közúti forgalomtól piros-fehér sávozású korláttal 

kell lehatárolni, szürkülettől virradatig, vagy ha a látási viszonyok szükségessé teszik, 

folyamatos piros, vagy sárga fényt adó lámpával kell megjelölni. 

5.A közművekhez tartozó tárgyakat, jelzéseket csak úgy szabad elhelyezni, hogy azok a 

településképhez illeszkedjenek, a telkek és az építmények rendeltetésszerű használatát és 

megközelítését ne akadályozzák, továbbá azok állagát ne rontsák. 

6.A munkaárokból kitermelt földet, bontási törmeléket az út területén és vízelvezető árokban 

tárolni nem lehet. A munkaárkot, munkagödröt a fejtési talajosztály figyelembe vételével 

dúcolni kell. A csapadék elvezetését biztosítani kell. 

7.A munkavégzés befejezését az átadás-átvételi eljárás meghirdetett időpontja előtt 3 

munkanappal be kell jelenteni. 

8.A munkák elvégzését követően a közterületet eredeti állapotába helyre kell állítani, a 

visszatöltött földet megfelelően kell tömöríteni a későbbi megsüllyedések elkerülése 

érdekében. 

9.A szakszerűtlen helyreállításból keletkező hibákat 3 év időtartamig engedélyes köteles saját 

költségén javítani. 

10.Jelen hozzájárulás nem jogosít a közút és tartozékai föld és egyéb tárolására való 

használatára. 

11.A közútkezelői hozzájárulás 2016. szeptember 29-ig érvényes. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulását 

megadja a projekthez, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

72/2015 (IX.29.) számú határozata 

a Gyúró 083/22. helyrajzi számú ingatlan villamos energia ellátása és az új 20 kV-os 

légvezeték és OTR-Fa 2200 ti. transzformátor állomás létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás 

kiadásáról 
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Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyúró 083/22. helyrajzi számú 

ingatlan villamos energia ellátása és az új 20 kV-os légvezeték és OTR-Fa 2200 ti. transzformátor 

állomás létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulást adja. 

A beruházás a 043. és a 088. helyrajzi számú területeken valósul meg. 

Tervező: Lintner László -Lintner és Társa Villszer Kft. 6400 Kiskunhalas, Gerle u. 5.   

A benyújtott tervet a Képviselő-testület átvizsgálta, és a terv szerint történő megépítéshez 

hozzájárul és felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi nyilatkozat kiadására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. napirendi pont-  Egyebek 

 

Sportpálya megvásárlása 

 

Tóth Béla polgármester: a szakértő véleménye alapján korábban írásbeli ajánlatot tett Vincze 

Csaba úrnak. Halász István képviselő út nem sokkal ezután felkereste Vincze urat személyesen, 

majd a következő találkozás alakalmával Halász képviselő úrral karöltve mentek el az egyeztetésre, 

a tényleges vételi ajánlat megtételére. A tulajdonos a 13 M Ft-os vételi ajánlatot elfogadta, azzal a 

kikötéssel, hogy az önkormányzat a  sportpályát a jövőben csakis sport és egyéb közösségi célokra 

lesz használható, valamint, hogy a Millenáris emlékművet elköltöztetjük az ő tulajdonát képező 

telekről. Az ügyvéd már készíti az adásvételi szerződést, azonban a tényleges adásvételt és annak 

forrását egy határozatban kell rögzíteni. 

 

A képviselők megvitatják a Sportpálya megvásárlásának kérdését, illetve a Millenáris park új helyre 

való költöztetését. 

 

Tóth Béla polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  

 

Nincs kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért a sportpálya megvásárlásáról szóló határozati javaslattal, azt 

kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

73/2015 (IX.29.) számú határozata  

a sportpálya megvásárlásáról 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a 1812/2014. (XII.19.) Kormány határozat szerint folyósított támogatás és a hozzá tartozó 

önrész terhére megvásárolja a TORION Kft.-től a Gyúró, 483/4. helyrajzi szám alatti rét, 

kivett árok, kivett sportpálya megnevezésű ingatlant, 13 M Ft + ÁFA , azaz 

Tizenhárommillió forint + ÁFA vételáron.  

2. vállalja, hogy a MILLENÁRIS emlékművet a Gyúró 477. helyrajzi számú ingatlanról 2017. 

december 31-ig áthelyezi egy méltóbb és alkalmasabb helyszínre. 

3. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti adásvételi szerződést és a 2. pont szerinti 

megállapodás aláírására. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szakács pályázat 

 

Tóth Béla polgármester: sajnálattal közli a képviselőkkel, hogy a szakács állásra nem érkezett 

pályázat. Így javasolja a pályázat újbóli kiírását. A következő pályázat megjelenése 2015. október 

5. napján várható, a benyújtás határideje 2015. október 19-ig lehet benyújtani. 2015. október 26-án 

fogunk tudni dönteni. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? 

 

Nincs kérdés. 

 
A Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

74/2015. (IX.29.) számú határozata 

a szakács állás pályázat kiírása 2. 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy meghirdeti Gyúró Község 

Önkormányzat Főzőkonyháján 2015. október 1. napjával betöltendő szakácsállás pályázatot, a 

mellékelt felhívás közzétételével. 

 
Tóth Béla polgármester: van-e még valakinek kérdése?  

 

Áldott Lóránt képviselő: a Szüreti Bállal kapcsolatban szeretné elmondani, hogy a résztvevők, 

szervezők szeretnék, ha jövőre is lenne Szüreti Bál. Javasolja, hogy az idei bevételt tegyék el 

jövőre, annak érdekében, hogy ruhát tudjanak bérelni, zenészeket és minden egyebet. 

 

Tóth Béla polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás? 

 

Nincs több kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester a képviselőtestületi ülést 18 óra 12 perckor bezárja. 

 

 

 

Tóth Béla 

polgármester 

Dr. Balogh Lóránd 

Jegyző 

 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 

 

 

 

Velner Tímea 

kirendeltség-vezető 


