
 
 
 
 
 
 
Szám: 3837/2016. 

 
M E G H Í V Ó 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2016. február 25-én (csütörtök) 18.00 órakor 
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem 
 

N y í l t   ü l é s: 
 

1. Beszámoló a 2016. január 28-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

3. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
4. Javaslat a köztisztaság fenntartásának rendjéről szóló 6/2000. (IV.3.) önkormányzati rendelet 

módosítására  
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. Javaslat GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervére 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

6. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár működéséről szóló 2015. évi beszámoló 
elfogadására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

7. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár éves munkatervének jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

8. Javaslat „közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak 
gyarapítására vonatkozó” közművelődési támogatás pályázat benyújtására és saját erő biztosítására 

 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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9. Javaslat „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 2. sz. mellékletének 

elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

10. Javaslat víziközmű-vagyonon végzett beruházási munka térítésmentes átadására – átvételére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

11. Javaslat Gyál Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Gyáli Bóbita 
Bölcsőde alapító okiratának módosítására 

 
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi  Bizottság 
 

12. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda álláshelyeinek 2016. szeptember 1-jétől történő bővítésére 
 
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

13. Javaslat pályázat kiírására a civil szervezetek támogatásához  
 
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

14. Javaslat pályázat kiírására sport célú támogatás elnyeréséhez 
 
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági és Sport  Bizottság 
 

15. Javaslat a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratának elfogadására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
 

16. Javaslat a 2016. évi  közbeszerzési terv elfogadására  
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

17. Javaslat az új közbeszerzési szabályzat elfogadására  
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

18. Javaslat a „Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodájának bővítésére” megnevezésű 
közbeszerzési eljárás lezárására 

 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

19. Javaslat a Piroska utca forgalmi rendjének megváltoztatására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
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20. Javaslat Ady Endre utcai CBA üzlet épülete melletti (3716/22 hrsz.-ú ingatlanból) területrész 
megvásárlásával kapcsolatosan 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

21. Javaslat a Gyál, Nagy László utcai 5097/2 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonrészének 
értékesítésére 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

22. Javaslat szelektív hulladékgyűjtő konténerek értékesítésére 
  
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

23. Javaslat a Polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

24. Javaslat DPMTISZK cégeljárásával kapcsolatos alaki hiányosság pótlására, határozat meghozatalára 
 

 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

25. Egyebek 
 
Gyál, 2016. február 19.  
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2016. január 28-ai 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2016. január 28-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba 

szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: 
 
I. Pénzügyi és Adó Iroda 
 
1./ 2016. január 1-től január 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:        86.000 e Ft         1.014 e Ft      1,18 % 
 iparűzési adó:   1.088.330 e Ft        42.111 e Ft      3,87 % 
 építményadó:      202.000 e Ft             152 e Ft      0,08 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet január hónapban egyetlen alkalommal sem 
vettük igénybe.  
 

3./ A költségvetési számlán átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzeszköz lekötésből 97.766,- Ft,- a 2016. 
február 17- ig realizált kamat összege. 2016. február 17-én az önkormányzat által a költségvetési számláról 
lekötött szabad pénzeszközeinek összege:  377.500.000 ,- Ft.  
Megoszlása: 200.000.000,- Ft lekötve 2016.03.02. napjáig 0,14 % kamatozással 

 80.000.000,- Ft lekötve 2016.02 24.  napjáig 0,12 % kamatozással 
 97.500.000,- Ft lekötve 2016.04.04.  napjáig 0,45 % kamatozással. 

 
4./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában lejárt határidejű 

kifizetetlen számla nincsen.  
 
 
II. Igazgatási Iroda 
 
A közterületek használatáról és használatuk rendjéről szóló többször módosított 20/2007.(X.03.) számú helyi 
rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjak mértéke minden év február 1-én az előző évi - Központi 
Statisztikai Hivatal által közzétett hivatalos – fogyasztói árindex mértékével növekszik. A fogyasztói árindex 
mértéke a Központi Statisztikai Hivatal közleménye alapján 99,9 %. Fentiek alapján 2016. évben a közterület-
használatért fizetendő díjak mértéke a 2015. évi díjak mértékével megegyező marad. 
 

1. számú melléklet 
(a 20/2007.(X. 03.) számú rendelethez) 

 

A közterület-használatért fizetendő közterület-használati díjak mértéke 

 
I. Alkalmi árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj:    323.- Ft/m2/nap 

 
II. Alkalmi idényjellegű árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj:  323.- Ft/m2/nap 

 
III. Önálló hirdető berendezés, cég és címtábla elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj hirdető 
berendezés esetén:  

  a) 1 négyzetméter alatt:        1.943.- 
Ft/db/hó 
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  b) 1 négyzetméter felett:       1.943.- 
Ft/m2/hó 
 

IV. Építési, bontási munkával kapcsolatos állvány, konténer építőanyag, törmelék elhelyezésekor fizetendő 
közterület-használati díj:  

  a) 1-10 m2-ig:        1.943.-Ft/hó 
 
  b) építési engedéllyel végzett munka esetén, 10 m2 felett  
   ba) 180 napig:       194.- Ft/m2/hó 
   bb) 180 napon túl, vagy megállapodás hosszabbítása esetén :  388.- Ft/m2/hó 
 
  c) nem építési engedélyhez kapcsolódó munka esetén, 10 m2 felett 
   ca) 30 napig:       194.- Ft/m2/hó 
   cb) 30 napon túl:       778.- Ft/m2/hó 
 

V. Közterület kereskedelmi hasznosítása, saját üzemeltetésben lévő üzlethelyiség elé nyitástól zárásig való 
kitelepülés esetén fizetendő közterület-használati díj:     648.- Ft/m2/hó 

 
VI. Közterület vendéglátó-ipari hasznosítása vendéglátó-ipari előkert, terasz létesítése esetén fizetendő 
közterület-használati díj: 

  a) nyitástól zárásig való kitelepülés estén:     39.- Ft/m2/nap 
  b) berendezés állandó ottléte esetén:     64.- Ft/m2/nap 
 

VII. Kereskedelmi célú film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítésekor fizetendő közterület-használati 
díj:           194.- Ft/m2/nap 

 
VIII. Alkalmi vásár, búcsú, kiállítás, sport- és kulturális rendezvények helyszínére fizetendő közterület-
használati díj: 

  a) kereskedelmi szolgáltató tevékenység esetén    259.- Ft/m2/nap 
 
  b) mutatványos tevékenység esetén: 
   ba) 50 m2-ig:       388.- Ft/m2/nap 
   bb) 50 m2 felett:       194.- Ft/m2/nap 
 

IX.  Önállóan szervezett cirkusz, mutatványos tevékenység, egyéb bemutató rendezvény esetén fizetendő 
közterület-használati díj:    

  a) 100 m2-ig:        128.- Ft/m2/nap 

  b) 100 m2 felett:        64.- Ft/m2/nap  

 
X. Esküvői rendezvény lebonyolításához igénybe vett közterület (pl.: lakodalmas sátor állítása lezárt tároló 

terület, lezárt parkoló) használatáért fizetendő közterület-használati díj:  52.- Ft/m2/nap 
 

XI. Mozgóárusítás végzése estén fizetendő közterület-használati díj: 
  a) alkalmi jelleggel végzett tevékenységnél:     2.589.- Ft/nap 
  b) 1 hónapnál hosszabb időn túl végzett tevékenység:   97.- Ft/m2/nap 
 
 
Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2016. január   havi tevékenységéről készített kimutatásokat.  
 
III. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 
A Képviselő-testület 210/2015.(IX.24.) számú határozatával felhatalmazta a polgármestert, hogy legfeljebb 
5.500.000 Ft vételáron a DPMV Zrt. legfeljebb 55 db törzsrészvényének megvásárlása ügyében eljárjon. Ezen 
felhatalmazás alapján Gyál Város Önkormányzata 27 db törzsrészvény megvásárlására kötött szerződést 
Dunaharaszti Város Önkormányzatával 200.000 Ft/db vételáron, mely érvényességéhez felek 2016. február 11-
én megkapták a DPMV Zrt. közgyűlésének jóváhagyását. 
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Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés 
óta eltelt időszakban 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Gyál, 2016. február 17.  
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 



 2016. Január havi összesítő

Illetékes szerv 
ért, intézk.

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, köztisztasággal kapcsolatos események 3 db 3 db
Roncs autók felderítése 
Tűzgyújtással kapcsolatos események
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése
Házalókal, engedély nélküli utcai árusokkal kapcsolatos intézkedések 6 db 1 db 5 db
Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek 2 db 2 db
Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 37 db 37 db
Irodai munka, Irodai értekezletek, ügyfél fogadás 34 db 34 db
Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése 4 db 4 db
Gyalogos járőrőzés 21 db 21 db
Utcanévtáblák, házszámtáblák ellenőrzése, hiányának, rongálás észlelése, jelzése
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák észlelése, jelzése
Növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak észlelése, jelzése
Zöldterület szennyezése, rongálása, 
Illegális, engedély nélküli fakivágás észlelése
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események
Közösségellenes magat.kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések 43 db 14 db 29 db
Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének észlelése, jelzése
Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése, polgárőrök, Rendőrség részvételével 26 db 26 db
KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 58 db 49 db 8 db 80 000 Ft
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 4 db 4 db
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése 12 db 12 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés 5 db 5 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás
Orvosi ügyelet értesítése, beteg, ittas személyekkel intézkedések
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, műszaki mentésében részvétel, fokozott 
útellenőri járőrözés 2 db 2 db
Közútkezelői hozzájárulást igénylő, azzal kapcsolatos események
Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések 19,00 db 19 db
Figyelmeztetések visszaellenőrzése 3 db 3 db

Összesen: 279 db 185 db 85 db 8 db 80 000 Ft

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



Feljelentés

1 db

1 db



 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
2016. januári mezőőri tevékenységről 

 
 

2016. január hóban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak 
szerint alakultak. 
 
 
  Megnevezés:               Esetszám: 
1. Falopás megelőzésére tett intézkedés       - 
2. Falopás tettes nélkül         3 
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel        - 
4. Kábelégetés          - 
5. Vadgázolás          - 
6. Elkóborolt állatok         - 
7. Elütött állatok          1 
8. Szemétszedés, külterület takarítás        - 
9. Szemetelés elkövető nélkül        2 
10. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése        - 
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése       - 
12. Gyepmester értesítése         - 
13. Vadőr értesítése          2 
14. Tulajdonosok értesítése         - 
15. Ügyintézés          6 
16. Parlagfű ügyintézés         - 
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás        - 
18. Illegális építkezés         - 
19. Madarak riasztása         - 
20. Orvvadászat, orvhorgászat        - 
21. Feljelentés          1 
22. Tulajdonosi feljelentés         - 
23. Figyelmeztetés          2 
24. Elkövetők elmenekülése         - 
25. Utak tisztítása          - 
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás        - 
27. Gépjárművek ellenőrzése         3 
28. Erdőtisztítás          - 
29. Szárazgallyat szedő emberek        2 
30. Gabona taposás (jármű, ló)        - 
31. Gabona, termény lopás         - 
32. Crossmotoros, kvados károk        - 
33. Nyombiztosítás          - 
34. Továbbképzés          4 
35. Póráznélküli ebek sétáltatása        1 
36. Rendőrséggel-Feggyel-Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés    - 
37. Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás      - 
38. Szemetet szállító gépjármű háló nélkül       - 
39. Önkormányzatok, társintézmények értesítése      2 
 



 
 
 
 
 
 

       Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok
        végrehajtásáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára a Képviselő-
testület 2016. január 28. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület  
7/2016.(I.28.) sz. határozatával elfogadta. 
 

A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban 
számolok be: 
 

4/2016.(I.28.)      Intézkedést nem igényel. 
5/2016.(I.28.)  A Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 

Kuratóriumának új elnöke kinevezésére vonatkozó 
testületi határozat az illetékesek részére 
megküldésre került. 

6/2016.(I.28.)      Intézkedést nem igényel. 
7/2016.(I.28.)      Intézkedést nem igényel. 
8/2016.(I.28.)  A GY.T.H. Kft. és a Gyáli-Városgazda Kft új 

ügyvezetője 2016. február 1-jével megkezdte a 
munkát. 

9/2016.(I.28.)  A Gyáli Tulipán Óvoda intézményvezetői 
pályázata a testületi határozatban foglaltaknak 
megfelelően kihirdetésre került. 

10/2016.(I.28.)  A Gyáli Tátika Óvoda építési munkához szükséges 
műszaki ellenőrzés és tervbírálat elvégzésére a 
Volmer Kft-vel a szerződés aláírása és a tervbírálat 
végzése folyamatban van. 

11/2016.(I.28.)  A védőnői épület építési munkához szükséges 
műszaki ellenőrzés és tervbírálat elvégzése, 
valamint a szerződés aláírása  a Volmer Kft-vel 
folyamatban van  

12/2016.(I.28.)  A „Gyáli tanuszoda parkoló és park kivitelezése” 
tárgyú munkához szükséges közbeszerzés 
elvégzésére vonatkozó szerződés megkötése 
folyamatban van. 

13/2016.(I.28.)  A 0154/12 hrsz-ú ingatlan haszonbérletére 
vonatkozóan a bérleti szerződés a Peremvárosi 
Horgászok Egyesületével aláírásra került. 

14/2016.(I.28.)  A 247/1 hrsz-ú földrészlet térítésmentes tulajdonba 
vételével kapcsolatban a szerződés aláírásra került,  
földhivatali bejegyzést az ügyfelek ügyvédje intézi.  

15/2016.(I.28.)  A 12 hrsz-ú ingatlan átminősítésére vonatkozó 
testületi határozat az ügyfél részére kiküldésre 
került. 

16/2016.(I.28.)  A Krúdy Gyula köz rendezése tárgyában a testület 
döntéséről az ügyfél értesítése folyamatban van. 

17/2016.(I.28.)  A „Gyál Városközpont fejlesztése” projekttel 
kapcsolatos tanulmányterv készítésére 
vonatkozóan a pályázók értesítése megtörtént, a 
nyertes pályázótól a szerződéstervezetet 
megkértük. 

18/2016.(I.28.)      Intézkedést nem igényel. 
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19/2016.(I.28.)  Az illegális migránsok beáramlásáról és a kötelező 
betelepítési kvótáról megfogalmazott testületi 
álláspontot tartalmazó határozat továbbításra került 
Magyarország Kormánya felé.   

20/2016.(II.11.)      Intézkedést nem igényel. 
21/2016.(II.11.)      Intézkedést nem igényel. 
22/2016.(II.11.)  A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének 
elfogadásáról a testületi határozat az ügyvezető 
részére átadásra került.  

23/2016.(II.11.)  A GY.T.H. Kft. Alapító Okiratának a testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelő módosítása 
megtörtént, a cégbírósági bejegyzés folyamatban 
van.  

24/2016.(II.11.)  A Gyáli-Városgazda Kft. Alapító Okiratának a 
testületi határozatban foglaltaknak megfelelő 
módosítása megtörtént, a cégbírósági bejegyzés 
folyamatban van. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. 
 
 

Határozati javaslat: 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Gyál, 2016. február 18. 
 
 
 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) sz. önkormányzati 
rendelet módosítására 
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) – (3) bekezdésében foglaltak szerint: 
„ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. 
    (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat 
bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. 
    (3) A helyi önkormányzat költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében 
meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási 
előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.” 
 
A hivatkozott jogszabály 34. § (4) bekezdése pedig kimondja, hogy 
„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás 
átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha 
év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatokat érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben 
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését 
követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.” 
 
A rendelettervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés b) pontja alapján. 
 
Az alábbiak miatt szükséges módosítani Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét.  
 
 
1. Gyál Város Önkormányzat 
 
 
A) Bevételek 
 
 
 

Önkormányzatok működési célú támogatása: 
Lakásfenntartási támogatás (11-12. hó)    010/018010     363 e Ft 
Bérkompenzáció (10-11. hó)     010/018010  1.331 e Ft 
Bérkompenzáció rendezés      010/018010  1.094 e Ft 
Központi költségvetési támogatás lemondás, pótig. (okt. felm.) 010/018010         1.306 e Ft 
Önk. adatszolgáltatások minőségének javítása támogatás  010/018010  1.500 e Ft 
Köznevelési intézmények működésének támogatása (átad. int.) 010/018010  1.745 e Ft 
Rendkívüli önkormányzati támogatás átcsop.   010/018010             53.821 e Ft 
Önkormányzati segélyezés támogatás    010/018010         7 e Ft 
Önkormányzatok működési célú támogatása összesen:                61.167 e Ft 
 
 
 
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 
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Közcélú foglalkoztatás támogatás     052/041233             15.247 e Ft 
Természetbeni Erzsébet utalványok    037/104051  6.421 e Ft 
Rendkívüli önkormányzati támogatás átcsop.   010/018010            -53.821 e Ft 
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (Arany J. Köz. Ház) átcs. 010/018010   - 839 e Ft 
Bethlen Gábor Alap – testvértelepülési pályázat   019/011130  1.972 e Ft 
Bursa Ösztöndíj támogatás     010/018010     375 e Ft 
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:                              -30.645 e Ft 
 
Közhatalmi bevételek 
Iparűzési adó bevétel emelés – 258/2015.(XI.26.) KT. hat.  021/011220             23.052 e Ft 
Iparűzési adó bevétel emelés – 259/2015.(XI.26.) KT. hat.  021/011220  2.667 e Ft 
COFOG átcsoportosítás      021/011220              -1.925 e Ft 
COFOG átcsoportosítás      019/011130  1.925 e Ft 
Közhatalmi bevételek összesen:                   25.719 e Ft 

 
Működési bevételek 
DPMV bérleti díj átcsop.       009/013350              -6.987 e Ft 
Kiszámlázott áfa / DPMV bérleti díj átcsop.    009/013350  6.987 e Ft 
DPMV bérleti díj emelés      009/013350  8.267 e Ft 
Kiszámlázott áfa / DPMV bérleti díj emelés    009/013350  2.232 e Ft 
COFOG átcsoportosítás      019/011130              3.720 e Ft 
COFOG átcsoportosítás      009/013350              -3.720 e Ft 
COFOG átcsoportosítás      018/016030                 -557 e Ft 
COFOG átcsoportosítás      055/900060     557 e Ft 
Működési bevételek összesen:                     10.499 e Ft 

 
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  
Család- és gyermekjóléti központok támogatása    010/018010  2.000 e Ft 
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (Arany J. Köz. Ház) átcs. 010/018010     839 e Ft 
Uniós támog. / KEOP szemétszállítás    002/062020  3.398 e Ft 
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:                  6.237 e Ft 

 
Finanszírozási bevételek 
ÁHT-n belüli megelőlegezések     010/018010             48.020 e Ft 
Finanszírozási bevételek összesen:                                                                                              48.020 e Ft 
 
 
 
 
B) Kiadások 
 
Személyi juttatások  
Foglalkoztat. szem. jutt. / Közalk. alapilletménye / bérkomp.  011/066010       33 e Ft 
Foglalkoztat. szem. jutt. / Közfoglalkoztatás támog.   052/041233             13.407 e Ft 
Foglalkoztat. szem. jutt. / szociális támogatás   011/066010       50 e Ft 
Foglalkoztat. szem. jutt. / közlekedési ktgtér. átcsop.   011/066010    -462 e Ft 
Foglalkoztat. szem. jutt. / jutalom átcsop.    052/041233     462 e Ft 
Foglalkoztat. szem. jutt. / jutalom átcsop.    011/066010     418 e Ft 
Külső személyi juttatások / Egyéb – kitüntetés Máj Miklós  019/011130     120 e Ft 
Külső személyi juttatások / Reprezentáció céltartalékról  019/011130         9 e Ft 
Külső személyi juttatások / megbízási díj – átcsop.   019/011130              -2.804 e Ft 
Külső szem. juttatások / jutalom átcsop.    019/011130  4.300 e Ft 
Külső szem. juttatások / reprezentáció, int. jut.   019/011130  3.562 e Ft 
Külső szem. juttatások / reprezentáció testvértelepülési p.  019/011130     671 e Ft 
Személyi juttatások összesen:                   19.766 e Ft 

     
Munkaadókat terhelő járulékok  
Szociális hozzájárulási adó / közfoglalkoztatás támog.  052/041233     1.840 e Ft 
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Szociális hozzájárulási adó / bérkomp.    011/066010             9 e Ft 
Szociális hozzájárulási adó / átcsop.    019/011130    -482 e Ft 
EHO / kitüntetés       019/011130           32 e Ft 
EHO / átcsoportosítás      019/011130     899 e Ft 
EHO / testvértelpülési pályázat     019/011130     128 e Ft 
Táppénz hozzájárulás / átcsop.     052/041233      -49 e Ft 
Munkáltatói SZJA / átcsoportosítás     019/011130     523 e Ft 
Munkáltatói SZJA / testvértelepülési pályázat   019/011130     214 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:             3.114 e Ft  

 
 
Dologi kiadások 
Készletbeszerzés / Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés – Kft. beruh. 019/011130  1.049 e Ft 
Készletbeszerzés / Irodaszer átcsop.    019/011130       52 e Ft 
Készletbeszerzés / Munkaruha átcsop.    011/066010      -52 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Karbantartás – DPMV bérleti díj emelés 004/052080  1.894 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / bérleti díj – testvértelepülési p.  019/011130     150 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / szállítási szolg. – testvértelepülési p.  019/011130     372 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / biztosítási díj – átcsop.   004/052080     214 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / egyéb üzemeltetési szolg.   019/011130    -214 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / közvilágítás átcsop.    024/064010  4.580 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / átadott int. rezsije átcsop.   073/091220              -4.580 e Ft 
Kiküldetés, reklám prop. /Reklám prop. átcsop.   002/062020  3.913 e Ft 
Kiküldetés, reklám prop. / Kiküldetés    002/062020              -3.913 e Ft 
Kiküldetés, reklám prop. / Reklám - KEOP    002/062020             11.738 e Ft 
Kiküldetés, reklám prop. / belföldi kiküldetés átcsop.   019/011130       87 e Ft 
Kiküldetés, reklám prop. / reklám átcsop.    019/011130      -87 e Ft  
Különféle befizetések / Működési célú áfa átcsop.   002/062020            -13.819 e Ft 
Különféle befizetések / Fizetendő áfa    002/062020             13.819 e Ft 
Különféle befizetések / Áfa – üzem. anyagbesz.   019/011130     283 e Ft 
Különféle befizetések / Működési célú áfa  DPMV bérleti díj  004/052080     511 e Ft 
Különféle befizetések / Áfa reklám KEOP    002/062020  3.169 e Ft 
Különféle befizetések / Áfa – testvértelepülési p.   019/011130     294 e Ft 
Különféle befizetések / Egyéb dologi – testvértelepülési p.  019/011130     143 e Ft 
Különféle befizetések / egyéb dologi kiadások átcsop.  019/011130      -25 e Ft 
Különféle befizetések / pénzügyi műveletek kiadásai   069/086030       25 e Ft 
 

Dologi kiadásokon belül COFOG változások átvezetése: 
Szolgáltatási kiadások / átadott int. rezsi     019/011130            -12.102 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / átadott int. rezsi     073/091220             12.102 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / vásárolt élelmezés     019/011130              -8.778 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / vásárolt élelmezés     084/096015          8.778 e Ft 
Különféle befizetések / Áfa int. rezsi    019/011130              -3.286 e Ft 
Különféle befizetések / Áfa int. rezsi    073/091220  3.286 e Ft 
Különféle befizetések / Áfa vásárolt élelmezés   019/011130              -2.370 e Ft 
Különféle befizetések / Áfa vásárolt élelmezés   084/096015  2.370 e Ft 
COFOG átcsoportosítás      019/011130  3.633 e Ft 
COFOG átcsoportosítás      009/013350              -3.720 e Ft 
COFOG átcsoportosítás      018/016030     105 e Ft 
COFOG átcsoportosítás      024/064010              -4.580 e Ft 
COFOG átcsoportosítás      073/091220             4.562 e Ft 
Dologi kiadások összesen:                   19.603 e Ft 
 
 

   
Ellátottak pénzbeli juttatásai  
Lakásfenntartási támogatás (11-12. hó)    032/106020     363 e Ft 
Természetbeni Erzsébet utalványok    037/104051  6.421 e Ft 
Köztemetés / átcsop.       011/066010      -50 e Ft 
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Rendszeres pénzbeni szoc. segély     030/105010         7 e Ft 
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                      6.741 e Ft  

                 
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre 
 „Kertváros” ÖT támogatás / ágazati kieg. pótlék (10-11. hó)  019/011130  1.797 e Ft 
„Kertváros” ÖT támogatás / bérkompenzáció 10-11. hó  019/011130     638 e Ft 
 „Kertváros” ÖT támogatás / normatív támogatás (októberi felm.) 019/011130       22 e Ft 
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen:                  2.457 e Ft  

 
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre  
Gyál Városüz. Kft. támogatás / 259/2015. (XI.26.) KT. hat  019/011130  2.667 e Ft 
Gyál Városüz. Kft. támogatás / közút karbant. 159/2015.  019/011130  3.541 e Ft 
Gyál Városüz. Kft. támogatás / eszközbesz. 159/2015.  019/011130  1.858 e Ft 
Alapítványok támogatása / 264/2015.(XI.26.) KT. hat  019/011130       90 e Ft 
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre                   8.156 e Ft 

 
Céltartalék változása (019/011130): 
Város által alapított díjak / Alapítványok támogatása 264/2015. (XI.26.) KT. hat.       -90 e Ft 
Város által alapított díjak / kitüntetés Máj Miklós         -152 e Ft 
Városi rendezvények / átcsop. Önk. reprezentációs kiadásaihoz           -9 e Ft 
Végkielégítés, felmentés / felmentési bérek – Arany Közösségi Ház       -722 e Ft 
Végkielégítés, felmentés / jub. jutalom – Tulipán Óvoda        -465 e Ft 
Végkielégítés, felmentés / jub. jutalom – Liliom Óvoda     -5.217 e Ft 
Végkielégítés, felmentés / jub. jutalom – Tátika Óvoda     -1.246 e Ft 
Kiegészítő ágazati pótlék / előleg maradvány 10-11. hó felhasználás               -2.357 e Ft 
Közút karbantartás / átcsop. Városüz. Kft. 159/2015.      -3.541 e Ft 
Kft. eszközbeszerzés / átcsop. Városüz. Kft. 159/2015.     -1.858 e Ft 
Céltartalék változása összesen:                   -15.657 e Ft 

                 
Általános tartalék változása (019/011130): 
Állami támogatás októberi pótigénylése        1.284 e Ft 
Étkeztetés elszámolás alapján póttámogatás          -719 e Ft 
Bérkompenzáció támogatása pótelőirányzat 2015. évi előleg visszavonása miatt     -506 e Ft 
Köznevelési intézmények működésének támogatása      1.745 e Ft 
Bérkompenzáció rendezés         1.094 e Ft 
Bursa Ösztöndíj támogatás           375 e Ft 
Tanuszoda beruházás / 227/2015. (X.29.) KT. hat                  -2.365 e Ft 
Liliom Óvoda póttámogatás                    -1.691 e Ft 
Általános tartalék változása összesen:                      -783 e Ft 

 
Beruházások 
Immateriális javak beszerzése / járdafelújítás terv átsorolás  002/062020              -3.825 e Ft 
Ingatlanok beszerzése / járdafelújítás terv átsorolás   002/062020  3.825 e Ft 
Ingatlanok beszerzése / tanuszoda beruházás   002/062020  1.862 e Ft 
Beruházási áfa / tanuszoda beruházás    002/062020     503 e Ft 
Egyéb tárgyi eszk. beszerzés / Kft. beruházási keret   019/011130     561 e Ft 
Beruházási áfa / egyéb TE beszerzés    019/011130     151 e Ft  
Részesedések beszerzése / DPMV Zrt. részvényvásárlás  004/052080              -5.500 e Ft 
Meglévő részes. növelése / DPMV Zrt. részvényvásárlás  004/052080  5.500 e Ft 
EU-s beruh. / TE. Beszerzés / KEOP szemétszáll. –átcsop.  002/062020  1.732 e Ft 
Beruházási áfa / KEOP szemétszáll. – átcsop.   002/062020              -1.732 e Ft 
EU-s beruh. / TE. Beszerzés / KEOP szemétszáll. –átcsop.  002/062020            -11.738 e Ft 
Beruházási áfa / KEOP szemétszáll. – átcsop.   002/062020              -3.169 e Ft 
EU-s beruh. / TE. Beszerzés / KEOP szemétszáll.    002/062020               3.398 e Ft 
Felújítások / Ingatlanok felújítása – DMPV bérleti díj emelés  004/052080  6.373 e Ft 
Felújítások / Felújítási áfa – DPMV bérleti díj emelés  004/052080  1.721 e Ft 
Felújítások / Ingatlanok felújítása – KSZK épület elektr. Csatl. 019/011130     802 e Ft 
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Felújítások / Felújítási áfa –KSZK épület elektr. Csatl.  019/011130     216 e Ft 
Beruházások összesen:                                                                                                                        680 e Ft 

 
Egyéb felhalmozási célú kiadások 
Család- és gyermekjóléti központok támogatásai (Kertváros TÖT) 019/011130  2.000 e Ft 
Városüzemeltetési Kft. beruházási támogatás   019/011130              -2.044 e Ft 
Cofog átcsoportosítás      018/016030              -1.000 e Ft 
Cofog átcsoportosítás      048/061030  1.000 e Ft 
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen :         -44 e Ft 

 
Finanszírozási kiadások 
Intézményi támogatás       077/018030 

Polgárm. Hivatal / bérkompenzáció támogatás        258 e Ft 
Tulipán Óvoda / bérkompenzáció támogatása          94 e Ft  
Liliom Óvoda / bérkompenzáció támogatása         152 e Ft 
Bóbita Bölcsőde / bérkompenzáció támogatása        289 e Ft 
Közösségi Ház / bérkompenzáció támogatása        245 e Ft 
Eü. Központ / bérkompenzáció támogatása           26 e Ft 
Tátika Óvoda / bérkompenzáció támogatása           93 e Ft 
Bóbita Bölcsőde/ ágazati kiegészítő pótlék 10-11. hó        560 e Ft 
Polgárm. Hivatal / önk. adatszolg. javítása támogatás átadás    1.500 e Ft 
Liliom Óvoda / jutalom kifizetéshez pótei.      2.066 e Ft 
Tátika Óvoda / jutalom kifizetéshez pótei.                 13.197 e Ft 
Tulipán Óvoda / jutalom kifizetéshez pótei.      1.301 e Ft 
Bóbita Bölcsőde / jutalom kifizetéshez pótei.     4.621 e Ft 
Arany J. Közösségi Ház / jutalom kifizetéshez pótei.     1.867 e Ft 
Közösségi Ház / felmentések (Kenéz, Kocsisné)        722 e Ft 
Polgármesteri Hivatal / KSZK épület elektromos csatlakozási díj               -1.018 e Ft 
Polgármesteri Hivatal / támogatás átcsoportosítás                  -6.367 e Ft 
Tulipán Óvoda / jub. jut. felszab. céltartalékról        465 e Ft 
Tulipán Óvoda / étkeztetés póttámogatás         322 e Ft 
Liliom Óvoda / jub. jut., felmentési bér felszabadítás     5.217 e Ft 
Liliom Óvoda / póttámogatás       1.691 e Ft 
Tátika Óvoda / étkeztetés pótei.          397 e Ft 
Tátika Óvoda / szab. megv., jub. jut.      1.246 e Ft 

Államháztartáson belüli megelőlegezés     010/018010             48.020 e Ft 
COFOG átcsoportosítás      019/011130  6.000 e Ft 
COFOG átcsoportosítás      055/900060              -6.000 e Ft 
Finanszírozási kiadások összesen:                  76.964  e Ft 
 
  
 

2. Gyál Város Polgármesteri Hivatal 
 

A) Bevételek 
 

Finanszírozási bevételek 
Irányító szervi támogatás/ bérkompenzáció 10-11. hó  777/018030     258 e Ft 
Irányító szervi támogatás/ önk. adatszolg. javítása támogatás  777/018030  1.500 e Ft 
Irányító szervi támogatás / KSZK épület elektromos csatlakozás 777/018030              -1.018 e Ft 
Irányító szervi támogatás / támogatás átcsoportosítás   777/018030              -6.367 e Ft 
Finanszírozási bevételek összesen:                                              -5.627 e Ft 
 
 
 
B) Kiadások 
 

Személyi juttatások  
Törvény szerinti illetmények / bérkompenzáció 10-11. hó  719/011130     203 e Ft 
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Foglalkoztatottak személyi jutt. / önk. adatszolg. javítása támog. 719/011130  1.181 e Ft 
Törvény szerinti illetmények / támogatás átcsop.   719/011130              -5.476 e Ft 
COFOG átcsoportosítás      719/011130              -6.072 e Ft 
COFOG átcsoportosítás      726/011210  5.795 e Ft 
COFOG átcsoportosítás      721/011220              -2.573 e Ft 
COFOG átcsoportosítás      725/031030     895 e Ft 
COFOG átcsoportosítás      720/041110     163 e Ft 
COFOG átcsoportosítás      735/105010     439 e Ft 
COFOG átcsoportosítás      739/107060     250 e Ft 
COFOG átcsoportosítás      734/104051     250 e Ft 
COFOG átcsoportosítás      722/098010     853 e Ft 
Személyi juttatások összesen:                                                                                                          -4.092 e Ft 

 
Munkaadókat terhelő járulék 
Szociális hozzájárulási adó / bérkompenzáció   719/011130                            55 e Ft 
Szociális hozzájárulási adó / önk. adatszolg. javítása támog.  719/011130                     319 e Ft 
Szociális hozzájárulási adó / támogatás átcsop.   719/011130    -891 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulék összesen:        -517 e Ft  

 
Felhalmozási célú kiadások 
Elektromos csatlakozási díj     719/011130  -1.018 e Ft 
Felhalmozási célú kiadások összesen:                    -1.018 e Ft 
 
 
 
3. Intézmények 
 
 
Tulipán Óvoda 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  091140        74 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   091140        20 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030        94 e Ft 
 
Dologi kiadások / étkeztetés póttámogatás    096015      322 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      322 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / jutalom pótei.    091110      668 e Ft 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / jutalom pótei.    091140      356 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok     091110      181 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok     091140        96 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030   1.301 e Ft 
 
Dologi kiadások – áfa visszatérítés     096015      391 e Ft 
Működési bevételek – áfa visszatérítés    096015      391 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / jub. jut.   091110      366 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok     091110        99 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      465 e Ft 
 
Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop.    091110        40 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop.    091140       -40 e Ft 
 
Dologi kiadások / átcsop.      091110               -1.293 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop.      091140   1.293 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop.      096015          1 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop.      091110         -1 e Ft 
 
Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop.    091110        40 e Ft 
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Dologi kiadások / átcsop.      091110       -40 e Ft 
 

 
 
 
   

