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M E G H Í V Ó 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
 

2012. szeptember 26-án (szerda) 18.00 órakor 
 
rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
 
Ülés helye: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár - Kamaraterem 
 

 
N y í l t   ü l é s: 
 

1. Javaslat Gyál tömegközlekedésének javítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály  polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat a járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás aláírására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály  polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Javaslat Gyál Város Önkormányzatának 2012. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
 
Gyál, 2012. szeptember 25.  
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 

 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál tömegközlekedésének javítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Budapesti Közlekedési Központ megküldte részünkre a Gyál tömegközlekedésére vonatkozó változásokat, 
mely az alábbiakat tartalmazza. 
Az új menetrend 2012. október 1-től érvényes, - mely a Gyálon közlekedő 55-ös és 84E jelzésű autóbuszok 
üzemidejét bővíti, - javítva ezzel a területi ellátást. 
A Gyált érintő 55-ös jelzésű autóbuszok hétvégi napokon 30-30 percenként közlekednek egész nap. A 84E 
viszonylat üzemideje minden naptípusban meghosszabbodik, munkanapokon 20.00 óra helyett, hétvégén 14.59 
óra helyett 21.00 órakor indul az utolsó járat a Határ úti metróállomástól. Gyálról munkanapokon 20.34 óra 
helyett, hétvégén 15.34 óra helyett 21.34 órakor közlekedik az utolsó 84E jelzésű autóbusz. A 84E jelzésű 
autóbuszok üzemidő bővítésével egyidejűleg a hétvégi, délután időszakban sűrűbb gyorsjárati kiszolgálást 
biztosítva Gyál városnak. A Határ úti végállomástól az eddigi 3 helyett 4 indulás lesz óránként, ezzel 
megteremtve az eddigi 20 perces helyett az egyenletes, 15 perces követést. 
 
Fenti szolgáltatási bővítésért a Budapest Közlekedési Központ 2012. október, november hónapra 
többletköltséget nem számol fel, 2012. december hónaptól az új szolgáltatási díj: 5.054.693,- Ft + ÁFA / hónap, 
mely 228.233,- Ft+ÁFA összegű havi díjemelést jelent. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
I.  Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budapesti Közlekedési Központ 2012. október 
1-től érvényes új menetrendi javaslatát Gyál tömegközlekedésére vonatkozóan az alábbiak szerint: 

• az  55-ös  jelzésű autóbuszok hétvégi napokon délután 30-30 percenként közlekednek egész nap; 
• a 84E viszonylat üzemideje minden naptípusban meghosszabbodik, munkanapokon 20.00 óra 

helyett, hétvégén 14.59 óra helyett 21.00 órakor indul az utolsó járat a Határ úti metróállomástól. 
Gyálról munkanapokon 20.34 óra helyett, hétvégén 15.34 óra helyett 21.34 órakor közlekedik az 
utolsó 84E jelzésű autóbusz. A Határ úti végállomástól az eddigi 3 helyett 4 indulás lesz óránként, 
ezzel megteremtve az eddigi 20 perces helyett az egyenletes, 15 perces követést. 

II.  A Budapesti Közlekedési Központ 2012. október, november hónapra az autóbuszok üzemidő bővítésére díjat 
nem számol fel,  2012. december hónaptól az új szolgáltatási díj: 5.054.693,- Ft + ÁFA / hónap, melyhez az 
Önkormányzat a fedezetet a 2012. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja . 
III. Felkéri a Polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Felelős:     Polgármester 
 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, 
 

Az előterjesztést készítette:Szabó Józsefné irodavezető  
 

Gyál, 2012.  szeptember 19. 
 
Melléklet: feljegyzés 
          Pápai Mihály 
            polgármester 
 
Az előterjesztés a 2012. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
        Diera Éva 
        irodavezető 



 

 

Feljegyzés 
 

Gyál tömegközlekedési változásairól 
 

 
Tervezetten 2012. október 1-jétől módosul a gyáli autóbuszjáratok menetrendje. 
Az új menetrendek alapján, hétvégi napokon, az 55-ös viszonylatokon szóló 

autóbuszok közlekednek egész nap, napközben 30 percenként. A Gyált érintő 55-ös 

jelzésű autóbuszok tehát hétvégi napokon délután sűrűbben közlekednek, az eddigi 

60 helyett 30 percenként. 