Liliom Óvoda 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  091140      120 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   091140        32 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      152 e Ft 
 

Foglalkoztatottak személyi juttatása / jutalom pótei.    091110   1.032 e Ft 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / jutalom pótei.    091140      595 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok     091110      278 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok     091140      161 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030   2.066 e Ft 
 

Foglalkoztatottak személyi jutt. / jub. jut., felmentési bér  091110   4.108 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok     091110   1.109 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030   5.217 e Ft 
 

Dologi kiadások / áfa visszatérítés     096015      136 e Ft 
Dologi kiadások / áfa visszatérítés     091140        93 e Ft 
Dologi kiadások / áfa visszatérítés     091110        94 e Ft 
Működési bevételek / áfa visszatérítés    096015      323 e Ft 
 
Dologi kiadások / továbbszámlázott szolg.    091140      357 e Ft 
Működési bevételek / továbbszámlázott szolg.   091140      357 e Ft 
 
Dologi kiadások / támogatás polgármesteri keretből   091110      150 e Ft 
Működési támogatások ÁHT-n belül / polgármesteri keret  018030        150 e Ft 
 
Dologi kiadások / póttámogatás     096015   1.333 e Ft 
Dologi kiadások / póttámogatás     091110      120 e Ft 
Dologi kiadások / póttámogatás     091140      238 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030   1.691 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi jutt. / átcsop.    091110      291 e Ft 
Foglalkoztatottak személyi jutt. / átcsop.    091140      108 e Ft 
Külső személyi jutt. / átcsop.     091110     -291 e Ft 
Külső személyi jutt. / átcsop.     091140     -108 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi jutt. / átcsop.    091140        44 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop.    091140       -44 e Ft 
 

Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop.    091110        79 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop.    091140       -79 e Ft 
 

Dologi kiadások / átcsoportosítás     096015       -25 e Ft 
Dologi kiadások / átcsoportosítás     091110       -48 e Ft 
Dologi kiadások / átcsoportosítás     091140       -27 e Ft 
Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás    091140      100 e Ft 
 

Dologi kiadások / átcsoportosítás     091140      443 e Ft 
Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás    091140     -443 e Ft 
 

Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop.    091110        60 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop.    091140        32 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop.      091110       -62 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop.      091140       -30 e Ft 
 
Dologi kiadások / átcsop.      091110     -920 e Ft 
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Dologi kiadások / átcsop.      091140      920 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / támog. átcs.   091110      913 e Ft 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / támog. átcs.   091140          3 e Ft 
Önkormányzati támogatás / támog. átcsop.    018030      916 e Ft 
 
Dologi kiadások / támog. átcsop.     091110      -190 e Ft 
Dologi kiadások / támog. átcsop.     091140      -129 e Ft 
Dologi kiadások / támog. átcsop.     096015      -596 e Ft 
Felhalmozási kiadások / támog. átcsop.    091140          -1 e Ft 
Önkormányzati támogatás / támog. átcsop.    018030      -916 e Ft  
 
 

Tátika Óvoda 
Dologi kiadások / étkeztetés póttámogatás    096015      397 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      397 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  091140       73  e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   091140        20 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030        93 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / jutalom pótei.    091110                7.074 e Ft 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / jutalom pótei.    091140                3.317 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok     091110   2.051 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok     091140      755 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030              13.197 e Ft 
 
Foglalkoztatottak szem. jutt. / szab.megv.    091140      432 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok     091140      117 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      549 e Ft 
  
Foglalkoztatottak szem. jutt. / jub. jut.    091110      549 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok     091110      148 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      697 e Ft 
 
Dologi kiadások / továbbszámlázott szolg.    091140      173 e Ft 
Működési bevételek / továbbsz. szolg.    091140      173 e Ft  
 
Dologi kiadások / áfa visszatérítés     096015      686 e Ft 
Működési bevételek / áfa visszatérítés    096015      686 e Ft 
 
Foglalkoztatottak szem. jutt. / átcsop.    091110   1.092 e Ft 
Foglalkoztatottak szem. jutt. / átcsop.    091140      492 e Ft 
Külső szem. juttatások / átcsop.     091140               -1.584 e Ft 
 
Külső szem. juttatások / átcsop.     091110               -1.440 e Ft 
Külső szem. juttatások / átcsop.     091140      1.440 e Ft 
 
Foglalkoztatottak szem. jutt. / átcsop.    091140        34 e Ft 
Külső szem. juttatások / átcsop.     091110                    -34 e Ft 
 
Foglalkoztatottak szem. jutt. / átcsop.    091110         -1 e Ft 
Külső szem. juttatások / átcsop.     091110              66 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok     091110       -65 e Ft 
 
Foglalkoztatottak szem. jutt. / átcsop.    091140          9 e Ft 
Önkormányzati támogatás / támog. átcsop.    018030          9 e Ft 
 
Dologi kiadások / támog. átcsop.     091140         -9 e Ft 
Önkormányzati támogatás / támog. átcsop.    018030         -9 e Ft 
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Önkormányzati támog. átcsop.     018030     -239 e Ft 
Önkormányzati támog. átcsop.     091140      239 e Ft 
 
Munkaadókat terhelő járulékok     091110      391 e Ft 
Felhalmozási kiadások      091140     -391 e Ft 
 
Munkaadókat terhelő járulékok     091140        21 e Ft 
Felhalmozási kiadások / átcsop.     091140       -21 e Ft 
 
Dologi kiadások / átcsop.      096015        82 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop.      091110       -46 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop.      091140       -36 e Ft 
  

Dologi kiadások / átcsop.      091110     -730 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop.      091140      730 e Ft  
 
 
 
 

Bóbita Bölcsőde 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / kieg. ágazati pótlék 10-11. hó 104030      441 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / kieg. ágazati pótlék   104030      119 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      560 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  104030      228 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   104030        61 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      289 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / jutalom pótei.    104030   3.639 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok     104030      982 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030   4.621 e Ft 
 
Foglalkoztat. szem. jutt. / átcsop.     104030         -4 e Ft 
Külső személyi juttatások / átcsop.     104030          4 e Ft 
 
Foglalkoztat. szem. jutt. / átcsop.     104030     -157 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop.    104030      157 e Ft 
 
Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop.    104030      383 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop.      104030     -383 e Ft 
 
Dologi kiadások / átcsop.      104030     -450 e Ft 
Felhalmozási kiadások / átcsop.     104030      450 e Ft 
 
Dologi kiadások átcsop.      104030     -282 e Ft 
Dologi kiadások átcsop.      104035      282 e Ft 
 
 
 

Arany János Közösségi Ház és Könyvtár 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  082044     193  e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   082044        52 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      245 e Ft 
 
 

Foglalkozt. személyi juttatása / Felmentési bér (Kenéz, Kocsisné)  082092      624 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / felmentési bér   082092       98  e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      722 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / jutalom pótei.    082092   1.470 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok     082092      397 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030   1.867 e Ft 
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Külső személyi juttatások / átcsop.     082092      220 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop.    082092        53 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop.      082092      913 e Ft 
Működési bevételek / Előadóest     082092   1.186 e Ft 
Dologi kiadások / Előadóest     082044      151 e Ft 
Működési bevételek / Előadóest     082092      151 e Ft 
 
Dologi kiadások / KEOP közvilágítás pályázat   082092   1.500 e Ft 
Működési bevételek / KEOP közvilágítás    082092   1.500 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / átcsop.   082092     -447 e Ft 
Külső személyi juttatások / átcsop.     082092      447 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / átcsop.   082044               -1.532 e Ft 
Külső személyi juttatások / átcsop.     082044        53 e Ft 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / átcsop.   082092   1.451 e Ft 
Külső személyi juttatások / átcsop.     082092      313 e Ft 
Működési bevételek / bevétel emelés túlteljesítés miatt  082092      285 e Ft 
 
Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop.    082092     -238 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop.    082044      238 e Ft 
 
Dologi kiadások / átcsoportosítás     082092        10 e Ft 
Dologi kiadások / átcsoportosítás     082044       -10 e Ft 
 
Dologi kiadások / átcsoportosítás     082092     -225 e Ft 
Dologi kiadások / átcsoportosítás     082044      326 e Ft 
Működési bevételek / átcsop.     082092      101 e Ft 
 
Dologi kiadások / átcsoportosítás     082092               -2.895 e Ft 
Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás    082092   2.895 e Ft 
 
Dologi kiadások / átcsoportosítás     082092                   742 e Ft 
Dologi kiadások / átcsoportosítás     082044               -1.995 e Ft 
Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás    082092   1.253 e Ft 
Dologi kiadások / átcsoportosítás     082092     -983 e Ft 
Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás    082092      962 e Ft 
Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás    082042        21 e Ft 
 
Működési bevételek / átcsop.     082044      109 e Ft 
Működési bevételek / átcsop.     082092     -232 e Ft 
Működési bevételek / átcsop.     083030      360 e Ft 
Működési bevételek / átcsop.     086020     -237 e Ft 
 
Önkormányzati támogatás átcsop.     018030               -3.839 e Ft 
Önkormányzati támogatás átcsop.     082092   3.839 e Ft 
 
 
 
 
 

Városi Egészségügyi Központ 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  072111        20 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   072111          6 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030        26 e Ft 
 
Működési bevételek / átcsop.     013360        78 e Ft 
Működési bevételek / átcsop.     072112   4.583 e Ft 
Működési bevételek / átcsop.     072111               -4.661 e Ft 
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Foglalkoztatottak szem. jut. / átcsop.    074031      296 e Ft 
Foglalkoztatottak szem. jut. / átcsop.    074032      112 e Ft 
Foglalkoztatottak szem. jut. / átcsop.    013360               -1.303 e Ft 
Külső személyi jutt. / átcsop.     013360      385 e Ft 
Külső személyi jutt. / átcsop.     072111      180 e Ft 
Külső személyi jutt. / átcsop.     074031      210 e Ft 
Külső személyi jutt. / átcsop.     074032      120 e Ft 
 
Foglalkoztatottak szem. jut. / átcsop.    074031     -418 e Ft 
Foglalkoztatottak szem. jut. / átcsop.    074032     -120 e Ft 
Foglalkoztatottak szem. jut. / átcsop.    013360                  -463 e Ft 
Külső személyi jutt. / átcsop.     013360      463 e Ft 
Külső személyi jutt. / átcsop.     072111      208 e Ft 
Külső személyi jutt. / átcsop.     074031      210 e Ft 
Külső személyi jutt. / átcsop.     074032      120 e Ft 
 
Foglalkoztatottak szem. jut. / átcsop.    074031     -862 e Ft 
Foglalkoztatottak szem. jut. / átcsop.    074032       -27 e Ft 
Külső személyi jutt. / átcsop.     013360      361 e Ft 
Külső személyi jutt. / átcsop.     072111      198 e Ft 
Külső személyi jutt. / átcsop.     074031      210 e Ft 
Külső személyi jutt. / átcsop.     074032      120 e Ft 
 
Foglalkoztatottak szem. jut. / átcsop.    074031               -3.875 e Ft 
Foglalkoztatottak szem. jut. / átcsop.    074032      160 e Ft 
Foglalkoztatottak szem. jut. / átcsop.    013360                3.715 e Ft 
Külső személyi jutt. / átcsop.     013360               -1.114 e Ft 
Külső személyi jutt. / átcsop.     074031      811 e Ft 
Külső személyi jutt. / átcsop.     074032      303 e Ft 
 
Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop.    013360      765 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop.    072111      128 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop.    074031     -877 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop.    074032       -16 e Ft 
 
Dologi kiadások / átcsop.      013360      409 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop.      072111     -683 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop.      074031      179 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop.      072112     -299 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop.      072210      821 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop.      074032     -427 e Ft 
 
Dologi kiadások / átcsop.      013360   1.012 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop.      072111               -1.561 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop.      074031      338 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop.      072112      395 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop.      072210       -85 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop.      074032     -119 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop.      018050        20 e Ft 
 
Felhalmozási kiadások / átcsop.     072210       -92 e Ft 
Felhalmozási kiadások / átcsop.     074031      264 e Ft 
Felhalmozási kiadások / átcsop.     013360        41 e Ft 
Felhalmozási kiadások / átcsop.     072111     -213 e Ft 
 
 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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Az előterjesztést készítette:    Bedzsó Piroska csoportvezető 
     
Az előterjesztést ellenőrizte:  Diera Éva irodavezető  
 
 
Gyál, 2016. február 05. 
 
 
 
 

 
 
         Pápai Mihály 

          Polgármester  



 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

….. önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

   5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, 
meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosításáról a következő 
rendeletet alkotja: 
 
1. § (1.) Az 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1)  A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 
 kiadási főösszegét 3.918.481 e Ft-ban 
 bevételi főösszegét 3.918.481 e Ft-ban 
állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően.” 
 
 
2. § (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

(2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 
 

(3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 
  

(4) A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 
 

(5) A R. 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 
 

(6) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 
 

(7) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 
 

(8) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 
 
(9) A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. 
 
(10) A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. 
 
(11) A R. 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép. 
 
(12) A R. 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép. 
 

 
3. § Jelen rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
     Pápai Mihály     Rozgonyi Erik 

  polgármester                 címzetes főjegyző 



B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 3 590 052 3 711 049
     Működési célú bevételek 2 242 341 2 507 528 2 574 268
        Működési célú támogatások ÁH-n belülről 713 958 880 391 910 913
        Közhatalmi bevételek 1 370 737 1 376 121 1 401 840
        Működési bevétel 123 948 248 518 259 017
        Működési célú átvett pénzeszközök 33 698 2 498 2 498

     Felhalmozási célú bevételek 614 305 780 693 786 930
        Felhalmozási célú önk. támogatás 0 761 721 767 958
        Felhalmozási bevétel 0 0 0
        Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 614 305 18 972 18 972

    Finanszírozási bevételek 130 000 301 831 349 851

2. Polgármesteri Hivatal bevételei 27 153 31 746 31 746
     Működési célú bevételek 27 153 27 153 27 153
        Közhatalmi bevételek 100 100 100
        Intézményi működési bevétel 27 053 27 053 27 053
       Működési célú támogatások Áh-n belülről 0 0 0
    Felhalmozási célú bevételek 0 0 0
    Finanszírozási bevételek 0 4 593 4 593

3. Intézmények bevételei 139 138 170 383 175 686
     Működési célú bevételek 139 138 150 986 156 289
        Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről 59 326 62 449 62 599
        Intézményi működési bevétel 79 812 88 537 93 690
     Felhalmozási célú bevételek 0 0 0
     Finanszírozási bevételek 0 19 397 19 397

B e v é t e l e k összesen: 3 152 937 3 792 181 3 918 481

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai 1 993 137 2 546 656 2 638 709
     Működési célú kiadások 1 058 230 1 393 772 1 437 169
        Személyi juttatások 50 326 70 919 90 685
        Munkaadókat terhelő járulékok 13 408 16 960 20 074
        Dologi kiadások 442 723 454 885 474 488
        Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 550 73 678 80 419
        Egyéb működési célú kiadások 510 223 777 330 771 503

      Felhalmozási célú kiadások 934 907 1 124 863 1 125 499
         Beruházások 915 728 1 081 380 1 072 948
         Felújítások 9 592 30 412 39 524
         Egyéb felhalmozási kiadások 9 587 13 071 13 027

      Finanszírozási kiadások 0 28 021 76 041

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 379 800 383 980 378 353
     Működési célú kiadások 375 253 381 151 376 542
         Személyi juttatások 208 554 209 166 205 074
         Munkaadókat terhelő járulékok 64 759 65 208 64 691
         Dologi kiadások 101 940 106 777 106 777
    Felhalmozási célú kiadások 4 547 2 829 1 811
    Finanszírozási kiadások 0 0 0

3. Intézmények kiadásai 780 000 861 545 901 419
     Működési célú kiadások 774 300 845 169 880 218
         Személyi juttatások 413 734 430 428 457 189
         Munkaadókat terhelő járulékok 116 153 120 702 128 512
         Dologi kiadások 244 413 294 039 294 517
      Felhalmozási kiadások 5 700 16 376 21 201
      Finanszírozási kiadások 0 0 0

K i a d á s o k összesen: 3 152 937 3 792 181 3 918 481

2016. 02. hó 
mód. ei.

 1. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2015. 11. hó 
mód. ei.

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt 
előirányzatonként

2015. évi 
erdeti ei.

M e g n e v e z é s



2. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2 242 341 2 507 528 2 574 268

Működési célú támogatások ÁH-n belülről B1 713 958 880 391 910 913
Önkormányzatok működési támogatása B11 711 798 766 028 827 195
        Támogatások 711 798 766 028 773 374
        Rendkívüli önkormányzati támogatás 53 821

Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről B16 2 160 114 363 83 718
        Mezőőri támogatás 2 160 2 160 2 160
        Közfoglalkoztatás támogatása 0 17 594 32 841
        Nyári diákmunka támogatása 0 986 986
        Természetbeni Erzsébet utalványok 0 6 763 13 184
        Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 0 839 0
        Rendkívüli önkormányzati támogatás 0 53 821 0
        ÁROP 3. A.2 pályázat 0 23 731 23 731
        ASP pályázat 0 8 469 8 469
        Bethlen Gábor Alap - testvértelepülési pályázat 0 0 1 972
        Egyéb 0 0 375

Közhatalmi bevételek B3 1 370 737 1 376 121 1 401 840
Vagyoni típusú adók B34 213 000 213 000 213 000
                Építményadó 213 000 213 000 213 000
                ebből: letéti 5 600 5 600 5 600
Termékek és szolgáltatások adói B35 1 145 412 1 150 796 1 176 515
                Iparűzési adó 1 058 000 1 063 384 1 089 103
                ebből: letéti 13 000 13 000 13 000
               Gépjárműadó 86 112 86 112 86 112
               Talajterhelési díj 1 300 1 300 1 300
Egyéb közhatalmi bevételek B36 12 325 12 325 12 325
               Mezőőri járulék 3 400 3 400 3 400
               Helyi adóbírság, pótlék 4 000 4 000 4 000
                Bírság, pótlék 2 700 2 700 2 700
                Igazgatás szolgáltatási díj 2 225 2 225 2 225

Működési bevételek B4 123 948 248 518 259 017
Áru és készletértékesítés bevétele B401
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek B402
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 4 429 4 429 4 429
Tulajdonosi bevételek B404 65 977 96 191 97 471
   Bérleti díj Mezőhúsgép 4 800 4 800 4 800
   Bérleti díj Navax 3 622 3 622 3 622
   A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 48 000 48 000 48 000
   Bérleti díj DPMV Zrt 421 30 635 31 915
   Bérleti díj Eisberg Kft. 516 516 516
   Bérleti díj Telenor Mo. Zrt. 1 000 1 000 1 000
   Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt. 5 218 5 218 5 218
   Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt 2 400 2 400 2 400
Ellátási díjak B405 31 733 31 733 31 733
   Átadott intézmények étkezési bevételei 30 953 30 953 30 953
               -Ady Endre Általános Iskola 18 251 18 251 18 251
               -Bartók Béla Általános Iskola 5 870 5 870 5 870
               -Zrínyi Miklós Általános Iskola 6 832 6 832 6 832
   Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele 780 780 780
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 21 509 22 565 31 784
Áfa visszatérítés B407 0 92 543 92 543
Kamatbevételek B408 300 1 057 1 057
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 0 0
Egyéb működési bevételek B410 0 0 0

Működési célú átvett pénzeszközök B6 33 698 2 498 2 498
Comenius pályázat 1 498 1 498 1 498
ÁROP 3. A.2 pályázat 23 731 0 0
ASP pályázat 8 469 0 0
Erste Bank Zrt. támogatás 0 1 000 1 000

Működési célú bevételek

M e g n e v e z é s
2015. évi 
erdeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

Gyál Város Önkormányzat

2015. évi bevételei 

2015. 11. hó 
mód. ei.



2. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

M e g n e v e z é s
2015. évi 
erdeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

Gyál Város Önkormányzat

2015. évi bevételei 

2015. 11. hó 
mód. ei.

Felhalmozási célú bevételek 614 305 780 693 786 930

Felhalmozási célú önkormányzati támog. B2 0 761 721 767 958

Felhalmozási célú önkormányzati támog. (hazai) B2 0 162 500 165 339

       Óvodai kapacitásbővítés támogatása 0 162 500 162 500

       Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 0 0 839

       Család- és gyermekjóléti központok támogatása 0 0 2 000

Felhalmozási célú önkormányzati támog. (Uniós) B2 0 599 221 602 619

      Bölcsőde bővítése 0 7 776 7 776

      KEOP pályázat hulladékkezelés 0 330 957 334 355

      KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés 0 260 488 260 488

Felhalmozási bevétel B5 0 0 0
      Ingatlanok értékesítése B52 0 0 0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 614 305 18 972 18 972
      Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése B72 1 000 0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás B74 0 1 000 1 000
      Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése 0 1 000 1 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Uniós) B75 595 333 0 0
      Bölcsőde bővítése 3 888 0 0
     KEOP pályázat hulladékkezelés 330 957 0 0
     KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés 260 488 0 0

Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) B75 17 972 17 972 17 972
     MO melletti terület szab.terv 17 972 17 972 17 972

B8 130 000 301 831 349 851
      Maradvány igénybevétele B813 130 000 300 563 300 563
     ÁHT-on belüli megelőlegezések B814 0 1 268 49 288

Önkormányzat bevételei összesen: 2 986 646 3 590 052 3 711 049

Finanszírozási bevételek



3. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 72 771 72 771 72 771

2. sz.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása B112 400 914 399 390 396 223
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása 348 997 342 064 339 936
II.2. Óvodaműködtetési támogatás 51 917 51 870 51 217
II.5. Kieg. támog. az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 5 456 5 456 5 070

2. sz. III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 211 010 207 712 212 185
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0 0

III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 67 119 66 731 66 753
       III.3.a (1) családsegítés
                       alaptámogatás 17 268 17 268 17 268
                       társulási kiegészítés 13 115 13 115 13 115
       III.3.a (2) gyerekjóléti szolgálat
                       alaptámogatás 17 268 17 268 17 268
                       társulási kiegészítés 9 780 9 780 9 780
       III.3.c (1) szociális étkezés 2 713 2 325 2 159
       III.3.d (2) házi segítségnyújtás 6 975 6 975 7 163

III.3. Bölcsődei ellátás 35 575 34 587 34 587

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 54 444 54 444 54 101
         Gyermekétkeztetés támogatása (működési) 53 872 51 950 56 744

2. sz. IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása B114 27 103 27 103 27 103
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 27 103 27 103 27 103

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 711 798 706 976 708 282

2015. 
októberi 
felmérés

Gyál Város Önkormányzat

2015. évi  támogatásai

2015. évi 
megalapozó 

felmérés
Kv.tvr.   
mell. Megnevezés

2015. 
májusi 

felmérés



4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Rovatsz
ám

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

Személyi juttatások K1 50 326 70 919 90 685

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 9 458 25 666 39 574
    Közalkalmazottak alapilletménye K1101 2 928 2 995 3 028
    Közmunka foglalkoztatás K1101 5 000 20 363 33 770
    Közalkalmazottak jutalma K11 0 0 880
    Közalkalmazottak cafetéria juttatása K1107 295 295 295
    Közlekedési költség térítése K1109 1 235 1 235 773
    Nyári diákmunka K11 0 778 778
    Szociális támogatások K11 0 0 50
Külső személyi juttatások K12 40 868 45 253 51 111
    Polgármester, alpolgármester alapilletménye K121 11 934 11 934 11 934
    Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K121 295 295 295
    Közlekedési költség térítés K121 1 790 1 790 1 790
    Képviselők tiszteletdíja K121 22 601 22 601 22 601
    Állományba nem tartozó megbízási díja K123 4 248 7 487 4 683
    Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, reprez.) K123 0 1 146 9 808

Munkaadókat terhelő járulékok K2 13 408 16 960 20 074
    Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) 13 096 16 189 17 556
    Egészségügyi hozzájárulás %-os 162 456 1 515
    Rehabilitációs hozzájárulás 0 0 0
    Munkáltatói személyi jövedelamadó 150 232 969
    Táppénz hozzájárulás 0 83 34

Dologi kiadások K3 442 723 454 885 474 488
Készletbeszerzés K31 510 554 1 603
    Üzemeltetési anyagok K312 510 554 1 603
         Irodaszer beszerzés K312 0 105 157
         Hajtó- és kenőanyag K312 0 50 50
         Munka és védőruha K312 510 310 258
         Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés K312 0 89 1 138
Kommunikációs szolgáltatások K32 1 544 1 544 1 544

    Informatikai szolgáltatás igénybevétele K321 1 544 1 544 1 544
    Egyéb kommunikációs szolgáltatás K322 0 0 0
Szolgáltatási kiadások K33 271 962 265 994 268 410

    Közüzemi díjak K331 48 264 72 566 72 566
          Közvilágítás K331 9 120 9 120 13 700
          Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj K331 2 800 5 700 5 700
          Átadott intézmények rezsi kiadásai K331 36 344 57 746 53 166
                 - Ady Endre Á.I. 14 571
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 12 737
                 - Bartók Béla Á.I. 8 986
                 - Kodály Z. Műv. Isk. 50
    Vásárolt élelmezés K332 103 456 113 403 113 403
                 - Ady Endre Á.I. 43 392
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 32 087
                 - Bartók Béla Á.I. 27 977
    Bérleti és lízingdíjak K333 1 185 1 185 1 335
    Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K334 2 948 8 288 10 182
    Közvetített szolgáltatások K335 4 429 4 429 4 429
    Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K336 11 927 12 827 12 827
          Számlázott szellemi tevékenység K336 11 927 11 292 11 292
          Egyéb szakmai szolgáltatások kiadásai K336 0 1 535 1 535
    Egyéb szolgáltatások K337 99 753 53 296 53 668
          Biztosítási díjak K337 3 941 5 267 5 481
          Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak K337 9 500 9 500 9 500
           Szállítási szolgáltatás K337 0 137 509
          Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás K337 20 747 32 928 32 714
          BKV buszjáratok 65 565 5 464 5 464

Megnevezés

Gyál Város Önkormányzat
2015. évi működési célú kiadások



4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Rovatsz
ám

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

Megnevezés

Gyál Város Önkormányzat
2015. évi működési célú kiadások

Kiküldetés reklám-és propagandakiadások K34 13 194 17 107 28 845
    Kiküldetések kiadásai K341 360 4 273 447
    Reklám és propaganda kiadások K342 12 834 12 834 28 398

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 155 513 169 686 174 086

    Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 71 289 83 926 74 364
    Fizetendő általános forgalmi adó K352 78 474 78 474 92 293
    Kamatkiadások K353 1 000 1 000 1 000
    Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 0 2 27
    Egyéb dologi kiadások K355 4 750 6 284 6 402
          Kártérítések K355 2 000 2 000 2 000
          Egyéb különféle dologi kiadások K355 2 750 3 230 3 348
          Késedelmi kamat (MÁK elszámolás szerint) K355 0 1 054 1 054

K4 41 550 73 678 80 419
Családi támogatások K42 0 7 403 13 824

Betegséggel kapcsolatos ellátások K44 1 000 1 000 1 000
    Méltányossági közgyógyellátás 1 000 1 000 1 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K45 3 250 14 367 14 367
    Foglalkoztatás helyettesítő támogatás 3 250 14 367 14 367
Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 1 600 9 313 9 676
    Lakásfenntartási támogatás 1 600 9 313 9 676
Egyéb nem intézményi ellátások K48 35 700 41 595 41 552
    Önkormányzati segély 2 500 2 500 2 500
    Települési támogatás 25 000 25 000 25 000
    Rendszeres szociális segély 700 6 545 6 552
    Köztemetés 1 000 1 050 1 000
    Beiskolázási segély 4 000 4 000 4 000
    Szociális tanulmányi ösztöndíj 2 500 2 500 2 500

Egyéb működési célú kiadások K5 510 223 777 330 771 503
Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K5021 15 000 13 946 13 946

Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n b. K504 0 0 0

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K506 96 331 115 099 117 556
    Roma Nemzetiségi Önkorm. támog. 1 500 1 500 1 500
    "Kertváros" Önkorm. Társulás támog. 94 831 113 599 116 056
                           - tagdíj 712 712 712
                           - működési hozzájárulás 27 000 35 254 35 254
                           - normatív támog. 67 119 66 731 66 753
                           - ágazati pótlék, bérkompenzáció 0 10 902 13 337
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K512 257 474 377 486 385 642

    Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 3 200 3 200 3 200
    Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 2 000 2 836 2 836
    Szent József Idősek Klubja 2 687 3 887 3 887
    Gyáli Fúvószenekar támogatása 700 700 700
    Bursa Hungarica 3 000 3 000 3 000
    Sportpálya üzemeltetésre támogatás 11 483 9 959 9 959
    Polgármester által felhaszn.keret 7 000 5 830 5 830
    Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. 163 199 174 735 182 801
    GY.T.H. szemétszállítás támogatása 64 205 83 685 83 685
    Közbiztonsági Alapítvány támogatása 0 1 600 1 600
    Beregszászi kárpátaljai magyarok humanit. támogatása 0 2 400 2 400
    Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 0 3 000 3 000
     Ifjúsági és Sport  Bizottság támogatása 0 5 000 5 000
     Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság támog. 0 2 000 2 000
     BKK buszjáratok 0 74 004 74 004
     Iskolai alapítványok támogatása 0 1 500 1 590
     Gyáli Rendőrörs üzemanyag támogatása 0 150 150
Tartalékok K513 141 418 270 799 254 359
    Általános tartalék 5 000 6 176 5 393
    Céltartalék 136 418 264 623 248 966

Ellátottak pénzbeli juttatásai



5. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Civil szervezetek támogatása 10 000 0 0
     Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 3 000 0 0
     Ifjúsági és Sport  Bizottság 5 000 0 0
     Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 2 000 0 0

Közbiztonság támogatása (Alapítvány, FEGY) 3 800 2 050 2 050

Nyári napközis tábor 1 000 0 0

Iskolai alapítványok támogatása 1 500 0 0

Városi rendezvények 22 000 892 883

Város által alapított díjak 2 000 852 610

Pályázati pénzeszközök 4 600 0 0
     ebből: közművelődési támogatás 3 000 0 0
       ebből: könyvtári támogatás 1 600 0 0

Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) 19 445 8 894 1 244

Óvodák ped.továbbképzése 1 000 125 125

Hóeltakarítás 4 000 3 346 3 346

Pályázattól függő beruházások önrésze 39 648 30 681 30 681
   - ebből Liliom Óvoda létszámemelés 129/2015.(V.28.) KT. hat. 0 2 286 2 286
   - ebből Tátika Óvoda beruházás 64/2015. (III.18.) KT. hat. 0 10 000 10 000
   - ebből "Európa a polgárokért" pályázat előfin. 60/2015. (II.26.) KT. hat 0 7 750 7 750
   - ebből Sportpálya gumiburkolatos futópálya 166/2015. (VI.25.) KT. hat 0 10 645 10 645

Közút karbantartás 16 808 11 367 7 826

KFT eszközbeszerzés 10 617 7 133 5 275

2014. évi költségvetési maradvány 0 99 301 99 301
   - ebből önkormányzat pénzmaradványa 0 438 438
   - ebből számlaegyenlegek 0 98 863 98 863
     - ebből Viziközmű számlaegyenleg 0 46 870 46 870

- ebből Környezetvédelmi Alap számlaegyenleg 0 27 376 27 376
- ebből építéshatósági igazg. szolgáltatási díj bev. számla 0 2 108 2 108
- ebből letéti számla 0 12 520 12 520
- ebből lakásépítési számla 0 7 926 7 926
- ebből devizaszámla EURO 0 2 063 2 063

Kiegészítő ágazati pótlék maradvány 0 2 482 125

Óvodai kapacitásbővítés támogatása (Tátika Óvoda) 0 97 500 97 500

Céltartalék összesen: 136 418 264 623 248 966

Általános tartalék 5 000 6 176 4 299

2016. 02. hó 
mód. ei.

Gyál Város Önkormányzat

2015. évi cél- és általános tartaléka

2015. 11. hó 
mód. ei.

2015. évi 
erdeti ei.

Megnevezés



6. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Beruházások K6 915 728 1 081 380 1 072 948
1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással) 291 850 370 243 372 666
Immateriális javak beszerzése K61 3 775 9 010 5 185
   Intézmények energetikai felújításához terv készítés 175 175 175
   Bartók utcai tagóvoda bővítés- tervaktualizálás 1 600 1 600 1 600
   Tátika Óvoda felújítás engedélyezési terv 2 000 2 000 2 000
   Tanuszoda tervezés (geodéziai, talajmechan. vizsg.) 0 0 0
   Járdafelújítás tervezési munkái 0 3 825 0
   Liliom Óvoda parkoló tervei 0 0 0
   Védőnői épület terv 0 1 290 1 290
   HÉSZ tervdokumentáció 0 120 120
Ingatlanok beszerzése,létesítése K62 287 843 345 284 350 971
   Milleneumi park felújítása 1 380 1 380 1 380
   Gyál-felső Vasútállomás tájépítészet 38 303 38 303 38 303
   Liliom Óvoda felújítás, bővítés 215 410 269 791 269 791
   Gyál-felső Vasútállomás gyalogátkelőhely létesítése 8 750 8 750 8 750
   Szt. György emlékhely létesítése 5 000 5 000 5 000
   Bartók B. Ált Isk. Sportpálya építése 19 000 19 000 19 000
   DPMV beruházások 0 0 0
   Bóbita Bölcsőde beruházás áthúzódó tétele 0 248 248
   Tanuszoda tervezés 0 340 2 202
   Liliom Óvoda parkoló tervei 0 457 457
   Buszmegállók létesítése 0 662 662
   Kistérségi Szolgáltató Központ ablakcsere 0 1 353 1 353
   Járdaépítés 0 0 3 825
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0 1 127 1 127
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 232 9 322 9 883
  Ibolya u. parkolásgátló oszlopok elhelyezése 232 232 232
   DPMV beruházások (szivattyú vásárlás) 0 5 153 5 153
   Liliom Óvoda eszközbeszerzés 0 3 937 3 937
   Városüzemeltetési Kft. beruházási keret 0 0 561
Részesedések beszerzése K65 0 5 500 0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 0 0 5 500

1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások 547 860 538 337 531 729
Ingatlanok létesítése,beszerzése K62 547 860 0 0
   KEOP  pályázat szemétszállítási eszközbeszerzés 342 751 0 0
   KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés 205 109 0 0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés K64 0 538 337 531 729
   KEOP  pályázat szemétszállítási eszközbeszerzés 0 334 606 327 998
   KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés 0 203 731 203 731

Beruházási Áfa K67 76 018 172 800 168 553

Felújítások K7 9 592 30 412 39 524
Ingatlanok felújítása K71 7 553 23 946 31 121
   Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) 4 173 5 904 5 904
   Buszmegállók felújítása 3 380 3 548 3 548
   DPMV felújítások 0 14 494 20 867
   KSZK épület elektromos csatlakozási díj 0 0 802

Felújítási áfa K74 2 039 6 466 8 403

Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 9 587 13 071 13 027
   Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás 8 587 12 071 10 027
   Család- és gyermekjóléti központok támogatása 0 0 2 000
   Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre 1 000 1 000 1 000

Finanszírozási kiadások K9 993 509 1 071 417 1 148 381
    Költségvetési támogatások 993 509 1 043 396 1 072 340
        Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. 352 647 352 234 346 607
        Gyál Város intézményeinek támogatása 640 862 691 162 725 733
   ÁHT-n belüli megelőlegezések 0 22 021 70 041
   Csatornatársulási hitel törlesztése 0 6 000 6 000

2016. 02. hó 
mód. ei.

Gyál Város Önkormányzat
2015. évi felhalmozási  és finanszírozási célú kiadások

2015. 11. hó 
mód. ei.

2015. évi 
erdeti ei.

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s



7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

36 698 36 200 43 817 1 367 737 1 373 121 1 396 915 82 657 113 927 120 706 0 557 0 713 958 823 834 830 716
Működési célú támogatások ÁH-n belülről 32 200 34 172 713 958 823 834 830 716
Közhatalmi bevételek 3 000 3 000 4 925 1 367 737 1 373 121 1 396 915
Intézményi működési bevételek 3 720 82 657 113 927 120 706 557 0
Működési célú pénzeszköz átvétel 33 698 1 000 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 839
Felhalmozási célú támogatások 2 839
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

130 000 300 563 300 563 1 268 49 288

166 698 336 763 344 380 1 367 737 1 373 121 1 396 915 82 657 113 927 120 706 0 557 0 713 958 825 102 882 843

536 605 826 154 806 700 0 0 0 4 429 3 720 0 0 737 842 15 000 15 000 15 000
Személyi juttatások 40 868 45 461 51 319
Munkaadókat terhelő járulékok 11 152 12 417 13 731
Dologi kiadások 82 137 179 367 158 568 4 429 3 720 0 0 737 842
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások 402 448 588 909 583 082 0 0 0 15 000 15 000 15 000

13 381 20 167 21 853 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0
Beruházások 4 794 8 096 8 808
Felújítások 0 0 1 018
Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 587 12 071 12 027 1 000 1 000 0

0 6 000 22 021 70 041

549 986 846 321 834 553 0 0 0 4 429 3 720 0 1 000 1 737 842 15 000 37 021 85 041

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Bevételek

011130

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

018010011220 013350 016030



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

0 0 0 0 17 594 32 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 594 32 841

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 17 594 32 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 500 0 0 6 350 23 944 39 604 0 0 0 93 768 80 943 80 943 85 795 85 795 85 795
5 000 20 363 34 232
1 350 3 581 5 372

93 768 6 939 6 939 21 590 21 590 21 590

1 500 0 0 74 004 74 004 64 205 64 205 64 205
0 0 0 0 0 0 295 295 295 0 0 0 342 751 0 0

295 295 295 0 0 0 342 751 0 0

993 509 1 043 396 1 072 340

995 009 1 043 396 1 072 340 6 350 23 944 39 604 295 295 295 93 768 80 943 80 943 428 546 85 795 85 795

051020045140018030 041233 045120



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

0 0 0 0 92 543 92 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 543 92 543

1 000 1 000 1 000 613 305 779 693 783 091 0 0 0 0 0 0 0 0 0
761 721 765 119

1 000 1 000 1 000 613 305 17 972 17 972

1 000 1 000 1 000 613 305 872 236 875 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 46 174 24 891 39 798 12 598 15 326 15 326 6 318 6 153 6 099 11 483 11 483 11 483
4 458 4 525 4 564

906 824 833
46 174 24 891 39 798 12 598 15 326 15 326 954 754 702 1 524 1 524

50 0
11 483 9 959 9 959

0 0 1 000 367 071 1 065 451 1 056 307 205 109 0 0 0 0 0 0 0 0
362 779 1 060 945 1 051 801 205 109 0 0 0 0 0

4 292 4 506 4 506
1 000

0 0 1 000 413 245 1 090 342 1 096 105 217 707 15 326 15 326 6 318 6 153 6 099 11 483 11 483 11 483

064010061030 062020 066010 081030



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

0 0 0 0 0 0 0 1 498 1 498 0 0 0 780 780 780

780 780 780
1 498 1 498

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 498 1 498 0 0 0 780 780 780

3 900 13 900 13 900 9 000 8 666 8 666 2 540 0 25 24 956 31 861 47 231 50 50 50
570 570
138 138

2 540 0 25 24 956 31 153 46 523 50 50 50

3 900 13 900 13 900 9 000 8 666 8 666
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 760 3 860 3 860 0 0 0

2 760 3 860 3 860

3 900 13 900 13 900 9 000 8 666 8 666 2 540 0 25 27 716 35 721 51 091 50 50 50

086030 091220 091250084031 084032



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

0 0 0 39 310 0 0 0 0 0 901 901 901 0 0 0

39 310 0 0 901 901 901

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 39 310 0 0 0 0 0 901 901 901 0 0 0

21 138 27 044 27 044 131 389 0 0 1 000 1 000 1 000 2 687 3 396 3 396 3 950 20 912 20 919

21 138 27 044 27 044 131 389 0 0 0 709 709
1 000 1 000 1 000 3 950 20 912 20 919

2 687 2 687 2 687
2 540 3 639 3 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 540 3 639 3 639

23 678 30 683 30 683 131 389 0 0 1 000 1 000 1 000 2 687 3 396 3 396 3 950 20 912 20 919

092120 096020 101150 102030 105010



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

0 0 0 0 0 0 300 500 1 057

300 500 1 057

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 300 500 1 057 0 0 0 0 0 0

1 600 9 313 9 676 35 000 35 000 35 000 1 000 1 000 1 000 0 6 319 8 938 0 889 889

1 000 1 000 1 000 6 319 8 938 889 889
1 600 9 313 9 676 35 000 35 000 35 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 451 38 545 0 0 0
12 044 12 044
18 407 26 501

6 000 0

1 600 9 313 9 676 35 000 35 000 35 000 1 000 7 000 1 000 0 36 770 47 483 0 889 889

900060 052080 011210106020 107060



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

7. sz. melléklet
datok e Ft-ban

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

39 310 39 310 6 763 13 184 2 242 341 2 507 528 2 574 268
6 763 13 184 713 958 880 391 910 913

1 370 737 1 376 121 1 401 840
39 310 39 310 123 948 248 518 259 017

33 698 2 498 2 498
614 305 780 693 786 930

0 761 721 767 958
0 0 0

614 305 18 972 18 972
130 000 301 831 349 851

0 39 310 39 310 0 6 763 13 184 2 986 646 3 590 052 3 711 049

0 132 873 144 021 0 7 403 13 824 1 058 230 1 393 772 1 437 169
50 326 70 919 90 685
13 408 16 960 20 074

132 873 144 021 442 723 454 885 474 488
7 403 13 824 41 550 73 678 80 419

510 223 777 330 771 503
0 0 0 0 0 0 934 907 1 124 863 1 125 499

915 728 1 081 380 1 072 948
9 592 30 412 39 524
9 587 13 071 13 027

993 509 1 071 417 1 148 381

0 132 873 144 021 0 7 403 13 824 2 986 646 3 590 052 3 711 049

Cofog összesen104051096015



8. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

379 800 383 980 378 353

27 153 27 153 27 153
Közhatalmi bevételek 100 100 100
Működési bevételek 27 053 27 053 27 053
Műk.c.támogatás Áh-n belülről 0 0 0

0 0 0

352 647 356 827 351 200
Irányító szervi támogatás 352 647 352 234 346 607
Maradvány igénybevétel 0 4 593 4 593

379 800 383 980 378 353

375 253 381 151 376 542
Személyi juttatások 208 554 209 166 205 074
Munkaadókat terhelő járulékok 64 759 65 208 64 691
Dologi kiadások 101 940 106 777 106 777

Felhalmozási célú kiadások 4 547 2 829 1 811

Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési célú bevételek

2015. évi 
erdeti ei.

Finanszírozási kiadások

Polgármesteri Hivatal kiadásai

M e g n e v e z é s

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

2016. 02. hó 
mód. ei.

Gyál Város Polgármesteri Hivatal
2015. évi bevételei és kiadásai

2015. 11. hó 
mód. ei.



Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

Működési bevételek 14 952 5 917 5 917 0 0 0 0 0 0 9 832 17 426 17 426 0 0 0
Közhatalmi bevételek 100 100 100
Működési bevételek 14 852 5 817 5 817 9 832 17 426 17 426

Finanszírozási bevételek 0 4 593 4 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irányíró szervi támogatás
Maradvány 4 593 4 593

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 14 952 10 510 10 510 0 0 0 0 0 0 9 832 17 426 17 426 0 0 0

Működési kiadások 230 010 224 965 214 284 17 864 57 586 63 381 23 043 46 088 43 515 29 843 13 549 13 549 17 165 0 0
Személyi juttatások 137 957 115 735 105 571 33 148 38 943 16 921 33 256 30 683 11 887 0 0
Munkaadókat terhelő járulékok 44 804 40 063 39 546 9 012 9 012 4 938 8 917 8 917 3 480 0 0
Dologi kiadások 47 249 69 167 69 167 17 864 15 426 15 426 1 184 3 915 3 915 29 843 13 549 13 549 1 798 0 0
Felhalmozási kiadások 4 547 2 829 1 811

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 234 557 227 794 216 095 17 864 57 586 63 381 23 043 46 088 43 515 29 843 13 549 13 549 17 165 0 0

9. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

011130 011210 011220 013350 016010



Működési bevételek
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek

Finanszírozási bevételek
Irányíró szervi támogatás
Maradvány

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2 369 3 810 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 369 3 810 3 810

0 0 0 352 647 352 234 346 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352 647 352 234 346 607

2 369 3 810 3 810 352 647 352 234 346 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0

286 0 0 0 0 0 3 716 12 692 13 587 44 849 5 354 5 517 4 983 4 703 5 142
7 470 8 365 34 969 4 043 4 206 3 987 3 488 3 927
2 068 2 068 9 880 1 052 1 052 996 955 955

286 0 0 3 716 3 154 3 154 259 259 260 260

286 0 0 0 0 0 3 716 12 692 13 587 44 849 5 354 5 517 4 983 4 703 5 142

016030 018030 031030 041110 105010

9. sz. melléklet
adatok e Ft-ban



Működési bevételek
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek

Finanszírozási bevételek
Irányíró szervi támogatás
Maradvány

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 153 27 153 27 153
100 100 100

27 053 27 053 27 053

0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 647 356 827 351 200
352 647 352 234 346 607

0 4 593 4 593

0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 800 383 980 378 353

3 494 3 913 4 163 0 2 807 3 057 0 9 494 10 347 375 253 381 151 376 542
2 833 2 866 3 116 0 2 038 2 288 0 7 122 7 975 208 554 209 166 205 074

661 787 787 0 510 510 0 1 844 1 844 64 759 65 208 64 691
0 260 260 0 259 259 0 528 528 101 940 106 777 106 777

4 547 2 829 1 811

3 494 3 913 4 163 0 2 807 3 057 0 9 494 10 347 379 800 383 980 378 353

107060 104051 098010 COFOG összesen

9. sz. melléklet
adatok e Ft-ban



10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

B e v é t e l e k

9 768 11 186 11 577 8 357 10 212 11 042 8 391 9 569 10 428 32 952 37 226 40 449

      Int. működési bevételek 9 768 11 186 11 577 8 357 10 212 10 892 8 391 9 569 10 428 32 952 37 226 40 449

     Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0
OEP támogatás

150

164 230 168 232 170 414 126 427 128 821 137 947 158 591 164 496 179 429 69 878 107 578 110 412

Önkormányzati támogatás 164 230 168 076 170 258 126 427 128 608 137 734 158 591 163 623 178 556 69 878 105 768 108 602
156 156 213 213 873 873 1 810 1 810

B e v é t e l e k összesen: 173 998 179 418 181 991 134 784 139 033 148 989 166 982 174 065 189 857 102 830 144 804 150 861

K i a d á s o k

      Személyi juttatások 104 883 105 831 107 360 84 672 84 639 91 454 102 279 105 683 117 137 31 934 38 910 41 702
Foglalkoztatottak személyi juttatásai 104 873 105 447 106 910 84 168 83 177 90 391 100 529 103 933 117 005 30 570 36 041 37 800
Külső személyi juttatások 10 384 450 504 1 462 1 063 1 750 1 750 132 1 364 2 869 3 902

      Munkaadókat terhelő járulékok 30 260 30 548 30 919 23 689 23 841 25 469 28 337 29 256 32 759 8 699 10 872 11 472

      Dologi kiadások 37 986 42 170 42 843 26 423 28 509 30 366 32 537 34 119 35 366 62 019 87 609 85 143

869 869 869 0 2 044 1 700 3 829 5 007 4 595 178 7 413 12 544

K i a d á s o k összesen: 173 998 179 418 181 991 134 784 139 033 148 989 166 982 174 065 189 857 102 830 144 804 150 861

Tátika Óvoda Arany J Közösségi Ház

     Felhalmozási kiadások

Működési bevételek

Finanszírozási bevétel 

Pénzmaradvány igénybevétel

Működési célú támogatások

Működési kiadások

Tulipán Óvoda Liliom Óvoda



B e v é t e l e k

      Int. működési bevételek

     Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.
OEP támogatás

Önkormányzati támogatás

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

      Személyi juttatások
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok

      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

     Felhalmozási kiadások

Működési bevételek

Finanszírozási bevétel 

Pénzmaradvány igénybevétel

Működési célú támogatások

Működési kiadások

10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

75 826 78 949 78 949 3 844 3 844 3 844 139 138 150 986 156 289

16 500 16 500 16 500 3 844 3 844 3 844 79 812 88 537 93 690

59 326 62 449 62 449 0 0 0 59 326 62 449 62 599
0 0 0

150

47 203 60 116 60 142 74 533 81 316 86 786 640 862 710 559 745 130

47 203 43 993 44 019 74 533 81 094 86 564 640 862 691 162 725 733
16 123 16 123 222 222 19 397 19 397

123 029 139 065 139 091 78 377 85 160 90 630 780 000 861 545 901 419

45 619 45 751 45 771 44 347 49 614 53 765 413 734 430 428 457 189
40 859 37 674 34 909 44 275 49 542 53 689 405 274 415 814 440 704
4 760 8 077 10 862 72 72 76 8 460 14 614 16 485

11 944 11 700 11 706 13 224 14 485 16 187 116 153 120 702 128 512

64 831 80 979 80 979 20 617 20 653 19 820 244 413 294 039 294 517

635 635 635 189 408 858 5 700 16 376 21 201

123 029 139 065 139 091 # 78 377 85 160 90 630 780 000 861 545 901 419

Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Összesen



11. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

14 600 14 600 9 939 19 999 960 5 543 940 940 940 38 847 0 0

    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 19 039 0 0 38 847 0 0
    Intézményi működési bevételek 14 600 14 600 9 939 960 960 5 543 940 940 940
Finanszírozási bevételek -6 269 16 123 16 123 22 922 0 0 4 555 0 0 -6 500 0 0

B e v é t e l e k összesen: 8 331 30 723 26 062 42 921 960 5 543 5 495 940 940 32 347 0 0

7 937 24 518 23 014 42 921 42 921 43 017 5 346 5 215 5 951 32 295 33 791 30 013
      Személyi juttatások 0 502 1 108 0 0 0 0 0 0 22 854 24 096 20 678

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 142 162 22 854 23 340 18 481
Külső személyi juttatások 360 946 756 2 197

      Munkaadókat terhelő járulékok 96 230 6 129 6 253 5 376
      Dologi kiadások 7 937 23 920 21 676 42 921 42 921 43 017 5 346 5 215 5 951 3 312 3 442 3 959

394 264 51 149 149 57 52 182 446

K i a d á s o k összesen: 8 331 24 782 23 065 42 921 42 921 43 017 5 495 5 364 6 008 32 347 33 973 30 459

072210 074031

Beruházási kiadások

Működési kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek

072111 072112



    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.
    Intézményi működési bevételek
Finanszírozási bevételek

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Beruházási kiadások

Működési kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek

11. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

1 440 0 0 0 62 449 62 449 0 0 0 395 493 602

1 440 0 0 62 449 62 449
395 493 602

8 876 0 0 23 619 2 699 0 0 18 794

10 316 0 0 23 619 62 449 62 449 2 699 0 0 19 189 493 602

10 316 11 078 11 304 23 579 0 20 2 699 1 1 19 011 21 207 18 683
7 082 7 637 8 425 15 683 0 0 0 0 0 9 460 11 112 9 826
7 082 7 275 7 400 10 923 0 0 9 460 11 112 9 773

362 1 025 4 760 0 0 53
1 925 2 150 2 134 3 890 0 0 2 503 2 949 3 239
1 309 1 291 745 4 006 0 20 2 699 1 1 7 048 7 146 5 618

40 0 0 2 698 2 719 178 2 975 2 975

10 316 11 078 11 304 23 619 0 20 2 699 2 699 2 720 19 189 24 182 21 658

082042 082044074032 018050



    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.
    Intézményi működési bevételek
Finanszírozási bevételek

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Beruházási kiadások

Működési kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek

11. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

4 445 4 445 4 805 23 862 28 538 31 529 4 250 3 750 3 513 0 0 0

4 445 4 445 4 805 23 862 28 538 31 529 4 250 3 750 3 513
3 074 0 0 49 561 1 810 5 649 -4 250 266 118 1 242 1 242

7 519 4 445 4 805 73 423 30 348 37 178 0 3 750 3 513 266 118 1 242 1 242

7 519 7 519 7 519 73 423 108 664 112 114 0 0 0 266 118 278 911 294 749
0 0 0 22 474 27 798 31 876 198 245 201 859 216 252

21 110 24 929 28 027 196 639 199 535 215 627
1 364 2 869 3 849 1 606 2 324 625
6 196 7 923 8 233 53 064 54 229 58 640

7 519 7 519 7 519 44 753 72 943 72 005 14 809 22 823 19 857
1 740 6 850

7 519 7 519 7 519 73 423 110 404 118 964 0 0 0 266 118 278 911 294 749

086020 091110083030 082092



    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.
    Intézményi működési bevételek
Finanszírozási bevételek

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Beruházási kiadások

Működési kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek

11. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

43 545 1 075 26 473 30 403 31 803 0 0 0 3 844 3 844 3 844

0 0 0
43 545 1 075 26 473 30 403 31 803 3 844 3 844 3 844

142 532 0 239 40 598 0 0 69 042 222 222 5 491 0 0

142 575 545 1 314 67 071 30 403 31 803 69 042 222 222 9 335 3 844 3 844

137 877 138 614 149 126 67 071 67 067 69 794 68 853 75 417 80 155 9 335 9 335 9 617
93 589 94 294 99 699 0 0 0 44 347 49 614 53 765 0 0 0
92 931 93 022 98 679 44 275 49 542 53 689

658 1 272 1 020 72 72 76
29 222 29 416 30 507 13 224 14 485 16 187
15 066 14 904 18 920 67 071 67 067 69 794 11 282 11 318 10 203 9 335 9 335 9 617
4 698 7 920 7 164 189 408 858

142 575 146 534 156 290 67 071 67 067 69 794 69 042 75 825 81 013 9 335 9 335 9 617

091140 096015 104030 104035



    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.
    Intézményi működési bevételek
Finanszírozási bevételek

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Beruházási kiadások

Működési kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek

11. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 11. hó 
mód. ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

0 0 150 0 0 78 0 19 19 139 138 150 986 156 289

150 59 326 62 449 62 599
78 19 19 79 812 88 537 93 690

691 162 721 655 640 862 710 559 745 130

0 691 162 721 805 0 0 78 0 19 19 780 000 861 545 901 419

0 0 0 0 20 907 25 137 0 4 4 774 300 845 169 880 218
0 0 0 0 13 516 15 560 0 0 0 413 734 430 428 457 189

6 917 8 866 405 274 415 814 440 704
6 599 6 694 8 460 14 614 16 485
3 201 3 966 116 153 120 702 128 512
4 190 5 611 4 4 244 413 294 039 294 517

40 81 5 700 16 376 21 201

0 0 0 0 20 947 25 218 0 4 4 780 000 861 545 901 419

018030 013360 096025 Cofog összesen



12. sz. melléklet

Gyál Város Önkormányzat 4 0 44 48 4 0 44 48 4 0 44 48
Önkormányzat összesen 4 0 44 48 4 0 44 48 4 0 44 48

Polgármesteri Hivatal 53 0 0 53 53 0 0 53 53 0 0 53
Polgármesteri Hivatal összesen 53 0 0 53 53 0 0 53 53 0 0 53

Intézmények
Tulipán Óvoda 45 1 0 46 45 1 0 46 45 1 0 46
Liliom Óvoda 39 0 0 39 39 0 0 39 39 0 0 39
Tátika Óvoda 39 3 0 42 40 2 0 42 40 2 0 42
Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár 15 0 0 15 14 0 0 14 14 0 0 14
Városi Egészségügyi Központ 15 3 0 18 14 4 0 18 14 4 0 18
Bóbita Bölcsőde 27 2 0 29 27 2 0 29 27 2 0 29
Intézmények összesen 180 9 0 189 179 9 0 188 179 9 0 188

Mindösszesen 237 9 44 290 236 9 44 289 236 9 44 289

adatok e Ft-ban

Intézmény megnevezése

Nyitólétszám 2015. jan. 01-jén

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt.

Összesen

Létszám 2015. márc. 01-jén

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Gyál Város Önkormányzata és intézményei, Polgármesteri Hivatal
2015. évi költségvetési létszámkerete

Létszám 2015. szept. 01-jén

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt.

Összesen
Köz-

foglalkozt.
Összesen



 

 

 

 

 

 

Tárgy:  Javaslat a köztisztaság fenntartásának 
rendjéről szóló 6/2000. (IV.3.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A köztisztaság fenntartásának rendjéről szóló 6/2000. (IV.3.) önkormányzati rendelet állapítja meg városunkban 
a település köztisztaságának fenntartása, a természetes és épített környezet megóvása érdekében kívánatos 
ingatlantulajdonosi/használói magatartást. A rendeleti előírások egyike értelmében a város területén lévő egyes 
ingatlanok – ezen belül különösen a lakóépületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk 
tartozó területek – tisztán tartása az ingatlan tulajdonosának a feladata.  

E rendelet 15.§ f) pontja a tisztántartás fogalmát határozza meg, eszerint tisztántartásnak minősül az egyes 
ingatlanok, és a hozzájuk tartozó közterületek tisztítása, hó-és síkosság mentesítése, valamint pormentesítése. 
Ezen fogalommeghatározás azonban nem tartalmazza az ingatlan gyommentesítésére vonatkozó kötelezettséget.  

Annak érdekében, hogy a gyomos, elhanyagolt ingatlanok tulajdonosait/használóit a kívánatos magatartásra 
hatósági úton egyszerűbben rábírhatók legyenek, indokolt a rendeletben szereplő „tisztántartás” fogalmának 
bővítése a gyommentesítési kötelezettséggel.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék döntését meghozni, és az 1. sz. melléklet szerinti rendeletet 
megalkotni!  

 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
A előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság  
 
Az előterjesztést készítette:  dr. Flórián-Karvalics Katalin irodavezető 
 
 
Gyál, 2016. január 8. 
 
 
 
 
 
 
             Pápai Mihály 
             polgármester 



 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről szóló 6/2000. (IV.3.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésének c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a környezet védelmének általános 
szabályairól 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
 
1.§ A  R. 15.§ f.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
 
„tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása és gyommentesítése, hó- és síkosság mentesítése, 
illetőleg pormentesítése,”  

 
2.§ (1) E rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
Z Á R A D É K: 
 
A rendelet 2016. …….. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és www.gyal.hu honlapon történt közzététellel. 

 
G y á l, ……………………………………. 
 
 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 

http://www.gyal.hu/


 
 
 
 
 
 
 
 
Iktatószám:    1/2016. 
 

Tárgy: Javaslat Gy.T.H. Gyál és Térsége Nonprofit Kft. 
2016. évi üzleti tervére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Elkészült a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve, amelyben az 
alapfeladataink, a közszolgáltatás végzéséhez szükséges kiadások és a bevételek kerültek megtervezésre. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdálkodás fenntartása érdekében a működési kiadásokra a tervezett 
támogatást a Társaságunknak biztosítani szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
2016. évi üzleti tervét elfogadja, részére a működésre és a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez 87.043eFt 
összegű támogatást biztosít a 2016. évi költségvetésből.  
 

 
Határidő:  2016. december 31. 
Felelős:  Polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Horváth Gábor István ügyvezető igazgató 
 
 
G y á l, 2016. február 09. 
 
 
 
 
 Horváth Gábor István 
 ügyvezető igazgató 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. 

 
 
 
 
 
 

2016 .  év  
ÜZLETI TERV  
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2 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA 

 
 
Megnevezés: Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
 

Alapítás: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény értelmében az alapító a társaságot a 
környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti 
erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése, 
hatékonyságának javítása, továbbá a hulladékképződés, illetve a képződő hulladék káros hatásainak 
megelőzése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése, továbbá a használt termékek 
újrahasznosítása, a fogyasztási láncban szereplő anyagok termelési-fogyasztási körforgásában 
tartása, valamint a hulladék minél nagyobb környezetkímélő ártalmatlanítása érdekében hozott 
létre, mellyel hulladékgazdálkodási közszolgáltatást kíván végezni. 

Székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114 

E-mail cím: horvath.gabor@gyal.hu 

Honlap: www.gyth.hu 

Számlavezető pénzintézet neve: Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. 

Bankszámlaszám: 64400109-30107847-11100010 

Cégjegyzékszám: 13-09-163588 

Adószám: 24313540-2-13 

Képviseletre jogosult személyek: Horváth Gábor István ügyvezető-igazgató. 

2.1 A Társaság munkatársai 

A Társaságnak alkalmazottja nincsen. 

 
Felügyelő Bizottság: A Társaság működését segíti, valamint a tulajdonosok védelme érdekében 
ellenőrzését  három tagú felügyelő bizottság végzi.  

2.2 A Társaság működési köre 

Az Alapító Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(Mötv.) 13.§. (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati feladatok közül elsősorban a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatainak ellátásával a Kft-t bízta meg. 
„Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés” megkötésével az Mötv. 41.§ (6) bekezdésében 
biztosított lehetőséggel élve.  
A Társaság működésének földrajzi kiterjedése Gyál településre korlátozódik. 

2.3 A Társaság főbb tevékenységei, feladata 

 Főtevékenység: 3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése  
 Gyál város közigazgatási területén, az Önkormányzat mindenkor hatályos rendeletében 

előírtak szerint látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. 

mailto:horvath.gabor@gyal.hu
http://www.gyth.hu/
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3 PÉNZÜGYI TERV 

 
A 2016. évi pénzügyi, üzleti terv részletes, számszaki adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.  

 

3.1 Célkitűzések, üzleti koncepció 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartása, szolgáltatások bővítése, fejlesztési 
lehetőségeinek felkutatása. 

 Fő célkitűzések: 

 minőség és korszerűsítés az egyes feladatok ellátása során, 

 forrás kiegészítés növelésével fedezni a kiadásokat, 

 

3.2 Társaság tevékenysége 

Mivel a Kft. nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges infrastruktúrával, így 
közbeszerzési eljárás lefolytatás keretében kötött alvállalkozói szerződést az ASA Magyarország Kft-
vel. Az alvállalkozó végzi többek között a gyűjtést, szállítást, ártalmatlanítást, számlázást, 
ügyfélszolgálatot, panaszkezelést. 

 

A Kft. 2014. március 1-től kezdte meg működését közszolgáltatóként, ugyanis addigra kapta meg a 
tevékenység végzéséhez szükséges engedélyeket. 

A 2016. évi pénzügyi terv hulladékgazdálkodással kapcsolatos része a 2015. év adataiból került 
megtervezésre. 

 

Kiadások 

Működési kiadások (postaköltség, biztosítás, megbízási díj, irodaszer, weblap, stb) [nettó eFt] 

2015. évi működési kiadások:     7.053eFt 

2016. évi tervezett működési kiadások:  21.791eFt 

A működési kiadások emelkedését a bér jellegű kiadások (5.804eFt, valamint az ingatlan és 
eszközök bérleti díjának (9.000eFt) emelkedése okozza. 2015-ben a bérlet tört évre vonatkozott. 

 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos kiadások [nettó eFt] 

2015. évi kiadások:       163.337eFt 

2016. évi tervezett kiadások:   182.084eFt 

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos működési kiadások növekedését az eredményezi, hogy ,  az 
alvállalkozói szerződés értelmében 2016. évben 10% helyett 0% kedvezményt jogosult a Kft. 
érvényesíteni. 
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Bevételek 

Működési bevételek [nettó eFt]: 

2015. évben tényleges működési bevétel:       7.277eFt.  

2016. évben terv. működési bevétel   15.810eFt 

 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos bevételek [nettó eFt] 

2015. évi árbevétel (lakosságtól):    90.584eFt 

2015. évi árbevétel (70 év felettiek):        8.826eFt 

2015. évi önkormányzati támogatás (hulladékgazd): 56.650eFt 

 

2016. évben tervezett árbevétel (lakosságtól):  90.352eFt 

2016. évben tervezett árbevétel (70 év felettiek):  10.670eFt 

2016. évben tervezett önk. támogatás (hulladék):  65.252eFt 

 

A díjmentes szolgáltatás 75-ről 70 évre csökkentése is többlet ktg-et okoz. A szolgáltatás díjának 
megállapítása nincs a Kft. és az Önkormányzat hatáskörében. 2016. évben továbbra is a 2014. évi 
díjakon kell szolgáltatni. 

 

 

4 ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. elkészítette 2015. évi üzleti tervét.  A 
Társaság feladatát Gyál Város Önkormányzat megbízásából végzi. Saját bevételei nem fedezik teljes 
mértékben kiadásait, ezért szükséges az önkormányzat támogatása.  

 
A kapott támogatások gondos felhasználásával, Gyál szolgálatában, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás folyamatos ellátását szem előtt tartva igyekszik végezni feladatait a Gy.T.H. Gyál és 
Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
 
 
 
Gyál, 2016. február 9. 
 
 
 
 Horváth Gábor István 
 ügyvezető-igazgató 
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1.sz melléklet

eFt

2015. év 2015. év 2016. év

TERV TÉNY TERV

1 Beszerzés 0 0 150

számítógép 0 0 150

16 Beruházás 0 0 0

51 Anyagköltség 150 0 100

Irodaszer, eszközbeszerzés 150 0 100

52 Igénybe vett szolgáltatások 158 828 167 147 195 114

Bérleti díjak (ingatlan, eszközök) 0 3 000 12 000

Vezetékes telefon/internet 0 0 0

Mobil telefon/internet 90 0 120

Posta költség 10 0 10

Könyvelés szolgáltatás, tanácsadás 260 260 260

Informatikai szolgáltatás 60 0 60

Ügyvédi, közjegyző díj 100 70 100

Hulladék kezelés, ártalmatlanítás, pénzügyi admin. 157 828 163 337 182 084

Környezetvédelmi megbízott 480 480 480

53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 2 551 3 243 2 857

Bank költség (Erste, Takarékszövetkezet) 200 264 300

Biztosítási díj 231 540 268

Hatósági díjak (kamarai tagság, közbesz. stb) 2 120 2 439 2 289

54 Bérköltség 1 200 0 4 400

55 Személyi jellegű kifizetések 150 0 150

Belföldi kiküldetés 150 0 150

56 Munkaadói járulékok, adók 342 0 1 254

Szociális hozzájárulási adó 324 0 1 188

Szakképzési hozzájárulás 18 0 66

Rehabilitációs adó 0 0 0

SZJA + EHO (51,17%) 0 0 0

Dologi kiadás (51,52,53) 161 529 170 390 198 071

Összesen 161 529 170 390 198 071

Személyi jellegű kiadás (54, 55, 56) 1 692 0 5 804

Összesen 1 692 0 5 804

Létszám (fő) 1 1 1

KIADÁSOK ÖSSZESEN 163 221 170 390 203 875

működési kiadások összesen 5 393 7 053 21 791

91 -92 Bevételek 99 016 106 687 116 832

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos árbevétel 90 626 90 584 90 352

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos árbevétel (70 év) 7 385 8 826 10 670

Egyéb bevétel (OKTVF NHI, bérleti díj) 1 005 7 277 15 810

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN 99 016 106 687 116 832

Önkormányzati támogatás (hulladékgazd.) 59 817 56 650 65 252

Önkormányzati támogatás (működés) 4 388 7 053 21 791

Önkormányzati támogatás összesen: 64 205 63 703 87 043

MEGNEVEZÉS

Gy.T.H. Gyál és Térsége Nonprofit Kft.

2016. évi üzleti terv

ÖSSZESEN

BEVÉTELEK
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melléklet). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 
 
Határozati javaslat: 
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A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
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1. Bevezetés, helyzetelemzés 
 
A közművelődési és közgyűjteményi feladatokat ellátó, művelődési házi, könyvtári, civil házi 
funkciókkal is rendelkező, s az emberek életét megkönnyítő számos egyéb szolgáltatást 
nyújtó Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár komplex közművelődési 
intézményként Gyál kulturális és közösségi életének központja, s egyre erősödő, városunk 
határain túlmutató kisugárzásával központi szereplője a vonzáskörzet kulturális életének is.  

Palettáján képzőművészeti programok, zenei, mozgásművészeti, színházi, irodalmi, 
tudományos ismeretterjesztő események éppúgy megtalálhatóak, mint a közösségi életüket 
döntően a házban élő civil közösségek rendezvényei.  

Tanfolyamok, bemutatók, felnőtt-, gyermek- és családi programok mellett a városi 
könyvtár szolgáltatásai is részei a kínálatnak. Az intézmény munkatársai módszertani, 
szakmai segítséget adnak más intézmények, közösségek rendezvényeinek, programjainak 
megszervezéséhez, írják, szerkesztik az önkormányzat lapját, az Új Gyáli Újságot, szervezik a 
városi ünnepségeket, s – néhány rendezvény esetében más szervezetekkel, intézményekkel 
együttműködve – a városi rendezvények többségét is. 

Az intézmény 2015-ös év szakmai tevékenységének szervezésekor abban a 
szerencsés helyzetben voltunk, hogy nem csupán az elmúlt években kivívott színvonal, 
minőség megőrzésére kellett koncentrálnunk, hanem jelentős tartalmi és tárgyi 
fejlesztéseket is megvalósíthattunk. 

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2015-ben fennállásának talán 
legsikeresebb évét élte. A programkínálat sokszínűsége, a látogatói aktivitás, 
programjaink szervezettsége, színvonala, a tartalmi és tárgyi megújulás, fejlesztés, 
innovációs folyamatok kiteljesedése mind egy a környezetében elismert, gyakran 
választott, színvonalas, változatos programokat kínáló, Gyál és környéke kulturális 
életére számottevő hatással bíró intézmény képét mutatták. 