A 84E viszonylat üzemideje minden naptípusban meghosszabbodik, munkanapokon 

20.00 óra helyett, hétvégén 14.59 óra helyett 21.00 órakor indul az utolsó járat a 

Határ úti metróállomástól. Gyálról munkanapokon 20.34 óra helyett, hétvégén 15.34 

óra helyett 21.34 órakor közlekedik az utolsó 84E jelzésű autóbusz, ezzel – 

különösen hétvégén – javítva a területi tömegközlekedési kiszolgálását, a Deák 

Ferenc utca térségének kibővített tömegközlekedési ellátást adva.  

A 84E jelzésű autóbuszok üzemidő bővítésével egyidejűleg a hétvégi, délután 

időszakban sűrűbb gyorsjárati kiszolgálást biztosítunk Gyál városnak. A Határ úti 

végállomástól az eddigi 3 helyett 4 indulás lesz óránként, ezzel megteremtve az 

eddigi 20 perces helyett az egyenletes, 15 perces követést. 

Az új szolgáltatási díj megállapításakor Gyál város érdekeit is szem előtt tartva a 

tervezett menetszámok növekedési arányainak figyelembe vételével lett módosítva a 

jelenlegi szolgáltatási díj. A város lakóinak a kedvezőbb tömegközlekedési 

szolgáltatás biztosításához a fentiek alapján az új szolgáltatási díj: 5.054.693,- Ft + 

ÁFA / hónapra változik. Személyes egyeztetésünk alapján a közlekedési változások 

életbe lépése 2012.10.01. azonban az új szolgáltatási díj fizetése első alkalommal 

2012. december hónapban esedékes.  

 
Budapest, 2012. szeptember 17. 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a járási hivatal kialakításához 
szükséges megállapodás aláírására. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Magyarország Országgyűlése a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 
módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényben úgy rendelkezett, hogy a települési önkormányzatok mindazon 
vagyona és vagyoni értékű joga, amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási 
feladatok ellátását biztosítják, 2013. január 1-jén a Magyar Állam ingyenes használatába kerülnek.  

Mindezek alapján Felek az ingyenes használati jog alapításához, a törvény alapján egyéb jogcímen átkerülő 
vagyonelemekhez kapcsolódó részletkérdésekről, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról 
megállapodást kötnek. 
A T. Képviselő-testület 147/2012. (VIII.16.) sz. határozatával döntött a Gyál 2617 hrsz-on szereplő, Somogyi u. 
2. sz alatti 3szint x 176 nm ingatlan járási hivatal részére történő átadásáról. Azonban a felek a megállapodásban 
rögzítik még az ingatlan és ingó vagyon használatba adásának tárgyi, dologi, pénzügyi feltételeit, az átvételre 
kerülő államigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők és munkavállalók, illetve álláshelyek számát, illetve 
rendelkeznek a megállapodás aláírását követően az átadásig keletkező jogokról és kötelezettségekről (átadó 
tulajdonában lévő ingatlanok, ingóságok használatba adása, a járási hivatalba kerülő foglalkoztatottak száma, 
megnevezése, vagyonkezelői jog.). A járási hivatal részét képezi a törzshivatal szervezetén belül az 
Okmányiroda, illetve egyéb hatósági ügyintézőket és őket segítő dolgozókat tömörítő szervezeti egység, 
valamint önálló szakigazgatási szervként a Gyámhivatal, az Építésügyi Hivatal, ÁNTSZ, az Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal, a Földhivatal és a Munkaügyi Központ.  
Gyálon a törzshivatal és egyes szakigazgatási szervek elhelyezését (amennyiben erre szükség lesz, jelen állapot 
szerint Földhivatal és Munkaügyi Központ nem jön ide) a már felajánlott épületrészben meg lehet oldani, de 
szükséges lehet a Gyámhivatal elhelyezése jelenlegi helyén a Gyál, Rákóczi u. 42-44. szám alatt, míg az ÁNTSZ 
esetleg szintén maradhat a jelenlegi helyén. Ezen esetekben a Kormányhivatal döntésétől függően 
Önkormányzatunk helyett a Magyar Állam lép be a bérleti jogviszonyba. A feladatok ellátásához szükséges 
létszám átadása kapcsán igyekszünk a lehető legtöbb dolgozónk továbbfoglalkoztatásáról gondoskodni és az 
október végi képviselő-testületi ülésre előkészíteni a megmaradó feladatokhoz és létszámhoz igazodó hivatali 
struktúrát.  
Az átadó képviseletében a Polgármesternek, az átvevő képviseletében a Kormánymegbízottnak a megállapodást 
2012. október 31-ig, a vagyonkezelési szerződést pedig legkésőbb 2013. június 30-ig meg kell kötni. 
Kérem a tisztelt Képviselő-testület, hogy hatalmazza fel a Polgármestert a járási hivatal kialakításához szükséges 
megállapodás aláírására. 
 
Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a járási hivatal kialakításához 
szükséges megállapodás aláírására. 
 
Határidő: október 31. 
Felelős:    Polgármester 
 
A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Sávai Mária aljegyző 
 
G y á l, 2012. szeptember 24. 
 
          Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 



 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2012. évi 

összesített közbeszerzési tervének módosítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2012.(III. 29.) sz. határozatban elfogadta a Gyál Város 
Önkormányzatának 2012. évi összesített közbeszerzési tervét, mely 2012.06.28-án a 127/2012.(VI. 28.) sz. 
határozattal módosításra került. 
 
Gyál Város Önkormányzata közbeszerzési tervének módosítása szükséges, ugyanis az Új Széchényi Terv 
Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül KMOP-4.5.2-11 számú, „Bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése” tárgyú pályázatra benyújtott, KMOP-4.5.2-
11-2012-0021 azonosító számon regisztrált „Férőhelybővítés és Szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében” 
című projektre támogatási szerződés került aláírásra az Önkormányzat részéről 2012. szeptember 17-én, továbbá 
a Kistérségi Szolgáltató Központ kivitelezésénél az Okmányirodai szárny befejezéséhez kiegészítő közbeszerzés 
lefolytatása szükséges, ezért az alábbi közbeszerzéseket kell lebonyolítani: 

− Bölcsőde kiviteli terveinek elkészítése 
− Kistérségi Szolgáltató Központ, Okmányiroda épület kivitelezéséhez kiegészítő közbeszerzés 

 
A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt) 5. § (4) bekezdése értelmében: 
… Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz 
képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt 
közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell 
az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.”  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Gyál Város Önkormányzatának módosított közbeszerzési tervét 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi összesített közbeszerzési tervét 
az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően módosítja. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   
Az előterjesztést készítette: Kristóf Zoltán 
 
Gyál, 2012. szeptember 24. 
 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
Melléklet: 
- 2012. évi közbeszerzési terv 



Megnevezés Eljárás típusa Eljárás indításának  
tervezett időpontja

Szerződéskötés
tervezett időpontja

1. Sportcsarnok tervezése hirdetmény nélküli tárgyalásos 2012.01.27 2012.03.06

2. KSZK számítógép rendszer és rámpafűtés automatikával, Riasztó- és 
kamerarendszer, Tűzjelző rendszer tervezése és kivitelezése hirdetmény nélküli tárgyalásos 2012.06.29 2012.07.23

3. Városközpont 30-30 db  parkoló építése hirdetmény nélküli tárgyalásos 2012.09.14 2012.10.24

4. KSZK irodabútor beszerzés hirdetmény nélküli tárgyalásos 2012.09.12 2012.10.24

5. Városközpont Promóció hirdetmény nélküli tárgyalásos 2012.11.30 2013.01.10

6. KSZK okmányiroda kiegészítő közbeszerzés hirdetmény nélküli tárgyalásos 2012.10.11 2012.11.12

7. Bartók Béla utcai óvoda kiviteli tervezése hirdetmény nélküli tárgyalásos 2012.11.30 2013.01.10

8. Bóbita bölcsőde kiviteli tervezése hirdetmény nélküli tárgyalásos 2012.09.26 2012.10.30

Megjegyzés:

Közbeszerzési terv 2012

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárások lefolytatásának kötelezettségét, továbbá az önkormányzat a tervben nem szereplő 
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy 
egyéb változás merült fel. Ilyen esetben a közbeszerzési tervet módosítani szükséges, és megfelelően indokolni kell a módosítás okát.

Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig köteles megőrizni.
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