2015 a fellendülés és innováció éve volt! Noha a 2014-es és 2015-ös év 
látogatottsági mutatóit tartalmazó táblázat (1. sz. táblázat) nem jelez számottevő 
változást, nagy eredménynek tartjuk, hogy az intézmény alaptevékenységéhez köthető 
aktivitások száma több területen is számottevően emelkedett, s csökkenés főként nem a 
szorosan vett alaptevékenységhez kötődő aktivitásoknál mutatkozik. 

A magunk mögött hagyott esztendő sikerei megítélésünk szerint több tényező 
szinergiájára vezethetők vissza. Ezek között kiemelt szerepe volt annak, hogy: 

- az elmúlt években elindított, eleinte többnyire kevésbé látványos, de 
következetesen végigvitt szakmai innovációs folyamatok jelentős része „beért” 2015-re, 

- nem kis részben a Kulturális Közmunka Programban való részvételünknek 
köszönhetően jelentősen javult a marketingtevékenység, erősödött a közönségszervezés, 

- a Gyál Város Önkormányzata - KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 számú „Gyáli 
Hulladékgazdálkodási program” megnevezésű projekt megvalósítására irányuló PR 
tevékenységek közbeszerzési pályázat nyerteseként a tevékenység elvégzése után 
megmaradó „haszon” lehetővé tette, hogy számos, az elmúlt években forrás híján 
elhanyagolt, a „normál” fenntartói támogatás mellett nem finanszírozható program és 
fejlesztés megvalósíthatóvá váljon. 

Ez a „haszon” biztosított lehetőséget arra is, hogy intézményünk számos városi 
projekt finanszírozását is átvállalja a fenntartó önkormányzattól, összesen mintegy 
bruttó 8 millió forint értékben. Így teljes egészében intézményünk biztosította például a 
2015-ös Advent Gyálon rendezvénysorozat és a 25. Gyáli Téli Tárlat valamint az új 
betlehem és egy új, nagyméretű faház beszerzésének költségeit. 

Szintén az említett pályázat teremtette meg annak lehetőségét, hogy tudományos 
igényű színvonalon valósíthassuk meg egy sok éve dédelgetett tervünket. Nagyszabású 
közvélemény-kutatáson nyertünk információkat a Gyálon élő 15 éves és 15 évnél idősebb 
lakosság kultúrafogyasztási szokásairól, elvárásairól, közéleti aktivitásáról. Felelősséggel 
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állítjuk, hogy a 300 fős, életkor szerint rétegzett mintán mért kutatáshoz hasonló 
mélységű, tudományos igényű adatfelvétel még nem volt városunkban a tárgyban! A 
több hónapon át zajló adatfelvételen nyert információk feldolgozása a jelen beszámoló 
készítésekor még folyamatban van. Biztosak vagyunk abban, hogy eredményei nagy 
segítséget adnak majd a gyáli helyi társadalom működésének jobb megértéséhez, s a 
helyi kulturális, közösségi művelődési kínálat tervezéséhez, stratégiaalkotáshoz. 

A 2015-ös év szakmai tevékenységét meghatározó stratégia alapjaiban még nem 
változott az elmúlt évekhez képest. Lényege az volt, hogy a napi feladatok színvonalas 
ellátása mellett olyan szolgáltatásokat, olyan kínálatot biztosítsunk továbbra is, ami anómiás, 
értékvesztett társadalmunkban lehetőséget ad a stabil értékekhez, biztos pontokhoz kötődésre. 
Ez nem feltétlenül valamiféle „magaskultúrát” jelent, sokkal inkább olyan kínálatot, amiben 
mindenki megtalálja a szívének kedves, színvonalas alkalmakat. Precíz odafigyeléssel 
őrködtünk azon, hogy a kultúra bármely szeletéről is legyen szó, a házban, saját szervezésű 
programjainkban csak minőségi tartalmak jelenjenek meg. Fontos feladatunknak, 
missziónknak tekintettük, tekintjük, hogy minden eszközünkkel, lehetőségünkkel erősítsük, 
segítsük azt az építkezést, ami városunkban a tárgyi, materiális építkezés mellett/után elindult. 
A lelkek, a szellem, a kultúra építését. A városunkban működő közösségek erősítését, új 
közösségek születését, a városunkhoz való kötődést.  

A 2015-ös év másik fő stratégiai célkitűzése az volt, hogy tovább erősítsük azokat az 
aktivitásokat, amelyek a városunkban megszületett értékek megőrzését, bemutatását, új, helyi 
értékek megszületését segítik. Ennek a tevékenységnek fontos eleme volt többek között a ház 
saját csoportjainak további erősítése (Kaleidoszkóp Színpad, Gyál Városi Fúvószenekar, 
musical stúdió), valamint a már meglévő kereteken túl (pl. helyi képzőművészek kiállításai, 
vers- és prózaíró pályázatok, helyi zenekarok szerepeltetése koncerteken, városi 
rendezvényeken stb.). 

(A 2014-es és 2015-ös év aktivitásairól az 1. sz. táblázat ad tájékoztatást.) 
 

1. számú  táblázat: Jellemző aktivitások száma és látogatottsága az Arany János közösségi Ház és Városi Könyvtárban, 
2014-ben és 2015-ben 

 
Aktivitás formája Alkalmak 

száma 
2014 

Alkalmak 
száma 
2015 

Résztvevők 
száma 2014

Résztvevők 
száma 2015 

Megjegyzés 

Saját szervezésű 
kulturális 

rendezvény 

50 57 4188 5247 Színházi előadások, 
koncertek, 

ismeretterjesztő 
előadások, 

filmvetítések stb. 
Kiállítás 8 10 802 1070 A kiállítások teljes 

időtartama alatt 
Könyvtári 

rendezvények 
49 72 5306 5811 Találkozók, 

vetélkedők, 
pályázatok 

Csoportos 
könyvtárlátogatás 

12 29 881 750  

Könyvtári 
kölcsönzés 

252* 233* 2657 3811 *Nyitvatartási nap 
(A 2015-ben 

lényegesen kevesebb 
nyitvatartási nap 

abból adódik, hogy a 
szabadságok 

kiadhatóságának 
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érdekében a 
könyvtár nyári 

szünetet tartott.) 
Egyéb rendezvény 97 79 11520 8539 Közéleti, közösségi 

és 
magánrendezvények, 

(A visszaesés 
nagyrészt az 

esküvők számának 
drasztikus 

csökkenéséből 
adódik.) 

Civil közösségek 
aktivitásai 

385 369 12182 12695 Belső, egyesületi 
programok 

(taggyűlések stb.) és 
a nagyközönség 

számára is nyitott 
programok összesen 

Tanfolyamok 832* 996* 6728 7604 *Az összes 
tanfolyami alkalmak 

száma 
Termékbemutatók 42 2 1655 70 A drasztikus 

csökkenést 
jogszabályi 

szigorítás okozta 
Terembérletes 
rendezvények 

119 113 6523 4004  

Közösségi 
szolgáltatások 

A szolgáltatások 
nyitvatartási idejében 

7390 7100 Közszolgáltatók 
ügyfélszolgálatai, 
jegyértékesítés, 

Internet-használat, 
stb.(becsült adat) 

Fontosabb 
aktivitások külső 

helyszíneken 

6 8 15000 18000 Városi Gyermeknap,  
Városi Utcabál és 
Gyáli Fogathajtó 

Fesztivál, Utcazenei 
fesztivál, adventi 

hétvégék, 
stb.(becsült adat) 

Az intézmény valamilyen szolgáltatását 
igénybevevők száma 2014-ben: 74832 fő 

Az intézmény valamilyen szolgáltatását 
igénybevevők száma 2015-ben:    74701 fő       

 
2015-ben átalakításokra, a tárgyi-technikai fejlesztésekre fordítható forrásaink is 

megnövekedtek, így igyekeztünk arra koncentrálni, hogy az állagmegóvás, a takarékos 
gazdálkodás kritériumainak szem előtt tartása és a vonatkozó jogszabályoknak való 
megfelelés mellett a ma közművelődési intézményével, közösségi terével szemben támasztott 
követelményekhez és az újonnan megjelenő látogatói igényekhez igazítsuk az intézmény 
felszereltségét, működését. (kerengő és büfé berendezése új bútorokkal, irodai székek 
vásárlása, számítástechnikai beszerzések stb.) 
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Összességében elmondható, hogy az intézmény épületének állaga és felszereltsége – 
nem kis részben az elmúlt években végzett átalakításoknak, fejlesztéseknek köszönhetően – 
alkalmas a színvonalas programok lebonyolítására. 
  Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár tapasztalataival, hagyományaival, 
értékeivel egy a szervezeti kultúrájában a feladatkultúra elemeivel jellemezhető szervezet 
képét mutatja. 2015-ben is egyszerre volt érzékelhető a stabil, jól körvonalazott működés 
iránti elkötelezettség és az új típusú tartalmaknak, új elvárásoknak való megfelelés szándéka. 
A legnagyobb kihívást 2015-ben az jelentette, hogy a kiszélesedő programkínálatot egyre 
hatékonyabban mutassuk be a potenciális látogatói körnek. 
  
2. A 2015. évi szakmai tevékenységet meghatározó irányelvek 
  
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2015-ös tevékenységét a vonatkozó 
jogszabályok (különösen az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről; Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/1999.(XII. 22.) Ök. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól), az 
intézményünk saját dokumentumaiban foglaltak (alapító okirat, szervezeti és működési 
szabályzat, egyéb szabályzatok, munkatervek) szerint végezte. 
  Továbbra is fontosnak tartottuk, hogy a szervezet gyorsan és adekvát módon reagáljon 
a környezet változásaira, de legalább annyira fontosnak azt is, hogy a működést meghatározó 
keretek stabilak, folyamatosak, kiszámíthatóak legyenek, ezért a fenti jogszabályok, 
dokumentumok mellett a tevékenységünket meghatározó irányelvek alig változtak: 
 

1) A házat továbbra sem kizárólag közművelődési-közgyűjteményi intézményként 
értelmeztük, hanem egy olyan közösségi térként, amely a hagyományos 
közművelődési tevékenységek szervezése mellett az ismeretszerzést, a világban való 
eligazodást, az egyéni ambíciók kibontakoztatást is segíti.  

 
2) Az előző évekhez hasonlóan a munka minden területét átható alapvetésként 

fogalmaztuk meg, hogy a közművelődésben dolgozó szakembereknek szolgáltatniuk 
kell! Szakmai és infrastrukturális hátteret kell biztosítaniuk ahhoz, hogy a közösségi 
tér szolgáltatásait igénybe vevők saját igényeik, lehetőségeik szerint kapjanak 
kínálatot, lehetőséget ismeretek megszerzésére, önművelésre, szórakozásra, szabadidő 
eltöltésére.  

 
3) A rendelkezésre álló pluszforrások felhasználásával az volt a célunk, hogy ház 

szolgáltatásait igénybe vevő magánszemélyek és közösségek továbbra is olyan, egyre 
színvonalasabb kínálatot kapjanak, amelyben mindenki megtalálja a szívének kedves 
alkalmakat, eseményeket. 

 
4) A ház szolgáltatásait igénybe vevő magánszemélyek és közösségek kapjanak 

segítséget ügyes-bajos dolgaik intézéséhez. 
 

5) Hangsúlyosan éltünk azokkal a lehetőségekkel, adottságokkal, amelyek az intézményt 
más hasonló szervezetektől megkülönböztetik, külön odafigyeltünk a páratlan 
lehetőségeket hordozó, impozáns díszudvar adta lehetőségekre. 

 
6) A tárgyi feltételek fejlesztésekor az épület még „látogatóbarátabbá”, informatívabbá, 

ingergazdagabbá és funkcionálisabbá tétele volt a leghangsúlyosabb. 
 

7) A tömegkultúrát közvetítő, s így nagyobb látogatói létszámot megmozgató, nagyobb 
bevételt hozó események és az igényes, nívós tartalmak között úgy kell egészséges 
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arányt teremtenünk, hogy minden alkalommal értéket közvetítsünk, de semmiképpen 
se csak szűk réteget vonzó elitkulturális kínálattal várjuk a látogatókat. 

 
8) Külön prioritásként kezeltük, hogy a házban szervezett rendezvények a gondos 

odafigyelés, szervezés eredményeképpen váljanak valódi élményt adó alkalmakká. 
 

9) A művelődési házi és civil házi funkciók egyformán fontos részei a ház 
tevékenységének, ezért nagy odafigyeléssel, precíz terembeosztással kell őrködnünk 
azon, hogy a lehető legkevesebb súrlódás, ütközés forduljon elő. 

 
10) A már meglévő kommunikációs csatornákat hatékonyabban kell működtetni, 

mellettük új lehetőségeket is igénybe kell vennünk a tevékenység propagálására. 
 

11) Kiemelten kell kezelnünk azokat az újonnan megjelenő egyéni és közösségi 
kezdeményezéseket, amelyek a helyi illetve nemzeti hagyományok ápolását 
szolgálják. 

 
12) Erősítenünk kell a saját csoportok segítését, tevékenységük kiterjesztését, s minden 

olyan aktivitást, amelyek a „ház arcának, fazonjának” megmutatását szolgálják a 
szűkebb és tágabb környezetben. 

 
3. Az intézmény szakmai tevékenységét befolyásoló néhány fontosabb tényező, 
erősségeink, gyengeségeink, a szakmai tevékenység fontosabb elemei  
 
Bár az épület átalakításával, a belső elrendezés funkcionálisabbá tételével csökkentek a 
problémák, továbbra is sok gondot okozott a házban működő nagyszámú civil közösség és az 
épületben helyet kapó más, egyre nagyobb számban szervezett programok egyeztetése. Mivel 
a civil közösségekkel a napi együttműködésben továbbra is korrekt kapcsolatot sikerült 
kialakítanunk, a konfliktusokat minden esetben, minden érintett számára elfogadható módon 
oldottuk meg. A termek száma és befogadóképessége véges, s nagy örömünkre kiteljesedőben 
vannak az egyéb programok, képzőművészeti, táncos, színházi és egyéb események is. A civil 
közösségekkel egyeztetett, új rendszer (heti két „civil nap”) a napi tevékenység jól 
beágyazódott részévé vált. A későbbiekben is nagy gondossággal, a civil szervezetek és más 
közösségek belátására is számítva kell a terembeosztást készítenünk. A városban működő 
civil közösségeink nem fizetnek bérleti díjat a ház igénybevételéért (terem, technika, 
személyzet stb.). Az igénybevétel nagysága az évi 900-1000 óra között mozog, a belső 
rendezvények (taggyűlések, vezetőségi ülések) tekintetében. A civil közösségek 
nagyközönség számára is meghirdetett rendezvényei (kiállítások, világnapi rendezvények, 
ismeretterjesztő előadások stb.) ezen felül mintegy 150 órát tesznek ki évente.  

 
Az intézmény és a város civil szervezeteinek kapcsolata továbbra is 

kiegyensúlyozott. Napi rendszerességgel veszik igénybe a házban dolgozók segítségét, 
programjaik szervezéséhez, propagandaanyagaik elkészítéséhez, pályázatok írásához, stb. 

Igyekeztünk partneri együttműködést, napi párbeszédet kialakítani az 
intézményünkben működő civilközösségekkel, az intézmény térítésmentes használatának 
biztosításán túl is segítjük programjaik megvalósítását (pl.: műsorszám biztosítása, technika, 
technikus biztosítása, kivetítés, dekoráció stb.). 2013-ra elértük, 2014-ben és 2015-ben pedig 
fenntartottuk hogy a városban működő intézmények mint stabil, együttműködő partnerre 
tekintenek a közházra. 

Az 2. sz. táblázat azt mutatja, hogy az intézményt rendszeresen, térítésmentesen 
igénybevevő közösségek mennyi időt töltöttek 2015-ben a házban, s tájékoztatásul közli, 
hogy listaáron számolva mennyi lett volna az adott időszakra számlázott terembérleti díj. A 
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táblázatban csak azokat a civil aktivitásokat szerepeltettük, amelyek a szervezet belső életéhez 
kapcsolódnak (taggyűlések, próbák, vezetőségi ülések, stb.), a nagyközönség számára is 
meghirdetett alkalmakat (pl. világnapi ünnepségek, fesztiválok) nem. Nem szerepelnek a 
táblázatban azok a szervezetek sem, amelyek az év során csak néhány alkalommal, például 
éves közgyűlésük megtartására vették igénybe az intézményt. 

 
 
 
 
 
 
 

2. számú táblázat: Civil szervezetek rendszeres belső programjai az intézményben, 2015-ben 

 
Civil szervezet neve Alkalmak 

száma 
2015-ben 

Százalékos 
megoszlás 

Terembérleti díj  listaáron 
számolva 

Gyáli Nagycsaládosok 
Egyesülete 

22 2,15% 154 000 

Bocsok Nagycsaládos 
Egyesület 

10 0,95 % 70 000 

Gyáli Fogathajtó Egyesület 14 1,33% 98 000 

Solymári Béla Nyugdíjas 
Pedagógus Klub 

22 2,15% 154 000 

Cukorbetegek Egyesülete 50 4,88% 350 000 

Civil fórum 2 0,20% 14 000 

Fogyasztóvédelmi Egyesület  18 1,76% 126 000 

Nyugdíjasok Helyi 
Képviseletének Közhasznú 

Egyesülete 

62 6,05% 434 000 

Egymásért Mozgássérültek 
Gyáli Egyesülete 

31 3,02% 217 000 

Nyugdíjas Alapítványért 
Nyugdíjas Klub  

39 3,80% 273 000 

Gyáli Kertbarát Kör  64 6,24% 448 000 

Pörög a gyáli szoknya 76 7,41% 532 000 

Gyáli Képzőművészek 
Egyesülete 

120 11,71% 840 000 

Őszidő Nyugdíjas Klub 118 11,51% 826 000 

Gyál Városi Fúvószenekar 105 10,24% 735 000 

Gyál Városi Népdalkör 148 14,44% 1 036 000 

Kovács István Pál Dalkör 148 14,44% 1 036 000 

Összesen 1049 100% 7 343 000 
 

A polgárok világban való eligazodását, ügyes-bajos dolgaik intézését segítő 
funkciókat továbbra is nagy készséggel fogadja be az intézmény. Intézményünkben tart 
fogadóórát a hivatásos pártfogó, a falugazdász valamint a Gyáli Fogyasztóvédelmi Egyesület, 
s nálunk üzemel az ELMŰ és az ASA ügyfélszolgálata is.  
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Intézményünk tevékenységében továbbra is érzékelhető az a közművelődési 
intézményrendszer egészére jellemző kibékíthetetlennek tűnő ellentét, ami a bevételi 
kötelezettség, ezen belül is a saját bevételek teljesítésének kényszere és a színes, gazdag, 
kvalitásos programok szervezése, más megközelítésben pedig a sok más helyen is igénybe 
vehető tömegkultúrát közvetítő rendezvények és az általunk meggyőződéssel képviselt 
színvonalú programok, illetve a „népművelés” között feszül. Házunkban talán az átlagnál is 
nehezebb ennek az ellentétnek a feloldása, mert az esetek többségében a nagy jegybevétellel 
tervezhető rendezvények nyereséges megtartása továbbra sem működik. 

Ennek az az oka, hogy a nagy érdeklődésre számot tartó, nagy jegybevételt hozó 
produkciók bekerülési költsége is nagy, ezeket a 220 fő körüli befogadóképességű 
színházteremben csak olyan magas jegyárakkal lehetne nyereségessé tenni, ami városunkban 
– néhány kivételt nem tekintve - nem versenyképes.  

Ez 2015-ben ugyanúgy bebizonyosodott, mint a korábbi években. 
 A másik ok Budapest közelsége. A nagyrendezvények tekintetében értelmetlen lenne a 
fővárosi kínálat megcélzása. 

Tudomásul kell vennünk, hogy a nagy jegybevételű, sok nézőt vonzó, ebből adódóan 
drága produkciók néhány kivételtől eltekintve nem lehetnek nyereségesek a házban. Ezért a 
nagy létszámot vonzó, de nagy veszteséggel is járó szórakoztató programok szervezése 
helyett (bár természetesen ilyenekre is volt és lesz is példa a jövőben) inkább számos, 
egyenként kevesebb, de összességében több látogatóval megvalósuló, olcsóbb, tehát kisebb 
veszteséget hozó vagy önköltségesen, nyereségesen megvalósítható nívós produkciót 
szerepeltettünk 2015-ben is.  

Szándékaink szerint igyekeztünk a kvalitásos, minőségi, értékközvetítő 
programoknak és a szórakoztatásnak egy olyan elegyét, átmenetét megtalálni, amiben a 
„csak” szórakoztatást célzó rendezvények is vállalható színvonalúak. Több, országosan 
elismert művész, előadó volt a vendégünk.  

A 2008 nyarán életre hívott, nagyszabású kezdeményezésünket, a nyári 
szabadtéri rendezvénysorozatot a KEOP-os támogatásnak köszönhetően újult erővel 
valósítottuk meg 2015-ben. Az előző évek visszafogottsága után ismét sikerült minden 
hétvégére más-és más programmal kedveskednünk a lakosságnak. Természetesen ennek 
ellenére sem hanyagoltuk el saját csoportjaink szerepeltetését. Így továbbra is látható volt a 
Kaleidoszkóp Színpad, a Gyál Városi Fúvószenekar és a Gyáli Musical Stúdió is. 

Az iskolarendszeren kívüli közművelődési tevékenységben szerepet vállaló 
szakembereknek, intézményeknek nagy a felelősségünk a felnövekvő generációk kulturális 
szokásainak kialakításban, a kultúrához, művelődéshez való viszonyuk meghatározásában.  

A gyermekkorosztály számára szervezett programok száma 2015-ben tovább 
csökkent az előző évek tapasztalataiból kiindulva. A tanintézmények hajlandósága csökkent 
az együttműködésre ezért a gyerekprogramokat többségében nem szervezetten kívánjuk 
megvalósítani, hanem hétvégén délután a családok számára megszervezni. Eddigi 
tapasztalataink pozitívak. A családosan látgatható gyermekprogramjaink között több teltházas 
rendezvényt sikerült szerveznünk 2015-ben. 

Az ifjúsággal kapcsolatos tevékenységek, programok szervezése terén több új 
jelenség, a látogatói szokások átrendeződése figyelhető meg. Továbbra is biztosítottunk 
koncertezési lehetőséget a helyi amatőr zenekaroknak. Célunk továbbra is olyan programok 
szervezése, amelyeken szívesen vesz részt ez a korosztály is. Viszonylag kedveltek körükben 
például a modern tánc tanfolyamok, edzések. Ez a korosztály adja a fúvószenekar, a 
színjátszó csoport és a musical stúdió gerincét. Az elmúlt évek beszerzéseinél, fejlesztéseinél 
külön is odafigyelünk ezekre a korcsoportokra, a mikrofonok, webkamerák üzembe állítása 
például érzékelhetően növelte érdeklődésüket a könyvtár szolgáltatásai iránt. Az épület 
földszintjén ingyenesen használható vezeték nélküli internet-hozzáférés is népszerű körükben. 
A földszinti aula átalakítása nagyban növelte házunk népszerűségét körükben. Délutánonként 
egyre több tizenéves látogatónk ül be hozzánk, baráti társaságok találkoznak itt.  
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 Intézményükben, a ház saját csoportjaként működik a Gyál Városi Fúvószenekar, 
házunk egyik büszkesége. Állami és társadalmi ünnepek, rendezvények állandó részvevői. 
Fontos feladatunknak tartjuk, hogy fellépési lehetőséget biztosítsunk számukra. 
Közreműködői voltak több nyári szabadtéri rendezvénynek, városi fesztiválnak. Az 
intézmény vonzáskörzeti szerepkörét is erősítik, hírnevét is öregbítik az egyre gyakoribb, nem 
városunkba szóló felkérések.  
 2003 óta a közösségi házban működik a Kaleidoszkóp Színpad (Gyáli Műkedvelők 
Színtársulata). A Farkas Éva színművész vezetésével működő közösség mára már több 
fellépést, megmérettetést tudhat maga mögött. Minden évben többször lépnek fel a közösségi 
házban, valamint a városi rendezvényeken is. Állandó szereplői, fellépői a Városi 
Gyereknapnak illetve az Advent Gyálon szabadtéri rendezvénynek is. 

Képzőművészeti események, kiállítások szervezése, általában a vizuális kultúra 
bemutatása, fejlesztése is fontos feladata az intézménynek. 2015-ben is számos 
képzőművészeti eseménynek adtunk otthont. A Gyáli Képzőművészeti Egyesület és a ház 
közötti kapcsolat 2015-ben is korrekt, napi munkakapcsolat volt, többek között saját 
költségvetésünkből is hozzájárultunk anyagok beszerzéséhez. Ahogyan eddig, továbbra is 
nagy örömmel és készséggel segítünk a gyáli amatőr képzőművészeknek abban, hogy 
alkotásaikat évente tárlaton mutathassák be a nagyközönségnek. A hagyományos Gyáli Téli 
Tárlatot 2015-ben ismét zsűrizett művekkel szerveztük meg és a 25. évfordulóra való 
tekintettel egy nívós kiadványt is kiadtunk, saját forrásainkból. Nagy örömünkre évről-évre 
jelentkeznek városunkba települt új alkotók a tárlaton! Ezeken a lehetőségeken túl több 
egyéni és csoportos kiállítást is szerveztünk a kör tagjai számára. 
             Intézményünk továbbra is nagy hangsúlyt fektet a társadalmi és közéleti célokat 
szolgáló rendezvények lebonyolítására. Helyet biztosítunk lakossági-, politikai fórumok, 
polgári esküvők, névadók, állampolgári eskük, közmeghallgatások, közgyűlések, iskolai-, 
óvodai ünnepségek megtartására. A nyári időszakban elsősorban a szabadtéri esketések és a 
díszudvari rendezvények egyeztetése okozott problémát az elmúlt években, 2015-ben ez 
kevésbé fordult elő, az intézményünkben tartott esküvők száma nagyságrendekkel csökkent 
ugyanis. Ennek okáról nincsenek információunk. 
 
3.1. Új Gyáli Újság 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata értelmében intézményünk 
készíti az önkormányzat lapját, az Új Gyáli Újságot. A lapkészítés mára az intézmény 
működésének integráns részévé vált.  

A lap előállítási költségeit a hirdetési díjakból illetve saját költségvetéséből fedezi az 
intézmény.  

A lap szerkesztése során hónapról hónapra felmerülő problémát okoz a beérkező 
önkormányzati információk, intézményi esemény beszámolók stb. nagy száma és terjedelme 
valamint a lapban rendelkezésre álló felület végessége közötti kibékíthetetlen ellentét. Mivel a 
város intézményeihez kötődő információk közreadását az önkormányzat által finanszírozott lap 
fontos feladatának tartjuk, igyekszünk minden beérkező anyagot megjelentetni. Megítélésünk 
szerint érdemes lenne átgondolni az önkormányzati információk megjelentetésének kérdését. 
Ezek az anyagok természetesen fontosak, a lakosság tájékoztatása egyszerre jogszabályi 
kötelezettség és elemi érdek is, ám a nem egyszer hosszú, s nem újságcikk nyelvezetű közlések 
egy részét érdemes lenne rövidítve, átírva közzétenni, s az így felszabaduló felületen pedig 
közérdekű, de mégis érdekes, informatív írásokat közreadni. 

Az, hogy az önkormányzati lap házunkban készül, remek lehetőséget ad 
rendezvényeink propagálására is. 

Fontos elmondani, hogy noha a lapot a fenntartó önkormányzat finanszírozza, a kiadói 
jogokat és a szerkesztést, a lap előállításának minden feladatát az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtárnak adta át.  
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3.2. Tanfolyamok, felnőttképzés 
 
Azon tanfolyamok, szakkörök, át- és továbbképzések, valamint egyéb felnőttképzési formák 
befogadása, működtetése, melyek elősegítik a helyben lakók életesélyeinek növekedését, a 
praktikus ismeretek közvetítésével hozzájárulnak a lakosság ismeret- és képzettségi szintjének 
növekedéséhez, mindennapi életük gazdagításához és javítják munkaerő-piaci 
kompetenciáikat, vagy egyszerűen csak komfortérzetüket, fontos feladata a közösségi térnek. 

Az elmúlt évekre a tanfolyam jellegű tevékenységekkel (heti rendszerességű, szakkör 
jellegű, általában mozgáskultúrával foglalkozó programok) kapcsolatos érdeklődés a többéves 
csökkenés után 2014-hez képest jelentős emelkedést mutatott 2015-ben. Noha az 
igénybevevők számára csak enyhe emelkedés volt a jellemző, az ilyen jellegű programok 
száma, választéka jelentősen emelkedett.  
 A tanfolyami kínálat bővítésénél továbbra is messzemenően igyekszünk figyelembe 
venni a megjelenő látogatói igényeket, olyan konstrukcióban szerződünk a 
tanfolyamvezetőkkel, hogy az intézmény anyagi érdekei ne sérülhessenek. (Esetlegesen 
tanfolyami díjakon osztozik az intézmény és a tanfolyamvezető vagy állandó terembérleti 
díjat állapítunk meg.) 

Noha szinte valamennyi programunk felfogható olyan aktivitásként, ami az élethosszig 
tartó tanulás részeként értelmezhető, még 2010-ben részletesen felmértük, intézményünk 
milyen feltételekkel kapcsolódhatna be a szervezett felnőttképzésbe. Vizsgálódásunk szerint 
(akkreditációs követelmények, a piacon felnőttképzési szolgáltatásokat kínáló szervezetek 
száma, stb.) az mutatják, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban nem 
indokolt a felnőttképzés intézményes kereteinek megteremtése. Ez persze nem jelenti azt, 
hogy a ház ne lehetne részese a felnőttképzés intézményes formáinak. 
 
3.3. Filmszínházi tevékenység 
 
Noha a mozi jelenlétét városunkban és intézményünkben továbbra is fontosnak tartjuk, azt is 
tudomásul kellett vennünk, hogy sem szakmai, sem pénzügyi szempontok nem indokolják 
annak hagyományos formában való működtetését. A korábban lehetséges menekülőútnak 
tűnő, az Art Mozi hálózatba való bekapcsolódásról kiderült, hogy Gyálon ez sem megoldás.  

Budapest szomszédságában az egyébként szintén leszálló ágban levő multiplex 
mozikkal nem tudunk versenyezni, s főleg nem a digitális adathordozókon, illetve interneten 
elérhető, s otthon nézhető filmek dömpingjével. Sajnos 2015-ben sem került sor semmiféle 
mozifilm vetítésére, egyszerűen azért, mert nem mutatkozott rá érdeklődés az intézmények 
részéről.  

 
3. 4. A könyvtár tevékenysége 
3.4.1 Alapfeladatok 
  
A fenntartó önkormányzat döntése szerint városunkban egy intézmény látja el a 
közművelődési és a közgyűjteményi feladatokat. A városi könyvtár vezetője közgyűjteményi 
igazgatóhelyettesi státuszban végezte tevékenységét 2015 év végéig. 

A városi könyvtár az intézmény integráns része. A közművelődési és közgyűjteményi 
terület közötti együttműködés korrekt, zökkenőmentes. A városi könyvtár munkatársai 
alaptevékenységük mellet aktívan bekapcsolódnak a közművelődési tevékenységbe, 
rendszeresen szerveznek vetélkedőket, olvasótáborokat, kiállításokat, író-olvasó találkozókat, 
egyéb rendezvényeket. 

Ezek az aktivitások részei a ház tevékenységének, így az elemzés más részeinél utalok 
rájuk. Itt csak néhány, a könyvtári alaptevékenységhez közvetlenül kötődő területre térek ki. 
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Állománygyarapítás 
2015-ben 6.293.805,-Ft értékben nőtt a városi könyvtár állománya.Ennek nagyobbik része 
vásárlás, míg a másik része ajándék, amit kiadóktól, olvasóktól vagy a Pest Megyei 
Könyvtártól kaptunk. 

 
 
 
A gyarapodás a következő tételekből tevődik össze: 
 
Saját dokumentum-vásárlási keretünk 2.699.143,- 
Érdekeltségnövelő pályázat 1.197.173,- 
Érdekeltségnövelő pályázat fenntartói 
önrésze                               

1.600.297,- 

Összes vásárlás: 5.520.684,- 
Ajándék könyvek  
/Nemzeti Könyvtár, Márai program 2014, 
olvasók, kiadók/ 

 
 

773.121,- 
Gyarapodás mindösszesen: 6.293.805,- 
 
Állományunk a 2015. évben 3304 db dokumentummal gyarapodott. A gyarapodás téma 
szerinti megoszlása a következő: 
szakkönyvek:         830 db 
szépirodalom:       1430 db 
ifjúsági irodalom:  1044 db  
 
2015. decemberét   53.637 db  dokumentummal  zártuk. 
Ezek téma szerinti  megoszlása a következő: 
szakkönyvek:        21.396 db 
szépirodalom:       21.452 db 
ifjúsági irodalom: 10.789 db   
 
A könyvtári normatívák között szerepel a gyűjtemény cserélődési mutatója, ami azt mutatja, 
hogy 1 évben hány új dokumentum vásárlása történik meg. 
Eszerint 1000 lakosra 150 db új dokumentum kerüljön beszerzésre. 
Itt jegyzem meg, hogy az európai IFLA Közkönyvtári Irányelvek szerint ez a szám 1.000 
lakosra 250 db új beszerzést ajánl. Ennek alapján évente 5750 db új könyv vásárlása lenne jó, 
23000 lakossal számolva. De maradjunk a szerényebb magyar Könyvtári Intézet ajánlásainál, 
az 1000fő/150 dokumentum vásárlásánál. (Forrás: Javaslatok a nyilvános könyvtárak 
működési feltételeire: Könyvtári Intézet) 
Gyálon – 23.593 fővel számolva - 3.575 db új dokumentumot lenne ajánlatos eszerint 
beszerezni évente. Ezzel szemben a realitás, hogy az elmúlt években átlagosan évente 1600-
1650 db új dokumentumot tudtunk vásárolni. A legtöbbet 2010-ben vásároltunk: 2.485 db-ot, 
ez még mindig nagyjából 1000 darabbal kevesebb, mint a Könyvtári Intézet által beszerzésre 
ajánlott mennyiség. 2013-ben 1710 db új könyvet tudtunk vásárolni, ez a Könyvtári Intézet 
ajánlásának nem éri el a felét. 

Országos statisztikai adatok alapján számítják ki az országosan és átlagosan 1 lakosra 
jutó állománygyarapítási összeget. Ezt a pályázaton elnyert összeg nélkül, csak az éves, saját 
költségvetésben rögzített vásárlási keret alapján számolják. 
Ez az összeg községi és városi könyvtárak esetében különböző. 
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2010-ben községi könyvtárak esetén: 190,-Ft/fő 
városi könyvtárak  esetén: 240,-Ft/fő   

2015-ben 2.693 db új könyvet tudtunk vásárolni, ajándékba kaptunk 602 db-ot.  
Az összes gyarapodás tehát 3.304 kötet, ami eddig a legtöbb könyv, amit egy évben 

vásárolhattunk és lassan eléri a Könyvtári Intézet  ajánlását. 
 

Állománygyarapításunk során nemcsak az átlagos olvasók igényeire figyelünk, hanem 
a gyengén látó vagy látássérült könyvtárhasználókra is tekintettel vagyunk. Az ő igényeiket 
szolgálják a hangos könyvek, amelyek CD formátumban rögzített irodalmi művek. 
 
DVD állományunk 2015-ben nem változott. 
 
Az állomány tárolása – a könyvtári tér nagysága 
A jelenlegi épületbe 2002 novemberében költöztünk át részlegesen, a 39.200 kötet könyvből 
3-4 dobozzal 2002. december utolsó napjaiban szállítottak be. A könyvek döntő többsége 
azonban 2003. január első felében került átszállításra. A könyvtár ünnepélyes megnyitója 
2003. február 14-én volt, február 18-án kezdtük el a kölcsönzést olvasóink számára. 

A könyvtárként funkcionáló épületszárny alapterülete - 452 m2 - az akkori 
állományunk nagyságához viszonyítva is kicsi volt. 

A Könyvtári Intézet a könyvtári alapterület nagyságára vonatkozó ajánlását, javaslatát 
a település létszámához igazítja. (Forrás: Javaslatok a nyilvános könyvtárak működési 
feltételeire: Könyvtári Intézet) 

Eszerint 4.000-100.000 lakosig 50 m2/1000 lakos javasolt. Ennek alapján 1150 m2 
alapterületre lenne szükség Gyálon, szemben a meglévő 452 m2 alapterülettel. Raktárunk 
nincs, így a teljes állományt ezen a területen kellett elhelyezni. A felnőtt részlegből 
különítettünk el néhány polcot, ahol a tartalmilag elavult könyveket illetve a duplumokat 
tároljuk. 

2014-ben ismét szükségessé vált az átrendezés, a gyerekkönyvtárban a mesék polca 
lett kevés. A felnőtt részlegben is elkezdtük az állomány átrendezését, mivel a szépirodalom polcai 
beteltek. Ezt a kézikönyveknél kezdtük, és fokozatosan „húzzuk” összébb az állományt, hogy a 

szépirodalomnak legyen helye. 

Állományvédelem 
2008. május 1-től folyik a könyvek fóliázása.  Minden új könyvet védőfóliával látunk el. Így 
hosszabb lesz a könyvek élettartama, másrészt az esetleges szennyeződések könnyen 
eltávolíthatóak a könyvek felületéről. Az új könyveket fóliázás után kölcsönözzük. Az új 
könyvek fóliázása ebben az évben is folytatódott. 
 
Technikai eszközök számának alakulása 
2015-ben 4 db új számítógépet, 4 monitort 4 billentyűzetet 4 egeret, 1 szkennert és  
1 db fénymásolót vásároltunk a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat terhére. 
 
Beiratkozott olvasók száma 
2015-ben  az összes beiratkozott könyvtárhasználók száma: 2706 fő 
Ebből felnőttek száma: 1870 fő 
14 év alattiak száma:    836  fő 
Újonnan iratkozott:       315 fő 
 
Csoportos könyvtárlátogatások  
2015-ben 29 csoporttal 750 fő látogatta meg a könyvtárat. 
 
Könyvtári bevételek alakulása 
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A könyvtár 2015-ben 488.440 Ft bevételt termelt. Ez különböző szolgáltatásaink díjából áll.  
Díjaink az elmúlt 3 évben nem változtak. 
Könyvtári bevételi források: 
  tagdíj 
  pártolójegy 
  késedelmi díj 
  internet-használat díja 
  internet-tanfolyam díja  
  fénymásolás díja 
  nyomtatás díja  
  könyvtári szolgáltatás díja / könyvtárközi kölcsönzés, kézikönyvek kölcsönzési díja/ 
 
Könyvtári tartozással rendelkező késedelmes olvasóinkat továbbra is levélben szólítjuk fel a 
könyvek visszahozására és a késedelmi díj megfizetésére. 
2015. december 31-ig 6 alkalommal, összesen 162 db felszólító levelet postáztunk ki. 
 
 
3.4.2. Kiegészítő szolgáltatások 
 
Lakossági Internet-használat 
Könyvtárunk e-Magyarország Pontként működik 2004 óta. Jelenleg 5 db számítógépet 
használhat a lakosság.  

A könyvtárak számítógépes ellátottságára vonatkozóan is van normaszám. (Forrás: 
Könyvtári Intézet – Települési könyvtári normatívák – ajánlás) Ez 1000 lakosonként 0,6 
munkaállomást, számítógépet ajánl. Gyálra vonatkoztatva és Gyál lakosságát 23.429 fővel 
számolva ez azt jelenti, hogy 13 db számítógépnek kellene a lakosság rendelkezésére állnia. 

Ezzel szemben csak 5 db számítógépünk van, amin a lakossági Internet-használat 
folyik. 
Internet-használat mellett lehetőség van nyomtatásra, pendrive használatára, s webkamerát és 
fülhallgatót is lehet használni.  
2015-ben könyvtárunkban 544 fő 412 órában használta az Internetet.  
Regisztrált internetezőink száma eddig az időszakig: 742 fő 
 
Egyéb kiegészítő szolgáltatások 
Európai Uniós Sarok- itt tároljuk az EU-val kapcsolatos dokumentumainkat. 
Drog Pont – itt a drogprevencióval, a kábítószerek fogyasztásával és káros hatásával 
kapcsolatos ismereteket tartalmazó könyveket, kisebb nyomtatványokat, néhány videó-
anyagot tárolunk. 
Közhasznú információszolgáltatás – helyi, regionális és országos intézményekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó információkat szolgáltatunk igény szerint személyesen és 
telefonon az Internet és a könyvalapú tájékoztató anyagok (címjegyzékek, telefonkönyvek 
stb.) segítségével. 
Helytörténeti anyagokat - saját intézményre vonatkozó iratok, plakátok, képek, cikkek; 
helyi újságok, gyáli vonatkozású könyv, hang, videó és CD anyagok; szakdolgozatokat 
Gyálról szóló, azok is amiket gyáli hallgató írt bármiről; - folyamatosan gyűjtjük, tároljuk és 
őrizzük. 
A helyi képviselő-testület rendeletei és határozatai hozzáférhetőek a lakosság számára, igény 
szerint fénymásolatot készítünk róluk térítési díj ellenében. 
Fénymásolás, nyomtatás – a lakosság számára iratok fénymásolását végezzük a könyvtári 
nyitva tartás alatt; lehetőség van nyomtatásra is internetről, pendrive-ról , CD-ről. 
 
A könyvtár rendezvényei 
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A könyvtár által meghirdetett pályázatok 
2015-ben két irodalmi pályázatot hirdettünk, a Verset írunk! Kistérségi versíró pályázaton 26 
fő vett részt 57 pályamunkával, a Kistérségi prózaíró pályázatra pedig 9-en neveztek, 
összesen 17 pályaművel.  
Könyvtári rendezvényeinken 2015-ben összesen 3811 fő (1701 felnőtt és 2110 gyermek) vett 
részt. 
 
3.5. Public relations és marketing tevékenység 
 
Ahhoz, hogy az intézmény pr- és marketing munkáját hatékonnyá lehessen tenni, pontosan el 
kellett különítenünk a két tevékenységet. A pr és a marketing összemosása ugyanis 
indokolatlan és helytelen, rontja a szervezet hatékonyságát. A pr tevékenység célja a szervezet 
és környezete közötti pozitív viszony kialakítása, éltetése, fejlesztése, a marketing pedig a 
szervezet termékének eladását ösztönző tevékenységek összességeként írható le. 
Leegyszerűsítve tehát a pr tevékenységgel magát a szervezetet „adjuk el”, a marketinggel 
pedig a terméket. 
 
3. 5. 1. Pr-tevékenység 
 
Mára a közszférában tevékenykedő intézmények körében is általánossá vált a felismerés, 
hogy az a szervezet, amelynek céljait, működését ismeri a környezete, amelynek céljaival 
egyetért, könnyebben, kisebb ráfordítással érheti el céljait. 
 Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár kiemelten fontos feladatának 
tartja, hogy környezetével harmonikus kapcsolatot alakítson ki, folyamatosan információkat 
adjon a tevékenységéről, együttműködő partneri viszonyt alakítson ki környezetével. 
 Napjainkig - a teljesség igénye nélkül – az alábbi változásokat vezettük be: 
- aktualizáltuk, s rendszeresen frissítjük a médiakapcsolati listát, a konkrét programok 
kiajánlásán túl az intézmény életével kapcsolatos információkat is megjelentetünk (belső 
átalakítások, fejlesztések stb.), 
- a helyi lap (Új Gyáli Újság) és a környező településeken megjelenő kiadványok 
(Felsőpakony, Vecsés, Üllő, a vecsési bevásárlóközpont reklámkiadványa) kínálta 
lehetőségekkel élve nemcsak programjainkról adunk információkat, hanem a ház életének 
egyéb vonatkozásairól is, 
- új partnereket kerestünk a média világában, rendszeres kapcsolatot alakítottunk ki többek 
között a Williams Televízióval, a Dabas Rádióval, 
- olyan szolgáltatásokat is nyújtunk, amelyek bevételt is hoznak ugyan, de emelhetik 
szervezetünk presztízsét (pl. bekapcsolódás országos jegyértékesítő hálózatba, 
- útjára indítottuk a hírlevelünket, amely több száz emberhez jut el személyesen egyenesen az 
otthonába,  
- nemcsak a marketing-, hanem a pr-tevékenységben is nagy jelentőséget tulajdonítunk az 
elektronikus felületeknek (pl. Facebook rajongói oldal, intézményünk honlapja). 
 
3. 5. 2. Marketingtevékenység  
 
Marketingtevékenységünknek részét képezi a közönségszervezés, de mindazok az aktivitások, 
amelyeket programjaink propagálása érdekében fejtünk ki. 

Fontos információhordozók forgalmasabb helyeken, nagyobb intézményekben 
kihelyezett, programjainkat hirdető plakátok és a figyelemfelkeltő, nagyméretű megállító 
tábla (2016-ban új megállító tábla elhelyezését tervezzük, tekintve, hogy a régi már nem 
működőképes).  

A rendezvényeinkkel kapcsolatos információk rendszeresen megjelennek az Új Gyáli 
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Újságban. 
Havi rendszerességgel készít programajánlót intézményünk kínálatából a körzeti 

kábeltelevízió és a Dabas Rádió, képújságokban, budapesti és országos 
programmagazinokban is rendszeresen hírt adunk rendezvényeinkről pl. Passzázs Magazin. 

Rendszeresen élünk az új kommunikációs csatornák (pl. elektronikus körlevelek) adta 
lehetőségekkel is, de a hagyományos formákat (plakátok, szórólapok) is gyakran 
alkalmazzuk. 

2015-ben külön odafigyeléssel fordultunk az internetes közösségi oldalak felé, 
nagyobb aktivitást biztosítottunk a Facebook oldalon. 

A házba betérőket a bejárattal szemben képújság tájékoztatja az aktuális 
programlehetőségekről. 

A már elindított új elemek lényegesen emelték a tevékenység hatékonyságát, s 2015-
ben már beágyazódásukat is érzékeltük.  A személyes kapcsolatokra, személyes 
megkeresésekre épített közönségszervezői munka kiteljesítésére is 2015-ben nyílt 
lehetőségünk. A Kulturális Közmunka Programban való részvételünk okán az egyik 
közfoglalkoztatott folyamatosan járja a várost, intézményekben, üzletekben népszerűsíti 
intézményünket, programjainkat. 

 
3.6. Az intézmény kapcsolatrendszere 
 
A házat nem csupán mint egy intézményt értelmezzük, hanem mint egy olyan közösségi teret, 
ami többet jelent önmagánál. Tevékenységének bázisa maga az épület, de a tér olyan 
kulturális-szellemi központ, aminek kisugárzása, hatása van, városon belül és városon túl is. 
 Ez csak akkor valósulhat meg, ha a szervezet beágyazódott, ismert és elismert része a 
helyi társadalom szövetének, ha ezer szállal kötődik hozzá. 
 A környezetükben működő szervezetekkel semmiképpen sem a „pénzért kuncsorgó”, 
egyoldalú támogatásért sorban álló alapállásból, hanem a kölcsönös előnyökkel járó, partneri 
együttműködés talaján igyekszünk kapcsolatainkat továbbépíteni. 
 Fenntartónkkal, Gyál Város Önkormányzatával korrekt a kapcsolatunk. Nap, mint nap 
érezzük a képviselő-testület és a városvezetés érdeklődését munkánk iránt.  
 A szakmai szervezetekkel kialakított kapcsolatunk korrekt, elsősorban szakmai 
rendezvények, továbbképzések stb. terén valósul meg. 
 Más települések közművelődési intézményeivel is rendszeres kapcsolatot tartunk, 
programok közös szervezése mellett egymás programjainak népszerűsítésében is részt 
veszünk.  
 Fontos partnereink a városban működő civil szervezetek. Mivel a beszámolóban több 
helyen is utaltunk már a szervezeteink közötti kapcsolatra, itt csak azt ismételjük, hogy az 
együttműködés megítélésünk szerint a partneri viszony alapján, színvonalasan működik. 
Ugyanez a helyzet jellemzi médiakapcsolatainkat is. 
 Néhány nagyvállalattal is jó kapcsolatban vagyunk, ám még mindig nem aknáztuk ki 
megfelelően azokat a lehetőségeket, amelyeket a városban működő, Gyálhoz kötődő nagyobb 
gazdasági szervezetekkel kialakítandó együttműködés kínálna. Itt nem kizárólag a 
mecenatúrára és a szponzorációra gondolunk, hanem a mindkét fél számára előnyös, partneri 
együttműködésre. 
 Jó kapcsolat jellemzi a ház és a Pest Megyei Népművelők Egyesülete 
együttműködését is. 
   
 
3.7. Tárgyi, technikai fejlesztések, átalakítások 
 
 
Ahhoz, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár megfeleljen a ma közösségi 
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terével szemben támasztott követelményeknek, hogy a fenntartó által is elvárt magas 
színvonalú munkát lehessen végezni benne, az intézmény épületének, tárgyi-műszaki 
infrastruktúrájának átalakítására is szükség volt. A 2008-ban megkezdődött és azóta 
folyamatos átalakításoknak, fejlesztéseknek az volt a fő célja, hogy az intézmény még 
színvonalasabban szolgálhassa a Gyálon és vonzáskörzetében élőket. 

2015-ben a már említett kerengő és büfé előtti tér modernizálására került sor. 
Kicseréltük az addigi berendezést új, kényelmes, látogatóbarát bútorokra, illetve elindítottuk a 
nézőtér világításának felújítását is.  
 
 
4. Összegzés 
 

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár munkatársi közössége továbbra is 
azon dolgozik, hogy a kialakult-kialakított hagyományokra, értékekre, az elmúlt években elért 
eredményekre, a szakmai munkára, szakembergárdára, szervezeti kultúrára, a kedvezőnek 
mondható tárgyi infrastruktúrára és nem utolsó sorban a felelős, kultúratámogató fenntartói 
magatartásra alapozva egyre színvonalasabban, egyre nagyobb elfogadottságot elérve 
tölthesse be feladatát az intézmény.  

Elfogadottságról egyéb ismérvek mellett akkor beszélhetünk, ha a ház működése 
kapcsán a tevékenység valamennyi résztvevője (fenntartó, a szolgáltatásokat igénybe vevők, 
dolgozók, stb.) elvárásainak teljesülését érzékeli. A színvonalas működésnek többek között az 
a feltétele, hogy az intézmény adekvát módon reagáljon a ma közösségi terével szemben 
megjelenő új elvárásokra (az egész életen át tartó tanulás szükségletté válása, az egyéni 
ismeretszerzési, szabadidő-eltöltési formák, szokások előtérbe kerülése, a globalizáció és a 
helyi, nemzeti hagyományok ápolásának megfeleltetése, a közművelődési szakember 
feladatkörének, szerepének erős átértékelődése, stb.). 

2015-re tervezett céljainkat nagyrészt elértük, házunk eddigi történetének egyik 
legsikeresebb időszakát zártuk az elmúlt évben! 

A következő időszak fő stratégiai célkitűzése az, hogy az eddigi alapokra építve 
tegyük még szervezettebbé, átláthatóbbá, tervezettebbé, színvonalasabbá az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár működését. 
 
Gyál, 2016. január 29. 
 

 
 
Gazdik István 
     igazgató
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Tárgy: Javaslat az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár éves munkatervének 
jóváhagyására  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. évi tv. 
78. § (5) bekezdés b) pontja szerint, azaz önkormányzat, amely közművelődési intézményt tart fenn, jóváhagyja 
az általa fenntartott intézmény éves munkatervét. 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 248/2015. (XI.26.) határozatával elfogadott munkaterve 
szerint az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője Gazdik István elkészítette az 
intézmény 2016. évi munkatervét. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a melléklet alapján hozza meg döntését. 
 
 
Határozati javaslat: 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2016. évi 
munkatervét elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos 

 

Gyál, 2016. február 1. 

 
 
 
 
 
  Erős József 
                        alpolgármester 
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1. Bevezetés 
 
A közművelődési és közgyűjteményi feladatokat ellátó Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár Gyál kulturális és közösségi életének központja, s egyre erősödő, városunk határain 
túlmutató kisugárzásával központi szereplője a vonzáskörzet kulturális életének is.  

Palettáján képzőművészeti programok, zenei, mozgásművészeti, színházi, irodalmi, 
tudományos ismeretterjesztő események éppúgy megtalálhatók, mint a közösségi életüket 
döntően a házban élő civil közösségek rendezvényei.  

Tanfolyamok, bemutatók, felnőtt-, gyermek- és családi programok mellett a városi 
könyvtár szolgáltatásai is részei a kínálatnak. Az intézmény munkatársai módszertani, 
szakmai segítséget adnak más intézmények, közösségek rendezvényeinek, programjainak 
megszervezéséhez, írják, szerkesztik az önkormányzat lapját, az Új Gyáli Újságot, városi 
ünnepségeket szerveznek, s más szervezetekkel, intézményekkel együttműködve számos 
városi rendezvénynek is gazdái. 

A közház szolgáltatásait az elmúlt évben több mint 70 ezren vették igénybe, nap mint 
nap többféle elfoglaltság közül válogathatnak látogatóink. Saját csoportjaink, a Gyál Városi 
Fúvószenekar, a Kaleidoszkóp Színpad és a Gyáli Musical Stúdió városunk határain túl is 
elismert közösségek.  

Az épület talán legimpozánsabb része a mediterrán hangulatú belső díszudvar, 
tavasztól őszig heti rendszerességű szabadtéri rendezvények helyszíne. 

Az elmúlt évtizedben a magyar művészeti élet sok-sok kiválósága fordult meg nálunk. 
Büszkék vagyunk, ha ismert, híres művészeket láthatunk vendégül sok látogatót vonzó 
programokon, de legalább akkora a büszkeségünk, ha azt látjuk: városunk civil közösségei 
otthonuknak érzik a házat, ha fiatal tehetségek indulásához adhatunk segítséget, ha olyan 
szolgáltatásokat biztosíthatunk, amik javítják a Gyálon élők komfortérzetét, életminőségét. 
Olyan intézményt üzemeltetünk, ami megjelenésében a régió egyik legszebb közművelődési 
intézménye, működésében pedig valódi közösségi tér. Nálunk nemcsak megférnek egymással, 
hanem egymást erősítik a hagyományok és az új kezdeményezések.  
 Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár egy hely, ahol érték születik. 

A 2015-ös év az eredményekre, hagyományokra és a rendelkezésekre álló 
erőforrásokra építő, új célokat is meghatározó, a már megindult innovációs folyamatokra 
fókuszáló szakmai építkezés időszaka volt. Számos, évekkel ezelőtt indított innovációs 
folyamat eredményei tavaly éreztették először pozitív hatásukat, s az előző évekhez képest 
számosabban rendelkezésre álló források is azt eredményezték, hogy az intézmény a szakmai 
munka és a tárgyi-technikai fejlesztések tekintetében is történetének egyik legsikeresebb évét 
zárta 2015-ben. 
 
 
2. A tervezés keretei és dilemmái 
 

Célunk, hogy a ház erősítse térségi (járási) kisugárzással bíró, vezető, komplex, 
integrált közösségi tér szerepét. Olyan potenciállá, műhellyé váljon, amiben egymást erősítve 
jelennek meg hagyományos értékek és új tartalmak, „elitkultúra és szórakoztatás”, 
transzpragmatikus tudás és a napi gyakorlatban használható ismeretek. Egy olyan közösségi 
teret látunk magunk előtt, ami értékalapon és professzionális színvonalon szolgáltat. 

Az intézmény szervezeti kultúrájára az erős feladatkultúra jellemző. Ez egyértelműen 
eredmény, de fontos, hogy a konkrét feladatokra koncentrálás mellett a napi, „üzemszerű” 
működést is tovább erősítsük.  

A fenti célok megvalósítására csak egy a társadalmi változásokra továbbra is 
érzékenyen, hatékonyan és gyorsan reagáló szervezet esetében van esély. Megkockáztatható a 
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kijelentés, hogy még az évekre bontott tervezési ciklusok is túl nagy időszakot ölelnek fel 
ahhoz, hogy a kihívásokra adott válaszok igazán adekvátak, hatékonyak legyenek a gyorsan 
változó társadalmi-gazdasági környezetben. Ugyanakkor belátható, hogy az éves tervezésre 
már csak a materiális erőforrások hatékony felhasználásának érdekében is szükség van.  

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2016-os munkaterve egy 
hosszabb, vezetői pályázathoz köthető, 2013-ban kezdődött ciklus negyedik évének terveit 
veszi számba, azzal a fontos kitétellel, hogy a környezet év közben bekövetkező változásai 
felülírhatják a terveket. 

Meggyőződésünk, hogy a ház jó úton jár, a már kialakult fő irányok önmagáért való 
megváltoztatása minőségromláshoz vezetne. Amire szükség van, az elsősorban további 
„finomhangolás”, a környezet egyre gyorsuló változásainak még pontosabb és gyorsabb 
követése. 
 
 3. A 2016. évi tervezést meghatározó irányelvek 
  
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2016-os tevékenységét a vonatkozó 
jogszabályok (különösen az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről; Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
11/2012.(IV.27.) Ök. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól), az 
intézményünk saját dokumentumaiban foglaltak (alapító okirat, szervezeti és működési 
szabályzat, egyéb szabályzatok) szerint terveztük. 
  Fontosnak tartjuk, hogy a szervezet gyorsan és adekvát módon reagáljon a környezet 
változásaira, de legalább annyira fontosnak tartjuk azt is, hogy a működést meghatározó 
keretek stabilak, folyamatosak, kiszámíthatóak legyenek, ezért a fenti jogszabályok, 
dokumentumok mellett a tevékenység tervezését meghatározó irányelvek alig változtak: 
 

 
1) Az intézmény költségvetési helyzetére figyelemmel továbbra is takarékos, felelős 

gazdálkodással kell biztosítanunk az intézmény működőképességét. 
 
2) Minden, a ház profiljával összeegyeztethető, az intézményben zajló szakmai munkát, 

annak színvonalát nem veszélyeztető lehetőséget meg kell ragadnunk a saját bevételek 
növelése érdekében. 

 
3) Tovább kell növelnünk pályázati aktivitásunkat, hiszen a 2015-ös év tapasztalataiból is 

világosan látszik, hogy számottevő előrelépésre csak külső, pályázati források 
igénybevételével lesz lehetőségünk. 

 
4) A házat továbbra sem kizárólag közművelődési-közgyűjteményi intézményként 

értelmezzük, hanem egy olyan közösségi térként, amely a hagyományos 
közművelődési tevékenységek szervezése mellett az ismeretszerzést, a világban való 
eligazodást, az egyéni ambíciók kibontakoztatást is segíti.  

 
5) Az előző évekhez hasonlóan a munka minden területét átható alapvetésként 

fogalmazzuk meg, hogy a közművelődésben dolgozó szakembereknek szolgáltatniuk 
kell! Szakmai és infrastrukturális hátteret kell biztosítaniuk ahhoz, hogy a közösségi 
tér szolgáltatásait igénybe vevők saját igényeik, lehetőségeik szerint kapjanak 
kínálatot, lehetőséget ismeretek megszerzésére, önművelésre, szórakozásra, szabadidő 
eltöltésére.  
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6) Célunk, hogy a ház szolgáltatásait igénybe vevő magánszemélyek és közösségek olyan 
kínálatot kapjanak, amelyben mindenki megtalálja a szívének kedves alkalmakat, 
eseményeket. 

 
7) A ház szolgáltatásait igénybe vevő magánszemélyek és közösségek kapjanak 

segítséget ügyes-bajos dolgaik intézéséhez. 
 

8) Hangsúlyosan éljünk azokkal a lehetőségekkel, adottságokkal, amelyek az intézményt 
más hasonló szervezetektől megkülönböztetik, külön odafigyelünk a páratlan 
lehetőségeket hordozó, impozáns díszudvar adta lehetőségekre. 

 
9) Az előző évek tárgyi fejlesztéseinek folytatása mellett a karbantartásra, 

állagmegóvásra is koncentrálnunk kell. 
 

10) A tömegkultúrát közvetítő, s így nagyobb látogatói létszámot megmozgató, nagyobb 
bevételt hozó események és az igényes, nívós tartalmak között úgy kell egészséges 
arányt teremtenünk, hogy minden alkalommal értéket közvetítsünk, de semmiképpen 
se csak szűk réteget vonzó elitkulturális kínálattal várjuk a látogatókat. 

 
11) Továbbra is külön prioritásként kezeljük, hogy a házban szervezett rendezvények a 

gondos odafigyelés, szervezés eredményeképpen váljanak valódi élményt adó 
alkalmakká. 

 
12) A művelődési házi és civil házi funkciók egyformán fontos részei a ház 

tevékenységének, ezért nagy odafigyeléssel, precíz terembeosztással kell őrködnünk 
azon, hogy a lehető legkevesebb súrlódás, ütközés forduljon elő. 

 
13) A már meglévő kommunikációs csatornákat továbbra is hatékonyan kell 

működtetnünk, mellettük új lehetőségeket is igénybe kell vennünk a tevékenység 
propagálására. 

 
14) Kiemelten kell kezelnünk azokat az újonnan megjelenő egyéni és közösségi 

kezdeményezéseket, amelyek a helyi illetve nemzeti hagyományok ápolását 
szolgálják. 

 
15) Tovább kell erősítenünk a tevékenyég azon elemeit, amelyek az intézmény járási 

vezető közművelődési tér szerepkörét erősítik. 
 
 
4. Tárgyi technikai fejlesztések 
 
4.1. A 2015-ig megvalósult fejlesztések 
 
Ahhoz, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár megfeleljen a ma közösségi 
terével szemben támasztott követelményeknek, hogy a fenntartó által is elvárt magas 
színvonalú munkát lehessen végezni benne, az intézmény épületének, tárgyi-műszaki 
infrastruktúrájának átalakítására is szükség volt. A 2008 nyarától folyamatosan megvalósult 
átalakításoknak, fejlesztéseknek az volt a fő célja, hogy az intézmény még színvonalasabban 
szolgálhassa a Gyálon és vonzáskörzetében élőket. 

Az épület funkcionálisabbá tétele és a technikai-műszaki gép- és berendezéspark 
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fejlesztése mellett számos olyan átalakítást is elvégeztünk, amelyek a tér szebbé, 
otthonosabbá, komfortosabbá tételét célozták. 2015-re sikerült egy átfogó bútorcserét 
megvalósítanunk a közösségi terekben. (kerengő, büfé), annak érdekében, hogy még inkább 
vendégcsalogató legyen főleg a fiatalokra koncentrálva.  
 
 
4.2. Tervezett fejlesztések 2016-ra 
 
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár épülete külső megjelenésében és belső 
tereiben is impozáns létesítmény képét mutatja. Az elmúlt években – nem kis részben az 
érdekeltségnövelő támogatás igénybevételével – sikerült azon fejlesztések, beszerzések nagy 
részét megvalósítani, amelyek az új kihívásoknak való megfelelést szolgálják.  

A megkezdett fejlesztések folytatásával lehetővé válhat, hogy intézményünk kistérségi 
szerepkörét tovább erősítve még színvonalasabban feleljen meg a közművelődési 
intézményekkel, közösségi terekkel szemben támasztott elvárásoknak. 

Az intézmény gazdasági helyzetének ismeretében elmondható, hogy fejlesztésekre 
csak külső, fenntartói, pályázati forrásokból lehet lehetőségünk.  
 
Javasolt fejlesztések, beszerzések: 
 
Az épület bútorzatának cseréje az elmúlt években nagyrészt megtörtént, a bútorok az asztalok 
kivételével megfelelnek a követelményeknek. Az asztalok cseréje viszont mindenképpen 
szükséges, mert jelentős részük balesetveszélyes és már a darabszám is nagyon kevés. 
 

Javasolt fejlesztés, beszerzés: 
Nagy igénybevételre, rendszeres mozgatásra tervezett, összecsukható asztalok és 
egyéb, kiegészítő bútorok beszerzése. 

 
A városi könyvtárban található polcok túlméretezettek, indokolatlanul nagy helyet vesznek el, 
felületüknek csak mintegy felét lehet kihasználni. Kevésbé mély, a könyvállomány méretéhez 
igazodó polcok beállításával a könyvtár világosabbá, tágasabbá válna, s a felhasználóbarát 
polcok beállításával felszabaduló hely más, fontos célokra is felhasználható lenne. 

 
Javasolt fejlesztés, beszerzés: 
A jelenlegi könyvtári polcok kiváltásának megkezdése megfelelő méretű polcokkal. 

 
Az épület előtt elavult és gyakorlatilag használhatatlan biciklitároló található valamint 
elengedhetetlen egy jó megállító tábla elhelyezése a ház bejáratánál.  
 
 Javasolt fejlesztés, beszerzés: 

Új biciklitároló üzembe helyezése illetve új megállító tábla elhelyezése.  
 
Az udvari székek elhasználódása miatt azok cseréje válik szükségessé. 
 

Javasolt fejlesztés, beszerzés: 
Kültéri székek beszerzése  
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5. A szakmai tevékenység tervezése 2016-ra 
 
5.1. Néhány kiemelt terület 
 
5.1.1. Térségi szerepvállalás, regionális, országos jelentőségű rendezvények 
 
Noha a 2003 januárjában Alsónémedi, Felsőpakony és Vecsés közművelődési intézményeivel 
kötött közművelődési megállapodás még hatályban van, az intézmény térségi szerepvállalását, 
„járási művelődési központi” funkcióinak erősödését elsősorban továbbra is a színvonalas, 
Gyálon túlmutató rendezvények szervezésével és a környező települések közművelődési 
intézményei, szakemberei számára is segítséget adó módszertani tevékenység erősítésével 
tervezzük az idén. 
Fontosnak tarjuk, hogy az intézmény országos jelentőségű rendezvények szervezését is 
felvállalja. 
 
Néhány tervezett térségi vagy nagyobb kisugárzással bíró rendezvény: 
 
2016. április 08.  
Térségi Nyugdíjas Klubok XII. Találkozója a Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú 
Egyesülete szervezésében 
 
2016. március  
Népdalkörök XI. Tavaszi Találkozója a Gyál Városi Népdalkör szervezésében 
 
2016. március  
XI. Jubileumi Kamarazenekarok Találkozója a Kodály Zoltán Zeneiskolával közös 
szervezésben 
 
2016. április 14. 
Neveléstani Konferencia 
 
2016. szeptember 8-11. 
Kistérségi Terménybemutató Kiállítás 
Gyáli Kertbarát Kör közreműködésével 
 
2016. szeptember 17. 
Szüreti Fesztivál a Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesületével közösen 
 
2016. december 9. 
XXVI. Gyáli Téli Tárlat 
 
 
5.1.2. Társadalmi és közéleti feladatok 
 
Intézményünk szervezi a városi ünnepségek többségét és a jeles napokhoz kötődő 
rendezvényeket. Ebben legfontosabb együttműködő partnereink a város általános iskolái és a 
Kodály Zoltán Zeneiskola.  
 
2016. január 22.  
A magyar kultúra napja 
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2016. március 15. 
Városi ünnepség az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján 
 
2016. május  
Diabetes nyílt nap a Gyáli Cukorbetegek Egyesületével közösen 
 
2016. május 15. 
IV. Gyáli Utcazenei Fesztivál 
 
2016. május 28. 
Városi Gyermek és Ifjúsági Nap 
 
2016. június   
Semmelweis Nap 
 
2016. augusztus 20. 
Városi ünnepség 
 
2016. augusztus 26-27. 
Városi Utcabál és Fogathajtó Fesztivál 
 
2016. október 1. 
Idősek Világnapja 
 
2016. október 23.  
Városi ünnepség 
 
2016. november 10. 
Diabetes világnap a Gyáli Cukorbetegek Egyesületével közösen 
 
2016. november 27.  
Advent első vasárnapján karácsonyi műsor a Református templomban 
 
2016. december 04.  
Advent második vasárnapján karácsonyi műsor a Katolikus templomban 
 
2016. december 11.  
Kodály Zoltán Zeneiskola Karácsonyi Koncertje 
 
2016. december 16-17-18. 
Advent Gyálon 
 

5. 1. 3. Nyári szabadtéri zenés estek 2016-ban 

 
Házunk kínálatának egyik leghangsúlyosabb eleme a 2008-ban indított nyári, díszudvari 
rendezvényfolyam. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban az idén sem lesz 
nyári szünet, folytatjuk a hagyományokat! Változás az előző 2015-ös évhez képest, hogy 
forrásaink várhatóan csak helyi, fellépti díj nélkül is színpadra lépő előadók, csoportok 
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meghívását teszik lehetővé. Hangsúlyosan számítunk saját csoportjaink, valamint más gyáli 
intézmények, szervezetek csoportjainak fellépésére. 
Továbbra is célunk, hogy a májustól augusztus végéig tartó időszak valamennyi olyan 
hétvégéjén, amikor városunkban nincs kiemelt városi esemény, az intézményben találjanak 
programot az érdeklődők. A szabadtéri zenés estek szervezése folyamatban van, a felsorolás a 
tervezett rendezvényeket tartalmazza egyenlőre pontos dátum nélkül. 
 
2016. május 7.  
Fúvószenekari Bál 
 
2016. június  
Gyáli Dumaszínház 
 
2016. június   
Görög Est 
 
2016. július 
Kaleidoszkóp Színpad 
 
2016. július  
Olasz est 
 
2016. július 
Nyári színház 
 
2016. augusztus   
Amerikai Est 
 
2016. augusztus  
Gyáli Dumaszínház 
 
2016. augusztus  
Gyáli Musical Stúdió és meghívott vendégei 
 

5. 1. 4. A Kovács István Pál Dalkör által szervezett „… Azt a ragyogóját!” dal- és 
nótadélutánok 2016-os időpontjai 

 
2016. január 09., 2016. február 13., 2016. április 9., 2016. május14., 2016. június 11., 2016. 
augusztus 13., 2016. szeptember 10., 2016. október 08., 2016. november 12. 
 
5. 1. 4. Egyéb felnőtt programok  
 
Forrásaink szűkössége miatt színházi, zenei stb. programjaink szervezésénél az esetek 
többségében jegybevétel-arányos szerződések megkötésére van csak lehetőségünk. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy nem konkrét összegben, hanem az adott program kapcsán 
befolyt jegybevétel százalékában állapodunk meg partnerünkkel. 
 
2016. február 6.  
BeX koncert 
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2016. február 20.  
Kaleidoszkóp Színpad farsangi összeállítása 
 
2016. február 27. 
Jótékonysági est  
 
2016. március 4.  
Jótékonysági est rock zenekarok közreműködésével 
 
2016. március 6.  
Na de ki az a Sobri?- Gyáli Musical Stúdió előadása 
 
2016. március 12.  
Maros Táncegyüttes 
 
2016. március 26.  
Rock történeti előadás és BluesSteel koncert 
 
2016. április 2.  
II. Tavaszváró Lábasparty 
 
2016. április 17.  
Farkas Évi színművésznő Költészet napi műsora 
 
2016. április  
Gyáli Dumaszínház 
 
2016. szeptember 
Gergely Theater- Goodbye Charlie!  
 
2016. szeptember   
Könnyűzenei Koncert 
 
2016. október 
Komolyzenei koncert 
 
2016. november 
Pódium Színpad- Egy szoknya, egy nadrág 
 

5. 1. 5. Gyerek és ifjúsági programok 

 
2016. március 11.  
Maros Táncegyüttes gyerekprogramja 
 
2016. május 28.  
Városi Gyermeknap 
 
2016. október  
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Gyermekszínházi előadás 
 
2016. december 
Gyermekszínházi előadás 
 
 
 
5.1.6. Civil szervezetek 
 
A házban működő, illetve a ház szolgáltatásait rendszeresen igénybe vevő közösségek:  

- Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete, 
- Gyál Városi Népdalkör, 
- Kovács István Pál Dalkör Egyesület, 
- „Pörög a gyáli szoknya” Néptánccsoport, 
- Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub, 
- Gyáli Képzőművész Kör, 
- Gyáli Kertbarát Kör, 
- Őszidő Nyugdíjas Klub, 
- Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete, 
- Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub,  
- Egymásért Mozgássérültek Gyáli Egyesülete,  
- Gyáli Cukorbetegek Egyesülete,  
- Gyáli Védőnői Szolgálat,  
- FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, 
- Gondozónők a Gyál Városi Bölcsődéért, 
- Gyál Város és Kistérsége Civil Szervezetinek Szövetsége,  
- Gyáli Fogyasztóvédelmi Egyesület. 

 
Tevékenységüket továbbra is programok szervezésével, pályázatok írásával, valamint a 
rendezvényeikhez helyiség és technika biztosításával segítjük térítésmentesen. 2016-ban is az 
előző években bevált gyakorlat alapján heti két civil napot biztosítunk számukra. 
 
 
5.1.7. Képzőművészeti események 
 
Kiemelten fontos feladatunknak tartjuk a vizuális nevelést, amelynek egyik bevált színtere a 
kiállítások szervezése valamint alkotási lehetőségek biztosítása. Külön tárlatot szervezünk a 
közösséggel közösen, egyéni és csoportos kiállítások megtartására adunk teret s heti 
rendszerességgel biztosítunk alkotási, képzési lehetőséget a kör tagjai számára. 

Az elmúlt években a gyáli képzőművészek mellett megismertettük látogatóinkat más 
városokban élő professzionális művészek alkotásaival is. Folytatjuk ezt a sorozatot. 

A Gyáli Téli Tárlat, létrehozóinak eredeti szándékával összhangban az idén is a 
városunkhoz kötődő valamennyi képzőművész számára nyitottan, válogatott, zsűrizett 
alkotásokkal kerül megrendezésre.   
 

Tervezett kiállítások 2016-ban 

 
2016. január 22.  
Téli Tárlat díjazottjainak kiállítása 
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2016. március  
Kondor Béla kiállítás 
  
2016. április 
Tavaszi Tárlat 
 
2016. május 
Képzőművész Kör egyéni kiállítás 
 
2016. június 
Képzőművész Kör egyéni kiállítás 
 
2016. augusztus 
Képzőművész Kör műhelymunkák 
 
2016. szeptember 
Szabó Viktória önálló kiállítás 
 
2016. december 9. 
XXVI. Gyáli Téli Tárlat 
 
 
5.1.8. Új Gyáli Újság 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata értelmében 2008 januárjától 
intézményünk készíti az önkormányzat lapját, az Új Gyáli Újságot.  

Folyamatosan erősítjük a hirdetésszervezési tevékenységet, s részt veszünk újságíró-
szakmai fórumokon. 

Megítélésünk szerint célszerű lenne a lap belső szerkezetének átalakítása, a 
„magazinosabb” tartalom és megjelenés visszaállítása. 
 
5.1.9. Gyál Városi Fúvószenekar 
 
Az utánpótlás érdekében még szorosabbra kell fűznünk a kapcsolatot a Kodály Zoltán 
Zeneiskolával, s a Kertváros Fúvószenekari Egyesülettel együttműködve kell a zenekar 
tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztéseket folytatni.  
 
5.1.10. Kaleidoszkóp Színpad 
 
A közösség az elmúlt években kimagaslóan színvonalas tevékenységet végzett. Segítésük 
2016-ban is kiemelt feladatunk lesz. 
 
5.1.11. Gyáli Musical Stúdió 
 
Noha a csoport rövid idő alatt városunk határain messze túlmutató sikereket ért el, további 
fenntartására a jelen költségvetési helyzetben csak pályázati és szponzori források 
bevonásával van lehetőség. A stúdió továbbra is működik, de már önmagukat fenntartó 
csoportként. Támogatásunk ingyen teremhasználattal és technikai segítségnyújtással valósul 
meg. 
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5.1.12. Filmszínházi tevékenység 
  
A mozi jelenlétét városunkban és intézményünkben továbbra is fontosnak tartjuk, de azt is 
tudomásul kellett vennünk, hogy sem szakmai, sem pénzügyi szempontok nem indokolják 
további működtetését. Terveink között gyermekcsoportok számára szervezett vetítések 
szerepelnek. 

 
 
5.1.13. Tanfolyamok, ismeretterjesztő programok 
 
Azon tanfolyamok, szakkörök, át- és továbbképzések, valamint egyéb felnőttképzési formák 
befogadása, működtetése, melyek elősegítik a helyben lakók életesélyeinek növekedését, a 
praktikus ismeretek közvetítésével hozzájárulnak a lakosság ismeret- és képzési szintjének 
növekedéséhez, mindennapi életük gazdagításához és javítják munkaerő-piaci 
kompetenciájukat, fontos feladata a közösségi térnek. 

Az elmúlt évekre a tanfolyam jellegű tevékenységekkel kapcsolatos érdeklődés 
visszaesése jellemző.  

Ismeretterjesztő programjainkkal, tanfolyamainkkal a helyi lakosság érdeklődésének, 
igényeinek, elvárásainak kell megfelelnünk. Prioritást élveznek, és immár hagyományossá 
váltak az egészséges életmóddal, a testkultúrával kapcsolatos szolgáltatásaink. Segítjük a civil 
egyesületek előadássorozatait (Cukorbetegek Egyesülete, Kertbarát Kör, Gyáli Védőnői 
Szolgálat).  

Folytatjuk a műhelymunkák, alkotókörök (Kaleidoszkóp Színpad, Gyáli 
Képzőművészeti Egyesület, Gyáli Musical Stúdió) segítését kiállítások, színházi bemutatók, 
alkotótáborok, versenyek, pályázatok kiírásával, pályáztatások segítésével, csoportok 
működtetésével.  
 Nyáron tehetséggondozó alkotótáborokat szervezünk a gyerekeknek (színjátszó-, 
zenekari- és az olvasótábor).  

 
 
5. 2. Könyvtári-közgyűjteményi tevékenység 
 
A városi könyvtár mára minden szempontból az intézmény integráns részévé vált. Az 
alapfeladatok színvonalas ellátása mellett cél, hogy a tavalyi évben felgyorsult 
állománygyarapítási tevékenység ütemének megőrzésén túl a közönség érdeklődésére számot 
tartó kiegészítő, szolgáltató programok szervezésével is segítsük az olvasás megszerettetését. 
 2016-ban a meglévő helytörténeti anyag pontos katalogizálása mellett folytatjuk egy a 
városunkkal foglalkozó diplomamunkákat, szakdolgozatokat, illetve gyáli lakosok által más 
témában készített diplomamunkákat, szakdolgozatok tartalmazó publikációs gyűjtemény 
kialakítását. 
 Folytatjuk A mi kincseink című beszélgetéssorozatot, ami helyben élő, alkotó írók , 
költők és a város irodalomszerető, lokálpatrióta lakói közötti kapcsolatteremtést szolgálja. 
 
 
A közgyűjteményi munkacsoport 2016-os tervei 
 
Január:  Internet tanfolyam 

  Irodalmi Szalon 
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Február:  Internet tanfolyam 

  Irodalmi Szalon 

  „Verset írunk – ők fogják ceruzámat...” versíró pályázat meghirdetése  

  Farsangra készülünk (kézműves foglalkozás, néphagyományok) 

Március:  Internet tanfolyam  

  Irodalmi Szalon 

  Városi Arany János vetélkedő 7. osztályosoknak 

Április:  Internet tanfolyam  

  Irodalmi Szalon 

 12. Kedd 17 óra: „Verset írunk – ők fogják ceruzámat...” versíró pályázat 

 eredményhirdetése 

  Író-olvasó találkozó Finy Petrával 

Május: Internet tanfolyam  

  Irodalmi Szalon   

  Író-olvasó találkozó Bán Mórral 

   27. gyereknap a könyvtárban 

  Városi Gyereknap 

Június:  Internet tanfolyam  

  Irodalmi Szalon 

   28.- július 1-ig Olvasótábor 8-12 éveseknek 

Szeptember:  Internet tanfolyam 

  Irodalmi Szalon 

    Tari Annamária előadása középiskolásoknak vagy Nógrádi Gergely 

  30. Népmese Napja óvodásoknak 

  Diafilmvetítés 

Október:  Internet tanfolyam 

  Irodalmi Szalon 

  3 – 7. Őszi könyvtári napok meghívott előadóval 

  Könyves Börze 

  Író-olvasó találkozó Pál Feri atyával 

November:  Internet tanfolyam 

  Irodalmi Szalon 

  Író – olvasó találkozó V. Kulcsár Ildikóval / Fejős Évával 

December:  Ünnepi könyvvásár karácsonyig a könyvtárban 
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  Irodalmi Szalon 

  17-18 -19 Adventi könyvvásár 

  Adventi készülődés a könyvtárban 

   21. szünidei társasjátékozás 

 
5.3. A szakmai tevékenységről összességében 
 
2016-os terveink fókuszában lehető legszélesebb kínálatot adó, nívós, kvalitásos programok 
költséghatékony szervezése áll. Külön gondot fordítunk arra, hogy a megjelenő igényekre 
gyorsan reagáljunk, tovább erősítsük a szolgáltató jelleget. Ebből az is következik, hogy a 
munkatervünkben szerepeltetett tervek csak a tevékenység gerincét adják, a ház kínálatában 
ezeken túl is számos rendezvény szerepel 2016-ban is. 
 
 
 
 
 
Gyál, 2016. január 29. 
 
 
         Gazdik István 

    igazgató 
 
 



   
 
 

Tárgy: Javaslat „közművelődési intézmény 
technikai, műszaki eszközállományának, 
berendezési tárgyainak gyarapítására 
vonatkozó” pályázat benyújtásához saját 
erő biztosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet/II. Helyi 
önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása 5.a) pontja szabályozza a közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatás igénylését, melynek előirányzata 2016-ban 300 millió forint. 
Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton igényelhet támogatást az általa fenntartott 
közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, 
épületének karbantartására, felújítására. A támogatást az önkormányzatok által az egyes célok tekintetében 
vállalt önrész arányában kell megállapítani. Ha a települési önkormányzat a közművelődési támogatás érdekében 
vállalt önrészt csökkenti, akkor ezzel arányosan csökkentett összegű érdekeltségnövelő támogatásra jogosult. 

 
A pályázat kiírására később kerül sor, azonban fontos a saját forrás meghatározása, betervezése.  
Az igényelhető 2016. évi közművelődési támogatás és a betervezett önkormányzati önrész biztosítása esetén 
megvalósulhatnának az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője által felvázolt – 1. 
sz. melléklet szerinti – fejlesztések. (Saját forrásként a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet céltartalék során 
3.000 e Ft összeget terveztünk.) 
 
Fentiek alapján a kérelem benyújtása és a saját forrás összegének meghatározása ügyében szíveskedjenek 
határozatot hozni. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
a) a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet/II. Helyi 

önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 5.a) pontja alapján az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, 
berendezési tárgyainak gyarapítása” célra a  pályázat benyújtásához 3.000 e Ft önrészt biztosít a 2016. 
évi költségvetési rendeletében,  

b)  felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Sághi Tamásné csoportvezető. címzetes vezető főtanácsos 
 
Gyál, 2016. február 2. 
 

Erős József 
alpolgármester 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
          Diera Éva 
        irodavezető, Pénzügyi és Adó Iroda
           



 

 

 
 

 

 

 

Tárgy: Előterjesztés készítését segítő levél Gyál Város 
Önkormányzatának PÁLYÁZATA közművelődési 

intézmények, közösségi színterek technikai-műszaki 
felszereltségének támogatására tárgyában  

 

Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 

Gyál 

        

 
 
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár épülete külső megjelenésében és belső 
tereiben is impozáns létesítmény képét mutatja. Az elmúlt években – nem kis részben az 
érdekeltségnövelő támogatás igénybevételével – sikerült azon fejlesztések, beszerzések nagy 
részét megvalósítani, amelyek az új kihívásoknak való megfelelést szolgálják.  
A megkezdett fejlesztések folytatásával lehetővé válhat, hogy intézményünk kistérségi 
szerepkörét tovább erősítve még színvonalasabban feleljen a közművelődési intézményekkel, 
közösségi terekkel szemben támasztott elvárásoknak. 
 
Javasolt fejlesztések, beszerzések: 
 

 
1. Az épület belső bútorzata az asztalok kivételével megfelel a követelményeknek. Az 

asztalok cseréjének folytatása viszont mindenképpen szükséges, mert jelentős részük 
balesetveszélyes. 

 
Javasolt fejlesztés, beszerzés: 
15 db nagy igénybevételre, rendszeres mozgatásra tervezett, összecsukható asztal 
beszerzése. 

600.000 Ft + ÁFA 
 
 

2. A színpadi hangtechnika további fejlesztése javasolt. 
 
Javasolt fejlesztés, beszerzés: 



4 db térmikrofon beszerzése, s függesztő rendszer kiépítése 
1.200.000 Ft + ÁFA 

 
 

3. Az épület főbejáratánál található megállító tábla és kerékpártárolók elavultak. 
 

Javasolt fejlesztés, beszerzés: 
Új megállító tábla és kerékpártárolók beszerzése, telepítése. 

800.000 Ft + ÁFA 
 
 

4. Az épület udvarán található kültéri bútorok és berendezések az asztalok kivételével 
elhasználódtak, cseréjük szükséges 

 
Javasolt fejlesztés, beszerzés: 
120 db kültéri szék beszerzése, 4 garnitúra kültéri ülőbútor beszerzése, a külső 
színpadi napfényvédő vászon cseréje  

1.800.000 Ft + ÁFA 
 

 
5. Az épületben található szalagfüggönyök javítása, részbeni cseréje szükséges 
 

Javasolt fejlesztés, beszerzés: 
Szalagfüggönyök javítása, pótlása 

300.000 Ft + ÁFA 
 
 

 
Tervezett fejlesztése, beszerzések költségei összesen: 

 
4.700.000 Ft + ÁFA 

 

 

Gyál, 2016. január 29. 
 
 
 

Gazdik István 
igazgató 

 
 
 
 



Tárgy: Javaslat „Kertváros” Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodása 2. sz. 
mellékletének elfogadására 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 
68/2013. (XII.29.) NGM rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítására került sor. A kormányzati funkció 
kódok 2016. január 1-jétől érvényes változását a 44/2015. (XII.30.) NGM rendelet tartalmazza. 
A rendelet 12. §-a értelmében a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzettek teljes körénél 2016. március 1. napjáig 
gondoskodni kell a létesítő okiratok 2016. január 1-jétől érvényes kormányzati funkcióknak megfelelő 
aktualizálásáról. A változások a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(a továbbiakban: Gyvt.) 2016. január 1-jétől hatályos változásaiból fakadnak. 
 
Kertváros Szociális Központ (a továbbiakban: KSZK) vonatkozásában a rendelet az alábbiak szerint módosul: 
hatályát veszítette 2016. január 1-jétől minden olyan rész, amely a családsegítésre vonatkozott (107054), és az 
eddigi gyermekjóléti megjelölések kiegészültek család- és gyermekjólétivé (104042 / Család- és gyermekjóléti 
szolgáltatások), valamint új kormányzati funkcióként jelenik meg a Család és gyermekjóléti központ (104043). 
A KSZK alapító okiratának módosítására nem oly régen került sor, és most ismételten módosításra van szükség, 
hiszen az intézmény alapító- és módosító okirata bejegyzésének 2015. december 31. napjáig meg kellett 
történnie annak érdekében, hogy a 2016. január 1-jétől hatályos jogszabályi változásoknak eleget tegyünk. A 
bejegyzéssel kapcsolatos teendők intézése közben több alkalommal is felvetettük a Magyar Államkincstár (a 
továbbiakban: Kincstár) illetékeseinek, hogy ha családsegítés és a gyermekjóléti tevékenységek integrálásra 
kerülnek a Gyvt.-ben és az Szt.-ben, akkor nem kellene-e esetleg a változásoknak tükröződniük a kormányzati 
funkció kódokban. A Kincstár legutolsó ez irányú levelében, 2015. november 9-én arról tájékoztatott, hogy 
mivel a két feladatot a törvény külön nevesíti, és „csak” a szervezeti keretekben történik változás, ezért a két 
kormányzati funkció nem kerül összevonásra, vagyis a költségvetési szervek alapító- és módosító okiratában 
külön kell szerepeltetni mind a családsegítés (107054), mind a gyermekjóléti szolgáltatások (104042) 
kormányzati funkció kódokat. Ismétlem 2015. november 9-én Varga Mária, a MÁK Budapesti és Pest Megyei 
Igazgatóságának igazgatója megbízásából kérték a tájékoztatás szíves elfogadását, és az alapító okiratok eszerinti 
elkészítését. Majd a Magyar Közlöny 2015. december 30-ai számában megjelent az NGM új rendelete, mely 
mégis integrálta a tevékenységeket, mely miatt szükséges a KSZK alapító okiratának fentiek szerinti módosítása. 

 
Tekintettel arra, hogy „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 2. sz. 

melléklete tartalmazza a Társulás által alapított intézményt, valamint az intézmény alaptevékenységeinek 
kormányzati funkciók szerinti besorolását, ezért ezen dokumentum is módosításra került. A módosítás 
érvényességéhez szükséges azonban valamennyi tagönkormányzat képviselő-testületének, így a Tisztelt 
Képviselő-testület jóváhagyása is. 

 
Kérem aTisztelt Képviselő-testületet a fentiek megvitatására és a határozatok meghozatalára. 

 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának 2. sz. mellékletét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. 
 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos 

Gyál, 2016. február 8. 
          Pápai Mihály 

                  polgármester 



1. sz. melléklet 

2. számú melléklet 

a “Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásához 

A Társulás által alapított intézmény 

 Kertváros Szociális Központ * 

Székhelye: 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc u. 42-44. 

 

Területi irodák: 2351 Alsónémedi, Fő út 75.  
 2347 Bugyi, Kossuth Lajos u.17. 

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 46-48. 

 
 Az intézmény ellátási területe: a társult települések teljes közigazgatási területe. 

Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

 104012  Gyermekek átmeneti ellátása 
 104042  Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
 104043  Család és gyermekjóléti központ 
 107051  Szociális étkeztetés 
 107052  Házi segítségnyújtás 
 107053  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 



 
 
 

Tárgy:  Javaslat víziközmű-vagyonon végzett 
beruházási munka térítésmentes átadására – 
átvételére. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A DPMV Zrt a 2014. és 2015. években a Gyáli víziközművön rekonstrukciós és felújítási munkálatokat végzett.  
Rekonstrukciós munkálatokkal érintett útszakaszok: Gyál, Kossuth L. utca; Gyál, Rákóczi Ferenc utca; Gyál, Munkácsy 
Mihály utca; Gyál, Kiskomáromi utca; Gyál, Klapka György utca és Gyál, Heltai Jenő utca. 
 
Felújítási munkálatokat végzett a DPMV Zrt továbbá a Gyál, Kőrösi út 190. sz. alatti viziközmű épületben is. 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vktv.) 6. § (1) bekezdése alapján víziközmű 
kizárólag az állam és települési önkormányzat tulajdonában tartozhat.  
A Vktv 8. § (1) bekezdése szerint, ha a víziközmű nem állami vagy önkormányzati beruházásban jön létre, a beruházó a 
víziközmű tulajdonjogát a víziközmű üzembe helyezésének időpontjában az ellátásért felelősre átruházza.  
 
Térítésmentes vagyonátruházás a Vktv. 8. § (3) bekezdése szerint az általános forgalmi adó szempontjából közcélú 
adománynak minősül. 
 
Az átruházásról készült jegyzőkönyvet az előterjesztéshez melléklejük. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékletet megvitatni, döntésüket meghozni 
szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. hozzájárul ahhoz, hogy a DPMV Zrt beruházásában megvalósult rekonstrukciós munkálatokkal érintett 
útszakaszok: Gyál, Kossuth L. utca; Gyál, Rákóczi Ferenc utca; Gyál, Munkácsy Mihály utca; Gyál, 
Kiskomáromi utca; Gyál, Klapka György utca és Gyál, Heltai Jenő utca, valamint a Gyál, Kőrösi út 
190. sz. alatti viziközmű épületben végzett felújítást a DPMV Zrt. Gyál Város Önkormányzata részére 
térítésmentesen átadja. 

 
2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Az előterjesztés elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Határidő : 2016. február 29. 
Felelős :  Polgármester 
 
 
Az előterjesztést tárgyalta : Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette : Diera Éva irodavezető 
 
 
Gyál, 2016. február 2. 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



Jegyzőkönyv 

Készült: 2015. december 18-án, 2360 DPMV Zrt (Gyál, Kőrösi út 190.) központi irodájában. 

Tárgy: Gyál víziközművön végzett rekonstrukció, felújítás 

Jelen vannak: DPMV Zrt részéről: Sárosi István elnök-vezérigazgató 

Gyál Önkormányzat részéről: Pápai Mihály polgármester 

Térítésmentes átadás-átvételre kerülő víziközművek 

1. A 2014. szeptember 23-án kelt Közútkezelői hozzájárulással érintett ivóvízhálózat 

rekonstrukciós munkái a DPMV Zrt által - alvállalkozó bevonásával - került 
kivitelezésre. 

Rekonstrukciós munkálattal érintett útszakaszok: 

1. Gyál, Kossuth Lajos utca 

2. Gyál, Rákóczi Ferenc utca 
3. Gyál, Munkácsy Mihály utca 
4. Gyál, Kiskomáromi utca 
5. Gyál, Klapka György utca 
6. Gyál, Heltai Jenő utca 

Térítésmentesen átadás-átvételre kerülő ívóvíz rekonstrukció utáni útburkolat helyreállítási 
munkálatok költsége: 

2014 07 07 V-655/2014 22 270 375 Heltai J. utca - Ibolya utca útburkolat Vitép"95 Kft 
2014.10. 21 UK0031/2014 14 262 300 Klapka Gy. Utca útburkolat UTKORONA Epítő és Szolg. Kft. 
2014.10.21 UK0030/2014 16 985 500 Kiskomáromi utca útburkolat UTKORONA Epítő és Szolg. Kft. 
2014.10.21 UK0032/2014 10011440 Heltai J. utca (Kisfaludy u. - Bem J. u. között) UTKORONA Epítő és Szolg. Kft. 
2014.10.21 UK0029/2014 19 992 520 Munkácsy M. u. (Gesztenye u. - Bacsó B. u.) UTKORONA Epítő és Szolg. Kft. 
2014.10.21 UK0027/2014 35 885 060 Kossuth L. u. útburkolat helyreállítás UTKORONA Epítő és Szolg. Kft. 
2015.05.12 2015/00002 23 258 520 Rákóci Ferenc utca útburkolat helyreállítás UTKORONA Epítő és Szolg. Kft. 

142 665 715 

II. Térítésmentes átadás-átvételre kerül a 2360. Gyál, Kőrösi út 190. víziközmű 
épületben végzett felújítási munkálat: 

Bizonylat kelte Biz.szam Nettó érték Megnevezés Alvállalkozó ne1.e 
2014 02 03 VL 1SA1073561 1 OOO OOO Gyál, Kőrösi út, Műhely felújítás-átépítés Megépítelek Kft 
2014.02.27 VL 1SA1073562 2 431 938 Gyál, Kőrösi út, Műhely felújítás-átépítés Megépítelek Kit 

3 431 938 



Jogszabályi keretek: 

A 2011. évi CCL'<. tv- a víziközmü-szolgáltatásról 

6. § (1) Víziközmű kizárólag az állam és települési önkormányzat tulajdonába tartozhat. 

10. § (2) Ha a víziközmű-fejlesztést a víziközmű-szolgáltató vagy önkormányzatok társulása, 

illetve az önkormányzatok társulása konzorciumi megállapodás keretében végzi, akkor a 

víziközmű az üzembe helyezésének napjával az ellátásért felelős vagy felelősök tulajdonába 

kerül. A társulás tagjai ezt megelőzően megállapodhatnak a megvalósított víziközművön 

fennálló tulajdoni részesedésük mértékéről. Megállapodás hiányában tulajdoni részesedés a 

víziközmű-fej lesztéshez történő anyagi hozzájárulás mértéke szerint alakul. 

(4) Ha a (2) bekezdés szerint megvalósuló tulajdonba adás térítésmentes, a 

vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül. 

14. § (2) Ha valamely ingatlan víziközmű működtető eszköz és víziközmű-jelleggel 1s 

rendelkezik, és az ingatlanmegosztása nem lehetséges, vita esetében az ingatlant 

víziközműnek kell tekinteni. 

29. § (3) A víziközmű-fejlesztésről a bérleti-üzemeltetési szerződés fennállása alatt az 

ellátásért felelős gondoskodik. 

(4) Ha a víziközmű-fejlesztést a víziközmű-szolgáltató végzi - ide nem értve a 30. § szerinti 

eseteket -, az kizárólag a víziközmű-üzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló 

vállalkozási szerződés alapján végezhető. 

79. § ( 1) A víziközmű vagy víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan 

gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, amely felett - ide nem értve a munkavállalói 

résztulajdont - a tulajdonosi részesedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, 2013. jauár l-jén 

az ellátásért felelős tulajdonába kerül. A tulajdonjog e törvény erejénél fogva ingyenesen, 

víziközmű esetében a tulajdonjog tárgyát képező dologhoz vagy beruházáshoz kötődő 

jogokkal és az azzal járó vagy kapcsolatos terhekkel együtt száll át. 

2007. évi C!(XVJI. t1· - az általános forgalmi adóról 

11. § (3) Nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek 

a) a közcélú adomány. 



 

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 
és a Gyáli Bóbita Bölcsőde alapító 
okiratának módosítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 

68/2013. (XII.29.) NGM rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítására került sor. A kormányzati funkció 

kódok 2016. január 1-jétől érvényes változását a 44/2015. (XII.30.) NGM rendelet tartalmazza. A rendelet 12. §-

a értelmében a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzettek teljes körénél 2016. március 1. napjáig gondoskodni kell 

a létesítő okiratok 2016. január 1-jétől érvényes kormányzati funkcióknak megfelelő aktualizálásáról. 

A változások a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(a továbbiakban: Gyvt.) 2016. január 1-jétől hatályos változásaiból fakadnak. 

A Gyvt. 2016. január 1-jétől hatályos 21/C. § (1) bekezdés a) pontja szerint a települési önkormányzat a 

szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos 

helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek részére ingyenesen biztosítja. Ezen új kötelező önkormányzati feladat kormányzati funkció kódját is 

tartalmazza a rendelet: 104037 / Intézményen kívüli gyermekétkeztetés. Gyál Város Önkormányzata önálló jogi 

személy, alapító okirattal nem rendelkezik, így a Szervezeti és Működési Szabályzatában (a továbbiakban: 

SZMSZ) kell az alaptevékenységeket feltüntetni. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének SZMSZ-ét 

a 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete szabályozza. Fentiek értelmében szükséges a rendelethez csatolni 

egy 6. függeléket (előterjesztés 1. sz. melléklete), mely felsorolásszerűen tartalmazza Gyál Város 

Önkormányzata által ellátott tevékenységeket és a hozzájuk rendelt kormányzati funkció kódokat. 

A Gyáli Bóbita Bölcsődét is érintik a változások: az eddigi gyermekek napközbeni ellátása (104030) 

kormányzati funkcióból kikerült a bölcsődei ellátásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, ezen utóbbi 

tevékenységre új kormányzati funkció kód (104031) került bevezetésre, így a bölcsőde alapító okiratából a 

korábbi kódot törölni, míg az új kódot bejegyezni szükséges. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Gyál Város Önkormányzata SZMSZ-ét és a 

Gyáli Bóbita Bölcsőde alapító okiratát módosítsa. 

 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendeletét – az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező – 6. függelékkel 
kiegészíti és annak tartalmát elfogadja; 



2. egyúttal felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett hiteles 
törzskönyvi nyilvántartáshoz az egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatot, annak 
mellékleteivel és függelékeivel továbbítsa; 

3. jóváhagyja a Gyáli Bóbita Bölcsőde Alapító Okiratának - az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti -  
módosítását, valamint az intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 
(3.sz.melléklet). Ezzel egyidejűleg a 1580-16/2015. okirat számú, a 154/2015. (VI.25.) sz. határozattal 
elfogadott, 2015. június 25. napján kelt egységes szerkezetű Alapító Okirat hatályát veszti; 

4. egyúttal felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett hiteles 
törzsadattári nyilvántartáshoz szükséges egységes szerkezetű Alapító Okiratot – mely az előterjesztés 3. 
sz. melléklete – továbbítsa. Az egységes szerkezetű okirat a kincstári bejegyzéssel lép hatályba. 

Határidő: 2016. február 29. 
Felelős:   Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos 
 
 
Gyál, 2016. február 1. 
             Erős József 
          alpolgármester 
 

 



1.sz.melléklet 

6. függelék a 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelethez 

 

COFOG Önkormányzat 

1. Általános közszolgáltatások 
 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
 013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés 
 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
016030 Állampolgársági ügyek 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 018020 Központi költségvetési befizetések  
 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
 

3. Közrend és közbiztonság 
 

 031030 Közterület rendjének fenntartása 
 

4. Gazdasági ügyek 
 

 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek intézése 
 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 041232 Téli közfoglalkoztatás 
 041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
042180 Állat-egészségügy 
045120 Út, autópálya építése 
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
045160 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása 
045530 Csővezetékes szállítás 

 
5. Környezetvédelem 

 
 051020 Települési hulladék kezelés 
 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése  
    
 



6. Lakásépítés és kommunális létesítmények 
 

 061020 Lakóépület építése 
 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások  
 062010 Településfejlesztés igazgatása 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 

064010 Közvilágítás 
 066010 Zöldterület-kezelés 
 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
 

8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 
 

 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
 084031 Civil szervezetek működési támogatása 
 084032 Civil szervezetek programtámogatása 
 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
 

 
 

9. Oktatás 
 

091220 Általános iskola 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok 

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 
092120 Általános iskola 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 
 096015 Iskolai intézményi étkeztetés 
 098010 Oktatás igazgatása 
 

10. Szociális védelem 
 

 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 

 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, 
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 

 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 
 

11. Technikai funkciókódok 
 

9000 Technikai funkciókódok 
 900020 Önkormányzatok bevételei államháztartáson kívülről 
 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 
 900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú 

tevékenységek kiadásai és bevételei 



999000 Egyéb technikai szakfeladat 
 

 
 



3. sz. melléklet 
Okirat száma: 

Módosító okirat 

A Gyáli Bóbita Bölcsőde a Gyál Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által 2015. 
június  25.  napján  kiadott,  158016/2015.  számú  alapító  okiratát  az  államháztartásról 
szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  8/A.  §a  alapján  –  a              /2016.  (II.      ) KT  határozatra 
figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

4. . A ékeny ti megjelölése: 4  költségvetési szerv alaptev

zati funkciószám 
ségének kormányzati funkció szerin

zése   kormány kormányzati funkció megneve

1  104031  Gyermekek bölcsődei ellátása 

2  104035  Gyermekétkeztetés bölcsődében, fog
intézményében 

yatékosok nappali 

3  104036  Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

 

Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Gyál, 2016. február 

P.H. 

polgármester 



3. sz. melléklet 
Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  8/A.  §a  alapján  a(z)  Gyáli  Bóbita 
Bölcsőde okiratát a következők szerint adom ki: 

1 A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1.A költségvetési szerv 

i Bóbita Bölcsőde 1.1.1.megnevezése:Gyál

1.2. költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2360 Gyál, Klapka György utca 7. 

2 A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő 
sek rendelkezé

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1982 

ra, megszüntetésére jogosult szerv 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakításá

 2.2.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112‐114. 

3 A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1 A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
nak Képviselő‐testülete 3.1.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzatá

. ‐114. 3.1 2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112

3.2 A költségvetési szerv fenntartójának 

 3.2.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye:2360 Gyál, Kőrösi út 112‐114. 

4 A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátása 

4. .2  zerv főtevéken  szakágazati besorolása: A költségvetési s

at száma 
ységének államháztartási

vezése   szakágaz szakágazat megne

1  889110  Bölcsődei ellátás 



4.3. A  költségvetési  szerv  alaptevékenysége:  családban  nevelkedő  3  éven  aluli  gyermekek 
napközbeni ellátása 

4.4. ptevék erinti megjelölése: A költségvetési szerv ala

zati funkciószám 
enységének kormányzati funkció sz

zése   kormány kormányzati funkció megneve

1  104031  Gyermekek bölcsődei ellátása 

2  104035  Gyermekétkeztetés bölcsődében, fog
intézményében 

yatékosok nappali 

3  410 036  Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyál város közigazgatási területe 

5  kA öl ségvetés  szerv szervezete és működése 

5.1 A  költségvetési  szerv  vezetőjének  megbízási  rendje:A  költségvetési  szerv  vezetőjének 
megbízási rendje: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, 
és  a  végrehajtására  kiadott  kormányrendeletben  foglaltak  szerint  Gyál  Város 
Önkormányzata  nyilvános  pályázati  eljárással  a  Képviselő‐testület  által  meghatározott 
(hat

t i

ározott időtartamra) nevezi ki és bízza meg az intézmény vezetőjét. 

5.2. alkalm : A költségvetési szervnél 

gviszony 
azásban álló személyek jogviszonya

  foglalkoztatási jo jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1  közalkalmazotti  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.

6 Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a  törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. június 25. napján kelt, 1580‐16/2015. okiratszámú 
alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Gyál, 2016. 

P.H. 

polgármester 
 

 
Az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  szövege  megfelel  az  alapító  okiratnak  a  Gyáli 
óbita  Bölcsőde  2016…………….  napján  kelt,  2016.  január  1.  napjától  alkalmazandó  »módosító 
kirat száma« okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 
B
o
 

Kelt: Budapest,  

2 



3 

P.H. 

Magyar Államkincstár 

 



 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda álláshelyeinek 
2016. szeptember 1-jétől történő bővítésére  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A Gyáli  Liliom Óvoda 8 csoportos óvodaként kezdte meg a 2015/2016. nevelési évet. Állományi 
létszáma 2016. január 1-jén 39 fő.  
Az intézmény épületének teljes rekonstrukciója befejezéshez közeledig, hamarosan sor kerül a 10 csoportos 
óvoda ünnepélyes átadására is. Ahhoz, hogy a 2016/2017. nevelési évben 2016. szeptember 1-jétől már 10 
csoportos óvodaként kezdje meg az intézmény a működését, a szakmai munka ellátásához szükség van 4 fő 
óvodapedagógus és 2 fő dajka álláshely bővítésére, melynek fedezete a 2016. évi költségvetési rendelet cél- és 
általános tartalékából fedezhető. A fenti 6 fő bér + járulékainak 1 havi és a 2016. évi költségvetést érintő 
összesen szükséges 3 havi összegének kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

álláshely 1 havi  bér 1 havi bér 
járuléka  

1 havi bér + 
járulék 

összesen 
3 havi  bér 3 havi bér 

járuléka  
3 havi bér + 

járulék 
összesen 

1 fő ped. (Gy1)     177 118            47 822        224 940         531 354       143 466          674 820    
1 fő ped.(Ped.I.6.)     256 820            69 341        326 161         770 460       208 024          978 484    
1 fő ped.(Ped.I.6.)     256 820            69 341        326 161         770 460       208 024          978 484    
1 fő ped.(Ped.I.6.)     256 820            69 341        326 161         770 460       208 024          978 484    
4 fő pedagógus     947 578          255 846     1 203 424      2 842 734       767 538        3 610 272   
              
1 fő dajka     129 000            34 830        163 830         387 000       104 490          491 490    
1 fő dajka     129 000            34 830        163 830         387 000       104 490          491 490    
2 fő dajka      258 000            69 660        327 660         774 000       208 980          982 980    
              
Mindösszesen:   1 205 578         325 506     1 531 084      3 616 734       976 518        4 593 252   

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat támogatására. 
 
Határozati javaslat: 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Liliom Óvoda álláshelyeinek számát 2016. 
szeptember 1-jétől 6 fővel megemeli (4 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka) és ennek megfelelően az intézmény 
költségvetésének személyi juttatások sorát 3.616.734,- Ft összeggel, a munkaadót terhelő járulékok sort pedig 
976.518,- Ft összeggel megemeli, melynek fedezetét a 2016. évi költségvetési rendelet cél- és általános 
tartalékának terhére biztosítja. 
Határidő: 2016. szeptember 1. 
Felelős:  polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos 
 
Gyál, 2016. február 8. 
 
 
 Erős József 
  alpolgármester 



Tárgy: Javaslat pályázat kiírására civil szervezetek szabadidős és 
kulturális tevékenységének támogatására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvénynek (a továbbiakban: civil tv.) megfelelően az államháztartás alrendszeréből 
folyósított támogatás az 54.§. a) bek. szerinti rendeltetése az állam vagy valamely közigazgatási szerv 
felelősségébe tartozó, jogszabályban meghatározott és részletesen szabályozott feladat, vagy a feladat egy 
részének ellátását célozza. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bekezdésében meghatározott helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok között megjelenik a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári 
ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a 
helyi közművelődési tevékenység támogatása, melyet az önkormányzat civil szervezetekkel összefogva valósít 
meg.  
  
Az államháztartás alrendszereitől, így az önkormányzatoktól juttatott támogatásokból azok a nyilvántartásba 
vett, bejegyzett civil szervezetek részesülhetnek, akik a törvényben meghatározott módon beszámolójukat az 
Országos Bírósági Hivatal részére benyújtották és letétbe helyezték, ezért ezt figyelembe kell venni.(civil tv.75. 
§ (1) bekezdés). Kivételt képez a továbbiakban a civil törvény 54.§. szerinti támogatás átadása, azonban az 
utóbbi évek tapasztalata szerint, jelentősen javult a szakmai és pénzügyi fegyelem a támogatott szervezetek 
körében és e feltétel megléte esetén sikerrel pályázhatnak a különböző állami támogatások elnyerésére is, ami 
több támogatást hozott a gyáli szervezetek számára. 
 
A civil szervezet csak akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, és a 
támogatást olyan feladatellátásra vagy olyan programok szervezésére kívánja fordítani, amely a helyiek, vagy az 
itt tartózkodók (idegenforgalom) érdekeit, a kulturális örökség helyi védelmét szolgálja. 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) 
számú rendelete 4. § (2) bekezdése értelmében „Az Önkormányzat a civil szervezetek számára pályázati eljárás 
keretében, céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel vissza nem térítendő kötelező támogatást nyújt. Hivatkozott 
rendelet 4. § (3) bekezdése szerint: „Támogatásban részesíthető az a civil szervezet, amelyik  

a) gyáli székhelyű, telephelyű vagy 
b) a gyáli lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.” 

A 4. § (3) bekezdése tartalmazza, hogy „A pénzbeli támogatások vonatkozásában a Képviselő-testület a 
költségvetés összeállításakor  meghatározza, hogy a civil szervezetek támogatására milyen célra, mekkora 
összeget biztosít Gyál Város fejlesztése, közösségi életének előmozdítása, hírnevének öregbítése érdekében. Az 
(5) bekezdés értelmében: „A Képviselő-testület, a feladatkörük szerint érintett bizottságok javaslata alapján, a 
költségvetés elfogadásával egyidejűleg döntést hoz a pályázatok kiírásáról.” 
 
Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése tervezetének 5.sz. mellékletében cél és általános tartaléka 
terhére „civil szervezetek támogatása” sorából civil önszerveződő egyesületek támogatására  3.000 eFt áll 
rendelkezésre.  

A pályázati kiírást a rendeletünkben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján és az 
Új Gyáli Újságban megjelentetjük. A pályázat beküldési határideje 2016. április 1. (péntek), elbírálásának 
határideje 2015. április 29. (péntek)  

Fentiekben meghatározott körülmények miatt, kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a pályázat kiírás 
vonatkozásában! 

 



 

 

 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki civil szervezetek szabadidős és kulturális 
tevékenységének támogatására. 
 
 
A pályázat célja: olyan rendezvények, programok támogatása, melyek hozzájárulnak a szervezet és a 

város kulturális programjainak megvalósításához.(támogatható: a rendezvények 
költsége + működési költségek. Vendéglátásra és buszköltségre fordítható összeg nem 
haladhatja a pályázati összeg 20 %-át) 

 
 
Előnyt élveznek: több civil szervezet összefogásával létrejövő programok, valamint városi szintű 

kulturális életet erősítő (térségi) rendezvények megvalósítói. 
 
 
A pályázók köre: Gyáli székhelyű vagy telephelyű, vagy olyan civil szervezet, amelyik  a gyáli lakosok 
érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.  
 
 
A pályázat követelményei:  
 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szervezet: 
- nevét, 
- címét, 
- adószámát, 
- bírósági nyilvántartásba vételi számát, 
- nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét, 
- a nyilvántartott tagok számát, 
- éves programját, 
- a megpályázott tevékenység rövid leírását, 
- a pályázatban érintettek tevékenységi körét, 
- a program költségvetését, 
- a vállalt önrész összegét, 
- a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét, 
- az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, 
visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell: 
- a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, mely nyilatkozat a 3/2016. (I.29.) 
önkormányzati rendelet 2. számú mellékletét képezi (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, 
vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán) 
- bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát, 
- 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot,  
- a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatot (a 
nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és 
Ügyfélszolgálati Irodán) 
- amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, igazolást a 
köztartozás mentességről, 
- alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát, 
- aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát, 
- igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett, tárgyévet megelőző 
év tevékenységéről szóló beszámolóról, 
- nyilatkozatot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B.§.(1) bekezdésében említett 
kizáró okok fenn nem állásáról. 

 
A pályázat benyújtási határideje és helye: 2016. április 1-ig (péntek 12:30 óra) személyesen benyújtva 

a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodára Gyál, Kőrösi út 

http://www.gyal.hu/
http://www.gyal.hu/


112-114.), vagy legkésőbb postai úton április 1-ig 
postabélyegzővel ellátva Gyál Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének címezve. 

 
 
A pályázat elbírálása: Az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület 

dönt 2016. április 28-i ülésén. 
 
A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése tervezetének 5.sz. 
mellékletében cél és általános tartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából civil önszerveződő 
egyesületek működésének támogatására 3.000 eFt áll rendelkezésre.  

Határidő: 2016. április 29. 

Felelős: Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző 

 

Gyál, 2015. február 5.  
 
 
 

 Pápai Mihály  
 polgármester 
 
 
Az előterjesztés a 2016. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
          
 
          Diera Éva 
              Pénzügyi és Adó irodavezető 



 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat pályázat kiírására sport célú 

támogatás elnyerésére 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvénynek (a továbbiakban: civil tv.) megfelelően az államháztartás alrendszeréből 
folyósított támogatás az 54.§. a) bek. szerinti rendeltetése az állam vagy valamely közigazgatási szerv 
felelősségébe tartozó, jogszabályban meghatározott és részletesen szabályozott feladat, vagy a feladat egy 
részének ellátását célozza. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bek. meghatározott helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok között megjelenik az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, továbbá a 
sport, ifjúsági ügyek ellátása, melyet az önkormányzat civil szervezetekkel összefogva valósít meg.  
 
Az államháztartás alrendszereitől, így az önkormányzatoktól juttatott támogatásokból azok a nyilvántartásba 
vett, bejegyzett civil szervezetek részesülhetnek, akik a törvényben meghatározott módon beszámolójukat az 
Országos Bírósági Hivatal részére benyújtották és letétbe helyezték, ezért ezt figyelembe kell venni.(civil tv.75. 
§ (1) bekezdés). Kivételt képez a továbbiakban a Civil tv.54.§. szerinti támogatás átadása, azonban az utóbbi 
évek tapasztalata szerint, jelentősen javult a szakmai és pénzügyi fegyelem a támogatott szervezetek körében és 
e feltétel megléte esetén sikerrel pályázhatnak a különböző állami támogatások elnyerésére is, ami több 
támogatást hozott a gyáli szervezetek számára. 
 
A civil (sport) szervezet csak akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 
és a támogatást olyan feladatellátásra vagy olyan programok szervezésére kívánja fordítani, amely a helyiek, 
vagy az itt tartózkodók, az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az egészséges életmódra nevelés érdekeit szolgálja. 

 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) 
számú rendelete 4. § (2) bekezdése értelmében „Az Önkormányzat a civil szervezetek számára pályázati eljárás 
keretében, céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel vissza nem térítendő kötelező támogatást nyújt. Hivatkozott 
rendelet 4. § (3) bekezdése szerint: „Támogatásban részesíthető az a civil szervezet, amelyik  

a) gyáli székhelyű, telephelyű vagy 
b) a gyáli lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.” 

A 4. § (3) bekezdése tartalmazza, hogy „A pénzbeli támogatások vonatkozásában a Képviselő-testület a 
költségvetés összeállításakor  meghatározza, hogy a civil szervezetek támogatására milyen célra, mekkora 
összeget biztosít Gyál Város fejlesztése, közösségi életének előmozdítása, hírnevének öregbítése érdekében. Az 
(5) bekezdés értelmében: „A Képviselő-testület, a feladatkörük szerint érintett bizottságok javaslata alapján, a 
költségvetés elfogadásával egyidejűleg döntést hoz a pályázatok kiírásáról.” 
 
Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése tervezetének 5.sz. mellékletében cél és általános tartaléka 
terhére „civil szervezetek támogatása” sorából sport célra  5.000 eFt áll rendelkezésre.  

A pályázati kiírást a rendeletünkben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján és az 
Új Gyáli Újságban megjelentetjük. A pályázat beküldési határideje 2016. április 1. (péntek), elbírálásának 
határideje 2015. április 29. (péntek)  

Fentiekben meghatározott körülmények miatt, kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a pályázat kiírás 
vonatkozásában! 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki sport célú támogatás elnyerésére 

 
A pályázat célja:  a helyi önszerveződő sportegyesületek, valamint a sportolók támogatása 

vállalt feladataik ellátása érdekében, az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az 
egészséges életmódra nevelés elősegítése. 

 
 
A pályázók köre: Gyálon működő bejegyzett sportegyesületek (szakosztályok 
önállóan nem pályázhatnak), gyáli kiemelkedő eredményességű sportolók. 
 
 
A pályázat követelménye:  
 
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó: 
- nevét, 
- címét, 
- adóazonosító jelét vagy adószámát, 
- bírósági nyilvántartásba vételi számát, 
- nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét, 
- nyilvántartott tagok számát, 
- éves programját, 
- a megpályázott tevékenység rövid leírását, 
- a pályázatban érintettek létszámát, tevékenységi körét, 
- a program költségvetését, 
- a vállalt önrész összegét, 
- a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét, 
- az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, 
visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell az: 
- a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, mely nyilatkozat a 3/2016. (I.29.) 
önkormányzati rendelet 2. számú mellékletét képezi (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, 
vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán) 
 - bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát, 
- 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot,  
- a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatot (a 
nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és 
Ügyfélszolgálati Irodán) 
- amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, igazolást a 
köztartozás mentességről, 
- alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát, 
- aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát, 
- igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett, tárgyévet megelőző 
év tevékenységéről szóló beszámolóról, 
- nyilatkozatot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B.§.(1) bekezdésében említett 
kizáró okok fenn nem állásáról. 

 
 
A pályázat benyújtási határideje és helye: 2016. április 1-ig (péntek 12:30 óra ) személyesen 

benyújtva a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodára Gyál, 
Kőrösi út 112-114.), vagy legkésőbb postai úton április 1-ig 
postabélyegzővel ellátva Gyál Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének címezve. 

 
 
A pályázat elbírálása: Az Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a  Képviselő-testület dönt 

2016. április 28-i ülésén. 
 

 

http://www.gyal.hu/
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A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése tervezetének 5.sz. 
mellékletében cél és általános tartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából sport célra  5.000 eFt áll 
rendelkezésre.  

Határidő: 2016. április 29. 

Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Ifjúsági és Sport Bizottság 

 
Az előterjesztést készítette:  dr. Nagy Erika aljegyző 
 
Gyál, 2016. február 5. 
 
 
 
 Pápai Mihály  
 polgármester 
 
 
Az előterjesztés a 2016. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
          
 
          Diera Éva 
              Pénzügyi és Adó irodavezető 



 
Tárgy: Javaslat a Dabas és Környéke Üdülőtábor 

Alapítvány, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának 
elfogadására  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
 
A Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) Kuratóriuma 2016. január 18. napján 
megtartott ülésén – az elmúlt év végén lemondott Latyák István elnök és Pánczél Károly titkár helyére - 
megválasztotta az új tisztségviselőket. Az Kuratórium elnöknek Szandhofer János dabasi alpolgármestert, 
titkárának pedig Erős József gyáli alpolgármestert választotta. A Kuratórium 2/2016. számú határozattal döntött 
az Alapítvány Alapító Okiratnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény (Civil Törvény) rendelkezései szerinti módosításáról, valamint rögzítésre kerültek benne a személyi 
változások is.  
 
Az egységes szerkezetű alapító okiratban a módosítások courier new betűtípussal kerültek jelölésre, mely 
dokumentum jelen előterjesztés mellékletét képezi. A módosítást az alapító önkormányzatok képviselő-
testületeinek is jóvá kell hagynia.  
  
Fentiekben megjelölt körülmények miatt, az Alapítvány működőképességének biztosítása érdekében kérem a 
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatokat.  
 
Határozati javaslat : 

 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 
kuratóriuma által 2/2016. számú határozattal elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, a 
melléklet szerinti tartalommal.  

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.  
 
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző  
 
G y á l, 2016. február 2.  
 
 
 
  Pápai Mihály 
   polgármester 
 
 
 
Melléklet:  
Szandhofer János elnök megkereső levele 
Jegyzőkönyvi kivonat a 2016. január 18-i kuratóriumi ülésről  
Alapítványi Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) 



ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT  
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

Hatályos 2015. január 18. napjától 
 
1., Az Alapítvány célja: 
1.1 A volt Dabasi Járás településeinek anyagi összefogásával épült Ifjúsági Tábor célja a 
gyermeküdültetés megoldása volt. 
1.2 Az önkormányzati törvény alapján a Révfülöpi Ifjúsági Tábor tulajdonjogát a Dabasi Városi 
Önkormányzat javára jegyezték be.  
1.3 A Dabasi Önkormányzat elismerte a 15 település igényét  az eredeti cél teljesítése érdekében, 
ezért úgy öntött, hogy a tábor vagyonát közalapítványba viszi be. Az önkormányzatok továbbra is 
támogatni kívánják az érintett települések fiataljainak, a hátrányos helyzetű gyermekek üdültetését, 
az egészséges életmód fejlesztését az Önkormányzatokról szóló törvény 8.§ (4) bek. alapján. 
1.4 Felismerve ezen közérdekű tartós célt, az alább felsorolt alapítók úgy határoztak, hogy a 
Ptk. 3:78.§ rendelkezései alapján a gyermeküdültetés, mint közfeladat ellátásának folyamatos 
biztosítása céljából alapítványt hoznak létre. 
1.5 Mivel az előzőekben kifejtett célok egyben jogszabályi rendelkezés alapján olyan közfeladatot 
is megvalósítanak, melynek ellátása az önkormányzatok feladata, ehhez megfelelő társadalmi 
támogatottsággal és erőforrással is rendelkezik, ezért az alapítvány egyben  közhasznú 
szervezetként is kíván működni. Megfelelő az alapítvány erőforrása, ha a Civil Törvény 32.§ (4) 
bekezdésében rögzített legalább egy feltétel teljesül. Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható 
ki, a Civil Törvény 32.§ (5) bekezdéséből legalább egy teljesül.  
 
 
2., Az alapító önkormányzatok megnevezése: 
 Alsónémedi Önkormányzat 
 Bugyi Önkormányzat 
 Dabasi Önkormányzat 
 Felsőpakonyi Önkormányzat  
 Gyáli Önkormányzat 
 Hernádi Önkormányzat 
 Inárcsi Önkormányzat 
 Kakucsi Önkormányzat 
 Ócsai Önkormányzat 
 Örkényi Önkormányzat 
 Pusztavacsi Önkormányzat 
 Táborfalvai Önkormányzat 
 Tatárszentgyörgyi Önkormányzat 
 Újhartyáni Önkormányzat 
 Újlengyeli Önkormányzat 
 
 
3.1 Az alapítvány neve: Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány  
3.2 A tábor neve: Baji József Gyermeküdülő 
 
 
4.1 Az alapítvány székhelye: 2372 Dabas Szent István tér 1/b 
4.2 Az Üdülő helye: 8253 Révfülöp Kacsajtos u. 50. 
Az alapítvány telephelye: 8253 Révfülöp Kacsjatos u. 50.  
4.3 Az alapítvány levelezési címe: 2370 Dabas Viola utca 24.  
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5., Az alapítvány tevékenysége: 
Az alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 
5.1 Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység  
5.2 Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
5.3 Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 
5.4 Sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott 
sporttevékenység kivételével 
5.5 A korábbi években társadalmi összefogással megépült tábor működőképességének megőrzése, 
állagának védelme, fejlesztése 
5.6 A térség fiataljainak (6-18 éves korosztály) nyári üdültetése 
5.7 A hátrányos helyzetű fiatalok nyaralási lehetőségének biztosítása 
5.8 Családi üdültetés, elsősorban nagycsaládosok és a hátrányos helyzetű családok nyaralása 
5.9 A gyermekek természettel, sportos életmóddal történő megismertetése 
5.10 A gyermekeknek különböző ismeretanyag átadása (pl. kézművesség, színjátszás, elsősegély 
tanfolyamok, úszásoktatás, stb...) 
5.11 Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt. 
5.12 Az alapítvány hozzájárul a társadalom és egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, 
amennyiben az előző évről szóló közhasznúsági melléklet célcsoportra vonatkozó adatai alapján a 
szervezet szolgáltatásai az alapítvány testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más 
személyek számára is hozzáférhetőek. 
5.13 Ha a Ptk. másként nem rendelkezik, alapítvány nem hozható 
létre az alapító, a csatlakozó, az alapítványi tisztségviselő, az 
alapítványi szervek tagja, valamint ezek hozzátartozói érdekében. 
Nem sérti e rendelkezést az alapítvány tisztségviselőinek 
szerződés szerint járó díjazása.  
 
 
6., Az Alapítvány vagyona: 
6.1 Az Alapítvány induló vagyona: 
a., A révfülöpi 1504 számú tulajdoni lapon, 2339/2 hrsz.-ú (természetben Révfülöp Kacsajtos-dűlő, 
8505 m2 nagyságú, üdülőtelek megnevezésű ingatlan, amely Dabas Város Képviselő Testületének 
határozata alapján az Alapítvány tulajdonába kerül. 
b., A fenti ingatlanon található épületeket az 1994. április 30-i állapot szerint: 
Megnevezés  Br. érték  Elszámolt écs.   Nettó érték  
Főépület  1,398,600 Ft  407,617 Ft   990,983 Ft 
16 db faház  583,000 Ft  215,164 Ft   367,836 Ft 
Épületek összesen 1,981,600 Ft  622,781 Ft   1,358,819 Ft 
c., Felszerelési tárgyak: 
1 db krumpli hámozó 45,000 Ft  6,513 Ft   38,487 Ft 
3 db gáztűzhely 78,000 Ft  11,290 Ft   66,710 Ft 
1 db hűtőláda  32,720 Ft  4,736 Ft   27,984 Ft 
Felsz összesen  155,720 Ft  22,539 Ft   133,181 Ft 
Mindösszesen: 2,137,320 Ft  645,320 Ft   1,492,000Ft 
 
d., Az alapítók az 1., pontban meghatározott célok elérésnek érdekében összesen 2 millió Ft-ot azaz 
kettőmillió forintot helyeznek el a Budapest Bank Rt. Dabasi Fiókjánál vezetett számlán, az alábbi 
megosztás szerint: 
 Alsónémedi 5% 100.000 Ft 
 Bugyi 7% 140.000 Ft 



-  3  - 
 Dabas 21% 420.000 Ft 
 Felsőpakony 3% 60.000 Ft  
 Gyál 22% 440.000 Ft 
 Hernád 4% 80.000 Ft 
 Inárcs 5% 100.000 Ft 
-     Kakucs 3% 60.000 Ft 
 Ócsa 11% 220.000 Ft 
 Örkény 6% 120.000 Ft 
 Pusztavacs 2% 40.000 Ft 
 Táborfalva 4% 80.000 Ft 
 Tatárszentgyörgy 2% 40.000 Ft 
 Újhartyán 3% 60.000 Ft 
 Újlengyel 2% 40.000 Ft 
 
6.2 Az Alapítvány vagyona működése során kiegészülhet : 
 az Alapítványhoz csatlakozó bel- és külföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi 

személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek és személyegyesülések felajánlásaival. Az 
alapítvány vagyonához hozzá lehet járulni az oktatáshoz szükséges álló, vagy forgóeszközökkel. 
Ebben az esetben a hozzájárulás összegét a könyv szerinti, illetve a beszerzési érték alapján kell 
meghatározni 

 egyéb forrásból származó bevételekkel 
 
 
7., Az alapítvány jellege: 
7.1 Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi magán-, és jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet vagy egyéb személyegyesülés készpénz, értéket 
megtestesítő dolog, vagy vagyoni értékű jog vagy tevékenység felajánlásával, vagyoni 
juttatás teljesítésével  csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért és az alapító 
okiratban foglaltakat elfogadja. A csatlakozással a csatlakozó alapítói jogok 
gyakorlására nem válik jogosulttá.  
 
7.2 A csatlakozási szándékot írásban kell eljuttatni az alapítványhoz. Az elfogadásról az Alapítvány 
Kuratóriuma dönt. Az alapítók fenntartják azt a jogot, hogy a Kuratórium határozatával a 
csatlakozást visszautasítsa. A Kuratórium ilyen tárgyú határozatát indokolni nem köteles. 
 
7.3 Mivel az alapítványt többen alapították, így az alapítói 
jogokat együttesen gyakorolják. Az alapítók alapítói jogaikat 
testületben látják el.  Az alapítói jogoknak az alapítók gyűlése 
általi gyakorlása során figyelmen kívül kell hagyni azt az 
alapítót, aki ismeretlen helyen tartózkodik és alapítói jogai 
gyakorlásának erre irányuló felhívás hírdetményi kézbesítés 
alapján sem tesz eleget. 
 
Az alapítói jogokat a kötelezettségeket az alapító átruházhatja, 
ha az alapító okiratban vállalt vagyoni hozzájárulását 
teljesítette.  
 
7.4 a., Az alapítók gyűlése szükség szerint, de évente legalább 
egyszer ülést tart. Az ülést a Kuratórium elnöke vezeti. Az ülést 
a Kuratórium Elnöke hívja össze. Össze kell hívni az alapítók 
gyűlését akkor is, ha az alapítók legalább 1/5-e kéri. 
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Az összehívás írásbeli meghívóval történik, amelyet legalább 8 
nappal az ülés előtt kézbesíteni kell a meghívottaknak. A 
meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, napirendjét. 

b., Az alapítók ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok 2/3-a 
jelen van. A határozatképtelenség miatt elmaradt ülést 30 napon 
belül ismételten meg kell tartani. Az ismételt ülésre a tagok 
rövid úton is meghívhatók. Ebben az esetben az értesítés és az 
ülés között legalább 8 napnak el kell telnie. A megismételt ülés – 
változatlan napirenddel – az azon megjelentek számától függetlenül 
határozatképes. 

c., Az alapítók gyűlése döntéseit nyílt szavazással, ha az alapító 
okirat másként nem rendelkezik, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekintetni, 
de a kérdés később újra szavazásra bocsátható. A tagok 1/5-nek 
indítványára titkos szavazás rendelhető el. Az alapító okirat 
módosításáról az alapítók gyűlése  3/5 szótöbbséggel köteles 
dönteni.  

d., Az alapítók gyűlése ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság 
csak a jogszabályokban meghatározott esetekben korlátozható.  

e., Az alapítók gyűlése határozathozatalában nem vehet részt az a 
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8.1.§ (1) 
bek. 1. pont), a határozat alapján  

 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül 

 bármilyen más előnyben részesült, illetve a megkötendő 
jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az 
Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

f., Az alapítók gyűlése üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amit a tagok aláírnak.  A jegyzőkönyv egy példányát a kuratórium 
Elnöke köteles megőrizni.  
 
8., Az alapítvány gazdálkodása: 
8.1 Az alapítvány az alapító okiratban meghatározott céljainak megfelelően, az alapítványi 
célok elérése érdekében a 6., fejezetben részletesen körülírt vagyonnal a Kuratórium , valamint a 
Kuratórium Elnöke döntéseinek megfelelően az alapítók és más személyek által rendelkezésre 
bocsátott vagyonnal, illetve annak hozadékával vagy jövedelmével önállóan gazdálkodik. 
Alapítvány ------- gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatására nem alapítható. Az alapító 
és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem 
vonhatja el és nem követelheti vissza. Ezt a rendelkezést 
alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára is.  
 
8.2 A Kuratórium jogosult a rá vonatkozó eljárási rendben dönteni az alapítványi cél 
megvalósulását szolgáló költségek, kiadások finanszírozásáról. A Kuratórium az alapítvány 
céljainak elérése érdekében pályázatot írhat ki, személyeket egyéni támogatásban részesíthet, 
ösztöndíjat fizethet. 
Az alapítvány a kuratórium tagját, az EB tagját, a Titkárt, a könyvvizsgálót, a támogatót, az 
önkéntest – valamint ezen személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti.  
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Az alapítvány vagyona terhére az alapítvány céljának 
megvalósításával összefüggésben annak a személynek juttatható 
vagyoni szolgáltatás, akit az alapító okirat vagy – az alapító 
okirat rendelkezése hiányában – az erre jogosult alapítványi szerv 
kedvezményezettként megjelöl. Az alapító és a csatlakozó abban az 
esetben lehet az alapítvány kedvezményezettje, ha az alapító 
tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásainak gondozása. Az 
alapító és a csatlakozó hozzátartozója abban az esetben lehet az 
alapítvány kedvezményezettje, ha az alapítvány célja a 
hozzátartozó tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásainak 
gondozása, a hozzátartozó ápolása, gondozása, tartása, 
egészségügyi ellátási költségeinek viselése, iskolai 
tanulmányainak ösztöndíjjal vagy egyéb módon történő támogatása. A 
kedvezményezettként megjelölt személy nem támaszthat igényt az 
alapítvánnyal szemben, kivéve, ha az alapító okirat a 
kedvezményezett személyt, a neki járó szolgáltatást és a 
teljesítés időpontját a teljesítéshez szükséges módon meghatározza 
vagy a kuratórium a kedvezményezett részére szóló juttatásról 
döntött, döntését a kedvezményezettel közölte, és a jogosult a 
juttatás feltételeit elfogadja.  
 
8.3 Az alapítvány vagyonát a Kuratórium kezeli és gondozza. Az utalványozás (banki) jogát 
önállóan az elnök és a gazdasági vezető gyakorolja.  
 
8.4 A meghatározott célra adott összeget csak az adományozó által meghatározott célra lehet 
felhasználni. Az adományozók által az Alapítvány részére vásárolt fogyóeszközök  minden esetben, 
az állóeszközök ellenkező rendelkezés hiányában az alapítvány tulajdonába kerülnek. 
 
8.5 Az alapítvány vagyonához hozzá lehet járulni a célok eléréshez szükséges berendezési 
tárgyakkal, álló- vagy fogyóeszközökkel. Ezekben az esetekben a hozzájárulás összegét  vagy 
adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv szerinti, ennek hiányában a 
szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.  
 
8.6 Az alapítványi vagyon hasznosítható, hasznosítása az alábbi módokon történik: 
 az alapítvány szabad pénzeszközeit betétbe helyezheti, értékpapírba fektetheti 
 ellenérték fejében az alapítványi céllal azonos körben szolgáltatásokat végezhet ( alapítványi 

célú tevékenység) 
 az Alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül 

összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult  
 tilos az olyan vagyoni működés, vállalkozói vagy egyéb tevékenység, ami az Alapítvány 

tulajdonát képező ingatlan bármely módon történő megterheléséhez vezetne 
 az alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki 
 gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető 

mértékű hitelt nem vehet fel.  
 A befektetési tevékenységet végző közhasznú szervezet köteles befektetési szabályzatot 

készítenie, amelyet a kuratórium -az ellenőrző bizottság véleményének kikérése után – fogad el. 
 
8.7 Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban 
meghatározott alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyeztetve végez. Az Alapítvány a 
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak létesítő okiratban (5. fejezet) 
meghatározott közhasznú tevékenységekre fordítja. 
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8.8 A gyermekek éves üdültetési költségét önköltségi szinten kell megállapítani, amit minden évben 
a Kuratórium állapít meg. Ugyancsak évente dönt a Kuratórium a más személyek által fizetendő 
éves üdültetési költség mértékéről. 
 
8.9 Az alapítvány tartozásaiért saját vagyonával felel. Az alapítók – vagyoni hozzájárulásuk 
megfizetésén túl – az alapítvány tartozásaiért saját vagyonával nem felelnek.  
 
8.10 Az alapítvány a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet – ideértve a 
közhasznú tevékenységet is – folytathat és célja megvalósításával közvetlenül 
összefüggő gazdasági-vállalakozási tevékenységet is végezhet, amennyiben az az alapcél 
szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.  
 
8.11 Az alapítvány csak oly módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem 
veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének 
fenntartását.  
 
8.12 Az alapítvány ------ vagyonát a gazdasági-vállalkozási eredménye is gyarapíthatja.  
 
8.13 Az alapítvány bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) a Civil Törvény 19.§ sorolja fel. 
Bevételeit (a 19.§ (1) bekezdése szerinti részletezésben), költségeit, ráfordításait (kiadásait)  a 19.§ 
(2) bekezdése szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván. A 
19.§ (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti kiadásait alapcél szerinti (közhasznú) tevékenység és 
gazdasági-vállalkozási tevékenység között ezek árbevételének arányában kell évente megosztani.  A 
gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és a tárgyi eszközök 
értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor az erről szóló tv. Szerint veheti 
figyelembe.  
 
8.14 Ha valamely évre megállapítható, hogy az alapítvány elsődlegesen gazdasági-vállalkozási 
tevékenységű szervezetnek minősül, az adóhatóság az alapítvánnyal szemben törvényességi 
ellenőrzési eljárást kezdeményez.  
 
8.15 Az alapítvány javára adománygyűjtő tevékenység folytatható, mely nem járhat az 
adományozók illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság 
sérelmével. Csak írásbeli meghatalmazással végezhető adománygyűjtés.  
 
8.16 Az alapcél (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve gazdasági-vállalkozási 
tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell 
nyilvántartani. Az alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési 
szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az alapítvány kettős könyvvitelt köteles vezetni.  
 
8.17 Az alapítvány működéséről, vagyoni-pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év 
könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával , ill. a megszűnés napjával mint mérleg 
forduló nappal köteles beszámolót készíteni. A beszámoló formáját az általa végzett tevékenység, 
az éves összes bevétel nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg.  
 
8.18 A beszámoló tartalmazza a mérleget, eredménykimutatást, kiegészítő mellékelteket.  Ezzel egy 
időben köteles az alapítvány közhasznúsági mellékletet is készíteni. A mellékletben be kell mutatni 
a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. Külön 
kell megadni a visszatérítendő támogatás adatait, mint kötelezettséget. A mellékletben be kell 
mutatni az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat. A közhasznúsági 
mellékletben be kell mutatni a végzett közhasznú tevékenységeket, a fő csoportokat és eredményeit, 
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valamint a 32.§ szerinti adatokat, mutatókat. A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon 
felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető 
tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségviselők 
felsorolását.  
 
8.19 Az alapítvány az elfogadott beszámolót, közhasznúsági mellékletet, valamint kötelező 
könyvvizsgálat esetén a záradékot vagy annak elutasítását tartalmazó jelentést, a következő év 
ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni. Ezen kötelezettségének az eljárási 
törvényben meghatározott módon köteles eleget tenni. Az alapítvány a beszámolót és a 
közhasznúsági mellékletet saját honlapján is közzéteszi, és hozzáférhetővé teszi legalább a 
közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig. Ha az alapítvány ezen 
kötelezettségeit elmulasztja, és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróág törvényességi eljárás 
lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget. 
 
8.20 Az Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más 
jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat 
alapítványhoz.  
 
 
Az Alapítvány szervezete 
9., A Kuratórium 
 
9.1 A Kuratórium az Alapítvány általános, ügydöntő, ügyintéző és képviselő szerve, a 
kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek.  
 
9.2 Az alapítók 15 fős Kuratóriumot hoztak létre, amelynek tagjai a következők: 
1 Horváthné Szabó Csilla  2351 Alsónémedi Fő út 159.  

2 Szalánczy Milán Alex   2347 Bugyi Kamilla u. 4. 

3 Szandhofer János   2370 Dabas Szent István  út 131. . 

4 Nagyné Pál Tünde     2363 Felsőpakony Szabó E. u. 2. 

5 Erős József     2360 Gyál Vecsési út 42.  

6 Miklósi László    2376 Hernád Ady E. u. 8. 

7 Blahó Rózsa     2365 Inárcs Rákóczi út 4. 

8 Nagy Jánosné     2365 Inárcs Fő u. 265. 

9 Murinainé Murár Emília   2364 Ócsa Köztársaság tér 1/D 

10 Králik Anna    2377 Örkény Bartók B. u. 53. 

11 Jóri László     2378 Pusztavacs Petőfi u. 57. 

12 Márkus Zoltán    2375 Tatárszentgyörgy Szent László 4.  

13 Urbánné Revák Anikó   2381 Táborfalva Petőfi u. 19. 

14 Kaldeneckerné Szaller Ilona  2367 Újhartyán Szép u. 9. 

15 Petrányi József    2724 Újlengyel Temető u. 11.  

 

9.3 A kuratóriumi tagság határozatlan időre szól. 

9.4 Az alapítók az általuk felkért kuratóriumi tag megbízását a Kuratóriumhoz intézett bejelentéssel 
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visszavonhatják, és egyidejűleg delegálják az új tagot a Kuratóriumba. Az alapítók csak a jogszabá-
lyokban és az alapító okiratban meghatározott esetekben hívhatják vissza a kuratóriumi tagokat.  

9.5 Az Alapítvány Kuratóriumának tagjaira az alapítványokra vonatkozó jogszabályokban megjelölt 
összeférhetetlenségi okok vonatkoznak. Az alapítvány kedvezményezettje és 
annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az 
alapító és közeli hozzátartozója nem lehetnek többségben a 
kuratóriumban.  

Visszahívási oknak minősül: 

- nem vesznek részt a kuratórium üléseinek legalább felén 

- nem végzik el jogszabályban vagy határozatban, illetve harmadik személyek által 
meghatározott határidőben a bevallás, számviteli és egyéb nyilvántartások, nyilatkozatok 
vagy más okiratok ellenőrzését és ezzel az alapítványnak anyagi kárt okoznak 

- anyagi kárt okoznak az alapítványnak tevékenységükkel vagy mulasztásukkal 

- az alapítványi cél megvalósításának közvetlen 
veszélyeztetettsége esetén a delegáló alapító hívhatja 
vissza a helyére delegált személy megjelölésével 
egyidejűleg 

- Az alapító visszahívás tárgyában meghozott határozata ellen a visszahívott tag jogosult 
bírósághoz fordulni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül. 

A tagokra az alapítványokra és közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályokban megjelölt 
összeférhetetlenségi okok vonatkoznak, különösen  

- az EB tagja vagy alapítvány titkára 

- az alapítvánnyal megbízásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másként nem rendelkezik 

- az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat  és a társadalmi szervezet által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott , létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást 

- a fenti három pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 Az kuratórium tagja, illetve jelöltje köteles a kuratóriumot előzetesen tájékoztatni arról, hogy 
vezető tisztséget vagy ellenőrző szervezeti tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is  

betölt. A kuratórium tagjai közügyektől eltiltás hatálya alatt nem állnak.   

A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet 
tisztségviselője vagy ellenőrző szervének tagja az a személy, aki olyan szervezetnél töltött be – 
annak megszűntését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget vagy ellenőrző szerv 
tagságot 

 amely jogutód nélkül megszűnt úgy, hogy az adó- és vámhatóságnál nyilvántartott tartozását 
nem egyenlítette ki 

 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel 

 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki 

 amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság felfüggesztette 
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9.6 A kuratórium működése: 

a., A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egyszer ülést tart. Az ülést a Kuratórium 
elnöke vezeti. Az ülést a Kuratórium Elnöke hívja össze. Össze kell hívni a Kuratóriumot akkor is, 
ha bármely Kuratórium tag kéri a cél és az ok megjelölésével. Ilyen 
kérelem esetén az Elnök köteles a kérelem beérkezésétől számított 
8 napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a 
kötelezettségnek az elnök nem tesz eleget, a kuratóriumot a 
kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.  

Az összehívás írásbeli meghívóval történik, amelyet legalább 8 nappal az ülés előtt kézbesíteni kell 
a meghívottaknak. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, napirendjét. 

b., A Kuratórium akkor határozatképes, ha azon a tagok 2/3-a jelen van. A határozatképtelenség 
miatt elmaradt ülést 30 napon belül ismételten meg kell tartani. Az ismételt ülésre a tagok rövid 
úton is meghívhatók. Ebben az esetben az értesítés és az ülés között legalább 8 napnak el kell telnie. 
A megismételt ülés – változatlan napirenddel – az azon megjelentek számától függetlenül 
határozatképes. 

c., A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, ha az alapító okirat másként nem rendelkezik, egyszerű 
szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell 
tekintetni, de a kérdést később újra szavazásra bocsátható. A tagok 
1/5-nek indítványára titkos szavazás rendelhető el. A 9.4 pontban szabályozott esetben a 
Kuratórium 3/5 szótöbbséggel köteles dönteni. Ugyancsak 3/5-ös szótöbbséggel dönt a Kuratórium 
az éves beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadásáról. 

d., A Kuratórium ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság csak a jogszabályokban meghatározott 
esetekben korlátozható.  

e., A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója (Ptk. 8.1.§ (1) bek. 1. pont), a határozat alapján  

 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül 

 bármilyen más előnyben részesült, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem 
minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

f., A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a Kuratórium Elnöke és általa felkért  2 
jelenlévő  kuratóriumi tag hitelesítőként aláír. A jegyzőkönyv egy példányát az Elnök köteles 
megőrizni.  

 

9.7 A Kuratórium hatásköre: 

 A kuratórium dönt az 5., fejezetben részletesen körülírt tevékenységek gyakorlásáról és ennek 
módjáról 

 A visszautasítási jog gyakorlásáról 

 A visszahívott tag helyébe javasolt új kuratóriumi tag elfogadásáról 

 Mindazokban az ügyekben, amelyeket az Elnök vagy a Titkár döntés, illetve jóváhagyás végett 
a Kuratórium elé terjeszt 

 Dönt az Alapítvány éves beszámolójának, illetve közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 
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10., Az Ellenőrző Bizottság 

10.1 Az alapítók az Alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrző felügyeleti szervet, 3 tagú 
Ellenőrző Bizottságot hoznak létre. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megbízatása határozatlan 
időre szól. Az ellenőrző Bizottság tagjait az alapítók egyszerű szótöbbséggel választják ülésen.  

 

10.2 Az Ellenőrző Bizottság tagjai a következők 

1. Murányi Hajnalka 2377 Örkény Móricz Zs. u. 37.  

2. Pokróczné Zsurka Gizella 2360 Gyál Erdősor u. 48. 

3. Pucsinszki Miklósné 2371 Dabas Dobó K. u. 5. 

 

10.3 Az Ellenőrző Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. 

10.4 Az EB hatásköre: 

- Ellenőrzi az alapítvány gazdálkodását és működését. 

- Ennek során a kuratóriumtól jelentést, a munkavállalóktól tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhet, továbbá az alapítvány irataiba és könyveibe betekinthet azokat 
megvizsgálhatja 

- A kuratórium  ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz jogszabály vagy a 
létesítő okirat előírása alapján 

- Köteles értesíteni az intézkedésre jogosult szervet és annak összehívását kezdeményezni, 
ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy 
az alapítvány  érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 
megszűntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a szerv döntését 
teszi szükségessé vagy a kuratórium tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel. 

- Az intézkedésre jogosult vezető szervet az EB indítványára annak megtételétől számított 
30 napon belül  össze kell hívni. Eredménytelen eltelte esetén az összehívására az EB is 
jogosult.  

- Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, az EB köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 
felügyeletet ellátó szervet. 

- ellenőrzi az éves beszámolót és közhasznúsági jelentést 

10.5 A kuratóriumot az Ellenőrző Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon 
belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen elteltét követően a Kuratórium összehívására az 
Ellenőrző Bizottság is jogosult. 

10.6 Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem 
teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet 
ellátó szervet. 

10.7  Az alapítók a tagot visszahívhatják és egyidejűleg másik tagot választhatnak egyszerű 
szótöbbséggel. A kuratórium csak a jogszabályokban és alább meghatározott esetekben vonhatja 
vissza a tagok megbízását. 
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Visszahívási oknak minősül: 

- nem vesznek részt az EB üléseinek legalább felén 

- nem végzik el jogszabályban vagy határozatban, illetve harmadik személyek által 
meghatározott határidőben a bevallás, számviteli és egyéb nyilvántartások, nyilatkozatok 
vagy más okiratok ellenőrzését és ezzel az alapítványnak anyagi kárt okoznak 

- anyagi kárt okoznak az alapítványnak tevékenységükkel vagy mulasztásukkal 

- A kuratórium visszahívás tárgyában meghozott határozata ellen a visszahívott tag 
jogosult bírósághoz fordulni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül. 

 

A tagokra az alapítványokra és közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályokban megjelölt 
összeférhetetlenségi okok vonatkoznak, különösen  

- a kuratórium tagja vagy alapítvány elnöke, titkára 

- az alapítvánnyal megbízásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másként nem rendelkezik 

- az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat  és a társadalmi szervezet által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott , létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást 

- a fenti három pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 Az EB tagja, illetve jelöltje köteles az alapítókat  előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető 
tisztséget vagy ellenőrző szervezeti tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Az 
EB tagjai közügyektől eltiltás hatálya alatt nem állnak. 

A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet 
tisztségviselője vagy ellenőrző szervének tagja az a személy, aki olyan szervezetnél töltött be – 
annak megszűntését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget vagy ellenőrző szerv 
tagságot 

 amely jogutód nélkül megszűnt úgy, hogy az adó- és vámhatóságnál nyilvántartott tartozását 
nem egyenlítette ki 

 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel 

 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki 

 amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság felfüggesztette 

10.8 Az EB működése: 

a) Az EB szükség szerint, de évente legalább egyszer ülést tart. Az ülést az elnök hívja össze. 
Az ülést az elnök vezeti. Össze kell hívni az ülést akkor is, ha az EB másik két tagja kéri. 
Ebben az esetben az ülést az írásbeli bejelentéstől számított 20 napon belül kell összehívni.  

 Az összehívás minden esetben írásbeli meghívóval történik, amelyet legalább 15 nappal az 
 ülés előtt kell a meghívottaknak kézbesíteni. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, 
 idejét, napirendjét. 

b) Az EB akkor határozatképes, ha azon mindhárom tag  jelen van. A határozatképtelenség 
miatt elmaradt ülést 30 napon belül ismételten meg kell tartani. Az ismételt ülésre a tagok 



rövid úton is meghívhatóak. Ebben az esetben az értesítés és az ülés napja között legalább 8  
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napnak el kell telnie. A megismételt ülés – változatlan napirenddel – akkor határozatképes, ha 
azon mindhárom tag jelen van. 

c) Az EB döntéseit nyílt szavazással, egyhangú döntéssel hozza meg. 

d) Az EB ülései nyilvánosak, az csak a jogszabályban meghatározott esetben korlátozható, 
szükség esetén az ülésre harmadik személyek is meghívhatóak. 

e) Az EB döntéseinek meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója (Ptk. 8.1.§ (1) bek. 1. pont), élettársa a határozat alapján  

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül 

- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

f) Az EB üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a jelenlévő tagok aláírnak. A 
jegyzőkönyv egy példányát az elnök köteles megőrizni Az EFB jelenlévő tagjai 
ellenvéleményüket csatolhatják. 

 

11., Az Alapítvány képviselői: 

 

11.1 Az Alapítványt kezelő kuratórium nevében eljáró, harmadik személyekkel szemben 
képviseletre jogosult személy a Kuratórium Elnöke és Titkára. Az Alapítvány képviseletét az Elnök 
és a Titkár együttesen látják el, kötelezettséget is együttesen vállalhatnak. 

11.2 A Kuratórium Elnökét és Titkárát a Kuratórium tagjai közül az alapítók jelölik ki. A 
kinevezésre és a visszavonásra a Kuratóriumi tagokra vonatkozó eljárási szabályokat kell 
alkalmazni. 

11.3 A Kuratórium Elnöke: Szabdhofer János 2370 Dabas Szent István út 131.  

Az alapítvány Titkára:Erős József 2360 Gyál Vecsési út 42.  

11.4 Az Elnöki és a Titkári Tisztség határozatlan időre szól. 

11.5 Amennyiben az Elnök vagy a Titkár kuratóriumi tagságát elveszíti, úgy Elnöki, illetve Titkári 
funkciója automatikusan megszűnik. 

11.6 Az Elnök hatásköre: 

 A Kuratórium nevében dönthet minden sürgős elhatározást igénylő ügyben, döntést azonban 
köteles a következő kuratóriumi ülésen bemutatni. 

-    Az Alapítvány ügyvitelének és gazdasági ügyei vitelének 
vezetése, ennek keretében jogosult a munka-, vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyra vonatkozó szerződéseket kötni, és az 
Alapítvány gazdasági vezetőjével és az ügyintéző munkakörben 
dolgozó munkavállalóival (megbízottaival) szemben gyakorolja a 
munkáltatói (jogosulti) jogokat.  

 Előkészíti és végrehajtja a Kuratórium döntéseit. 

 

11.7 A Titkár hatásköre: 



-     Az Elnök utasításai szerint részt vesz a Kuratórium döntéseinek technikai előkészítésében, 
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valamint a döntések végrehajtásában. 

-     Az  Elnök által rábízott eseti feladatok ellátása (pl.:program szervezése stb.). 

 Az Elnök akadályoztatása esetén a Titkár jár el teljes jogkörben az Alapítvány nevében. 

 A Titkár feladatainak a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott részét átadhatja 

      a gazdasági vezetőnek. 

 

11.8  Az Alapítvány alkalmazottainak (megbízottainak) munkaköri leírását a Szervezeti és 

         Működési Szabályzat tartalmazza. 

 

11.9 A gazdasági vezető hatásköre: 

- végrehajtja a kuratórium, az elnök és a titkár utasításait 

- jogosult a munka-, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyra vonatkozó szerződéseket kötni az Alapítvány egyéb 
munkakörben foglalkoztatott dolgozókkal, ezen munkavállalókkal 
(megbízottakkal) szemben gyakorolja a munkáltatói (jogosulti) 
jogokat 

- gyakorolja  a banki utalványozás jogát 

 

12.,  Bankszámláról történő rendelkezés: 

 

12.1 Az Alapítvány bankszámlájáról történő rendelkezésekhez a Ptk. 
alapján egy személy aláírása szükséges. E személyek az Elnök, és a 
gazdasági vezető közül bármelyik személy lehet. 

 

12. 2 Beruházáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalást az Alapítvány  100.000 Ft felett az Elnök 

vagy a Titkár ellenjegyzésével vállalhat. Minden egyéb jellegű kötelezettségvállalásra a 

gazdasági vezető jogosult összegszerű korlátozás nélkül. A jelen pontban rögzített korlátozás 
harmadik személy felé hatálytalan. 

 

12. 3 Az Elnök Schulczné Baji Ilona 2370 Dabas Viola utca 24.  szám alatti 
lakost bízza meg a gazdasági vezető  tisztség ellátásával. A gazdasági vezető a könyvelési iratok 
ellenjegyzésre önállóan jogosult, kivéve a 12.2 pontban szabályozott esetben keletkezett 
iratokat. 

 

13., Az Alapítvány létrejötte, megszűnése: 

13.1Az Alapítvány határozatlan időre jött létre. 

13.2 Az Alapítvány létrejöttéhez és közhasznú szervezetté történő besorolásához a Budapest 
Környéki Törvényszék által történő nyilvántartásba vétel szükséges    



Az alapítvány működését a nyilvántartásba vételtől kezdheti meg.  A közhasznú jogállást az  
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alapítvány az ilyen szervezetként történő nyilvántartásba vétellel szerzi meg.  

13.3 A beszámoló adatai alapján minden letétbe helyezés alkalmával megvizsgálásra kerül a Civil 
Törvény 32.§ (1) bekezdésében rögzített feltételek teljesülése. Ha a feltételek nem teljesülnek, a 
közhasznú jogállást a bíróság megszűnteti és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli.  

13.4 Az alapítvány 60 napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését, ha minősítés 
feltételeinek nem felel meg.  

13.5 Az alapítvány közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozását rendezni, 
illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződésből eredő kötelezettségeit időarányosan 
teljesíteni. 

 

13.6 Ha az alapító meghalt, jogutód nélkül megszűnt, vagy más okból az 
alapítói jogait véglegesen nem gyakorolja, az alapítói jogokat az alapító 
képviselő testülete által kijelölt személy vagy szervezet, kijelölés 
hiányában a kuratórium gyakorolja. Ha az alapítói jogokat nem az alapító 
gyakorolja, a Ptk. alapítóra vonatkozó rendelkezéseit az alapítói jogok 
gyakorlójára kell alkalmazni.  Ha nincs az előbbiek szerint alapítói 
jogok gyakorlására jogosult személy vagy szerv, az alapítói jogokat a 
nyilvántartó bíróság gyakorolja. 

 

13.7 Az alapítvány megszűnik, ha 

- az alapítvány célját megvalósította és az alapító új célt nem 
határozott meg 

- az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél 
módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód vagy 

- az alapítvány 3 éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat 
tevékenységet. 

 

Az alapító nem szűntetheti meg az alapítványt.  

Ha valamely megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói 
jogokat gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele 
érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét közli az ellenőrző 
bizottsággal és a könyvvizsgálóval (ha van).  

Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok 
alapján 30 napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt 
követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. 
A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából, vagy elmulasztásából 
eredő károkért az alapítvánnyal vagy harmadik személyekkel szemben a 
kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek. A jogutód nélkül megszűnő 
alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után megmaradó vagyonáról a 
törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni.  

Jogutód nélküli megszűnés esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó 
vagyon a 6.1.d pontban felsorolt százalékos arányában az alapító 
önkormányzatokra száll át, osztatlan közös tulajdonként azzal, hogy az 
őket megillető vagyon nem haladhatja meg az általuk átadott vagyont. A 
6.1 pontban rögzített vagyonon felül az alapítók által biztosított 
további forrásokból megvalósított beruházások alapján keletkező vagyon is 



az alapítókat illeti a 6.1 d) pontban rögzített arányok szerint.  

A nyilvántartó bíróság a jogszabályban meghatározott szervezetnek  
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juttatja a vagyont, ha az alapítók bármelyike  a vagyont nem fogadja el 
vagy azt nem szerezheti meg.  

 

14.Egyéb rendelkezések: 

14.1Az alapítók felhatalmazzák a Kuratóriumot, hogy készítsen belső szabályzatot. A szabályzat                                       

         rendelkezzen: 

 olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve 
a döntést támogatók és ellenzők számaránya (személye) megállapítható, 

 a Kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról, 

 Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, 

 A  beszámoló közlések nyilvánosságáról,az alapítvány a beszámolót, közhasznúsági 
jelentést, a pályázatok eredményeit és egyéb, nyilvánosságra hozandó 
iratot honlapján a WWW.revfulopitabor.hu teszi közzé, és egyben hozza 
nyilvánosságra.  

 az alapítvány működésének, szolgáltatásai igénybe vétele módjáról  

 

14. 2 Hatályon kívül helyezve  

14. 3 Az alapítvány végelszámolására a Ctv. rendelkezései az irányadóak Civil Törvény 
eltérő rendelkezései figyelembe vételével. Az eljárás lefolytatására az alapítványt nyilvántartó 
bíróság illetékes. A végelszámolás közzétételét követően az alapítványnak haladéktalanul el kell 
különítenie az eljárás költségeinek fedezetét. Ha a bíróság megállapítja, hogy az alapítvány 
nyilvántartásból való törlésének polgári jogi feltételei fennállnak, vagy az alapítványt 
megszűnteti, a bíróság felhívja az alapítványt a végelszámolás 
lefolytatására, vagy elindítja a kényszer-végelszámolást.  

14.4 Az alapítványra törvény eltérő rendelkezése hiányában a Cstv. rendelkezéseit kell alkalmazni a 
Civil Törvényben rögzített szabályok figyelembe vételével. A csőd- és felszámolási eljárás 
lefolytatására a nyilvántartó bíróság az illetékes. 

14.5 Az alapítvány működése felett a Civil Törvényben és a Ptk-ban rögzített eltérésekkel az 
ügyészség gyakorol törvényességi ellenőrzést. Ez nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben 
egyébként bírósági vagy közigazgatósági hatósági eljárásnak van helye.  

14.6 Az alapítvány nyilvántartásba bejegyzett adatai – ide értve a törölt adatokat is – nyilvánosak. 
Az alapítvány bírósághoz benyújtott iratai, ideértve a még el nem  bírált kérelmet és mellékleteit 
nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti, és azokról feljegyzést készíthet. 

14.7 Az alapítvány bármelyik cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti.  A pályázati felhívás nem 
tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – 
megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat)  A színlelt 

pályázat cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. A kiírás feltételeit a kuratórium határozza 
meg. A kuratórium dönt a pályázatok felől, a kuratórium döntése ellen bírósághoz lehet fordulni az 
értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül.  

 A kiírásnak tartalmaznia kell: 

- jelentkezési határidő 

http://www.revfulopitabor.hu/


- jelentkezés alapvető feltételei 

- tájékoztatás a jelentkezési feltételek részletes megismerési lehetőségéről 
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- elbírálás határideje 

- szolgáltatás jellege 

- egyéb fontos ismérvek 

A kuratórium  egyes támogatás-csoportok odaítélésénél az elbírálás kritériumait a létesítő okiratban  foglalt 
alapítványi célok szem előtt tartásával külön döntésével hozza meg. A támogatást csak olyan személynek 
lehet odaítélni, aki a kiírt feltételeknek megfelel. Ha a feltételeknek többen is megfelelnek, de valamennyi 
jelentkezőt nem lehet támogatásban részesíteni, úgy a kuratórium  jogosult – a többi jelentkező egyidejű 
értesítése mellett – további információkat kérni. Támogatás nem ítélhető oda olyan személynek, aki nem vett 
részt a pályázaton, ill. a meghatározott kiválasztási eljáráson, illetve azzal sem, aki a feltételeknek nem felel 
meg. 

A jelentkezési határidő nem lehet több 60 napnál. 

Az elbírálás határideje nem lehet több 60 napnál. 

A jelentkezőket az eredményről az SZMSZ  III. fejezet szerint kell értesíteni. 

A határozatnak tartalmaznia kell: 

- értesítést, hogy a támogatást megkapta-e vagy sem 

- rövid indokolást 

- jogorvoslati lehetőségre történő figyelmeztetést 

 a támogatás felvételének módját, határidejét. 

14.8 Az adóellenőrzést az adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését 
törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati 
költségvetésből, illetve nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését 
külön jogszabály szerinti szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést pedig az 
ügyészség látja el. 

 

14.9 Az alapító okiratot az alapító akarata szerint kell értelmezni úgy, 
hogy az alapítvány célja megvalósuljon. Semmis az alapító okirat céljának 
módosítása, kivéve, ha az alapítvány a célját megvalósította, vagy a cél 
elérése elérhetetlenné vált, és az új cél megvalósítására az alapítvány 
elegendő vagyonnal rendelkezik. Semmis az alapító okirat olyan 
módosítása, amely az alapítvány vagyonának csökkentésére irányul, vagy – 
ha az alapítványhoz csatlakozás történt – az alapítvány jogutód nélküli 
megszűnése esetére kijelölt kedvezményezett személyét megváltoztatja. 

 

14.10 Az alapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át, csak 
alapítvánnyal egyesülhet és csak alapítványokra válhat szét. Ezekről csak 
akkor hozható döntés, ha az alapító okiratban meghatározott vagyoni 
juttatását teljesítette.  Az egyesülés vagy szétválás nem járhat az 
alapítványi vagyon csorbításával és az alapítványi cél 
veszélyeztetésével. 

 

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében az alapítványokra és a                  
kiemelkedően közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 



A módosításokat a courier new betűtípussal szedett részek tartalmazzák.  

Dabas, 2016. január 18.  Alapítók aláírása következő oldalon 
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JEGYZŐKÖNYV KIVONAT 

 

Amely készült a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 2016. január 18. napján 2372 
Dabas Szent István út 1/B szám alatt megtartott alapítói ülésen felvett jegyzőkönyvről. 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

Az alapítók elfogadják az ülés helyét és időpontját, napirendjét, az ülés szabályszerűen 
került összehívásra, az ülés határozatképes 

Az alapítók nyílt ülésen, nyílt szavazással, egyhangú döntéssel meghozták az alábbi 
határozatokat: 

 

1 /2016  sz. határozat: 

Az alapítók tudomásul veszik a kuratóriumi tagságról lemondó személyek lemondását, 
valamint az alapításra jogosult alapítók jelölését a megüresedett helyekre.  

Az alapítók a kuratórium elnökének kijelölik Szandhofer Jánost, míg a a kuratórium 
titkárának Erős Józsefet. Megszűntetik Baji Józsefné gazdasági vezető tisztségét, az új 
gazdasági vezető Schulczné Baji Ilona. 

Az új postacím 2370 Dabas Viola utca 24.  

 

2 /2016   sz. határozat: 

Az alapítók módosítják a az alapítványi alapító okiratot a az új Ptk. és Civil Törvény 
rendelkezései szerint. A módosítással érintett rendelkezések azok nagy számára tekintettel 
nem kerülnek részletesen rögzítésre, a változással érintett pontok: 1.5, 4.3, 5.13, 7.1, 7.3, 
7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6 3. pont, 8.10, 8.12, 9.1, 9.2, 9.5, 9.6 , 10.8 e) pont, 11.2, 11.3, 11.6, 
11.9, 12.3, 13.2, 13.6, 13.7, 14.1, 14.2, 14.3, 14.9, 14.10,  

 

Az  alapítók a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot fogadják el.  Az 
alapítvány továbbra is közhasznú szervezetként kíván tovább működni. Az egységes 
szerkezetű alapító okiratban a módosítások courier new betűtípussal került jelölésre.  

 Jegyzőkönyv lezárva. 

Az alapítók aláírása külön íven 

 
 
Dabas, 2016. január 18.  







 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy:  Javaslat a 2016. évi közbeszerzési terv 

elfogadására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5.§(1) bekezdése alapján az ajánlatkérőknek minden év 
március 31-ig összesített közbeszerzési tervet kell elfogadniuk.  
 
A terv elfogadása nem vonja maga után automatikusan az abban szereplő eljárások lefolytatásának 
kötelezettségét, azonban - a jelenleg hatályos, illetve az új Közbeszerzési Szabályzat tervezete szerint is - új 
beszerzési igény felmerülése esetén a terv módosítása is szükséges az eljárás megindításához. 
 
Az idei évben a költségvetésben, és elnyert pályázatban szereplőek mellett a megjelenő pályázatok nyertessége 
esetén folytatunk le közbeszerzési eljárást. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a 
2016. évi közbeszerzési tervét. 
 
 
Határidő: 2016.03.31 
 
Felelős: Polgármester 
 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Donhauzer Ádám 
 
 
 
Gyál, 2016. február 09. 
 
 
 
 
           Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 



Megnevezés Eljárás típusa Eljárás indításának  
tervezett időpontja

Szerződéskötés
tervezett időpontja

1 Smart school rendszer Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2016. I. negyedév 2016. II. negyedév

2 Bartók Béla utcai tagóvoda külső munkálatok - magasépítési munkák
Kbt. 113 § (1) bekezdése szerinti eljárás, 

és szükség esetén Kbt. 115 § (1) 
bekezdése szerinti eljárás

2016. I. negyedév 2016. II. negyedév

3 Bartók Béla utcai tagóvoda külső munkálatok - parképítési és 
mélyépítési munkák Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2016. I. negyedév 2016. II. negyedév

4 Bartók Béla utcai tagóvoda eszközbeszerzés Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2016. I. negyedév 2016. II. negyedév

5

Energetikai pályázattal kapcsolatos  közbeszerzés (energetikai 
pályázattól függően) a következő intézményekre: Bartók Béla általános 
iskola, Zrínyi Miklós általános iskola, Rákóczi Ferenc utcai épület, Tátika 
óvoda, Bartók utcai tagóvoda, Liliom óvoda

Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2016. II. negyedév 2016. III. negyedév

6 Védőnői épület felújítása és bővítése Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2016. II. negyedév 2016. III. negyedév
7 Uszodaépítés - park és parkoló kivitelezése Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2016. II. negyedév 2016. III. negyedév
8 Tátika Óvoda átépítése Kbt. 113 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2016. II. negyedév 2016. III. negyedév

Megjegyzés:

Közbeszerzési terv 2016

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 változá
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.



 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy:  Javaslat az új közbeszerzési 

szabályzat elfogadására 
 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényt 2015. november 1.-től felváltotta a 2015. évi 
CXLIII. törvény, amely 2016.01.01. napjától tovább módosult. Az új közbeszerzési törvény alapján 
szükség van Gyál Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítására. 

 
A 2016.01.01. napjától érvényes, egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési törvény szövege alapján, 
külső közbeszerzési szakértő bevonásával készült el az önkormányzat új közbeszerzési szabályzata, 
melynek tervezete az előterjesztés melléklete. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és egyetértés esetén elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal új közbeszerzési szabályzatát. 
 
 
Határidő: 2016.03.31 
 
Felelős: Polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Donhauzer Ádám 
 
 
Gyál, 2016. február 09. 
 
 
 
           Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
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Gyál Város Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzata 

 
A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből 
megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló verseny 
megvalósulásának elősegítésére Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi 
közbeszerzési szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) alkotja:  

FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A szabályzat célja 

1) Jelen szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésének megfelelően meghatározza Gyál Város 
Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) közbeszerzési eljárásai 
előkészítésének, szakszerű, hatékony és egyben jogszerű lefolytatásának, belső 
ellenőrzésének felelősségi rendjét, az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében eljáró, 
illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési 
eljárások dokumentálásának rendjét. 

A szabályzat hatálya 

2) A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Gyáli Polgármesteri Hivatal dolgozóira, az 
Önkormányzat nevében eljáró személyekre, szakértőkre, lebonyolító szervezetekre és 
mindazokra, akik az Önkormányzat által elindított közbeszerzési eljárás előkészítésében, 
lebonyolításában részt vesznek. 

3) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan – a közbeszerzés tárgyát képező – 
árubeszerzésre, építési beruházásra, építési koncesszióra, szolgáltatás-megrendelésre és 
szolgáltatási koncesszióra, amelyek vonatkozásában a Kbt. versenyeztetést ír elő, továbbá 
ha a közbeszerzési értékhatárok azt kötelezővé teszik és az Önkormányzat ajánlatkérő. 

4) A szabályzat rendelkezéseit nem kell alkalmazni a Kbt.-ben meghatározott, a törvény 
szerint kivételi körbe tartozó [Kbt. 9. § és 111. §] beszerzésekre. Ha a jogszabályi kivétel 
a konkrét esetre vitatható, úgy a megfelelő eljárás alkalmazásáról, szükségességéről – 
bevont szakértő véleménye alapján – a jegyző dönt. 

5) A szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az értékhatárt elérő tervpályázati eljárások 
esetén is. 

A közbeszerzés értékhatárai 

6) Az egyes beszerzési tárgyakra vonatkozó uniós-, és nemzeti értékhatárokat a 
Közbeszerzési Hatóság által közzétett tájékoztató tartalmazza. 

Az ajánlatkérő jogállása 

7) Az Önkormányzat a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Kbt. személyi hatálya 
alá tartozó ajánlatkérő, és mint ilyen szervezet, a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó 
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beszerzések során a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartására 
kötelezett. 

Értelmező rendelkezések 

8) A szabályzatban és a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott valamennyi fogalmat a 
Kbt. előírásai, definíciói szerint kell alkalmazni. Rendkívüli esetben, ha a Kbt. a 
közbeszerzési eljárásban alkalmazott fogalmakról nem tartalmaz definíciót, úgy az ajánlati 
felhívásban, vagy a dokumentációban kell gondoskodni a fogalmak pontos, egyértelmű 
meghatározásáról. [Kbt. 3. §] 

A közbeszerzési eljárás alapelvei 

9) A közbeszerzési eljárásban – ideértve a szerződés megkötését is – az Önkormányzat, 
mint ajánlatkérő köteles biztosítani a Kbt. alapelveinek érvényre jutását, így különösen a 
verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát.  

10) Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzési eljárásokban 
esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítani az ajánlattevők számára. 

11) Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és 
tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően 
köteles eljárni. 

12) Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő a közpénzek felhasználásakor a hatékony és 
felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva köteles eljárni. 

13) Az Európai Unióban letelepedett ajánlattevők, és a közösségi áruk számára nemzeti 
elbánást kell nyújtani az Önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárásokban. Az 
Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevők és a nem közösségi áruk számára nemzeti 
elbánást a közbeszerzési eljárásban a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek 
a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. 

14) A közbeszerzési eljárás előkészítésébe, illetve lefolytatásába bármilyen módon bevont 
személy haladéktalanul köteles írásban, részletesen tájékoztatni a Polgármestert és a 
Jegyzőt, ha egy adott közbeszerzési eljárás tekintetében bárki részéről, bármilyen, az 
eljárás tisztaságát veszélyeztető és a Kbt. alapelveit sértő cselekményt észlel. 

15) A Kbt. 36. § (2) szerinti panaszt vagy bejelentést a II. fejezetben említett 
Közbeszerzési Munkacsoport (továbbiakban: Munkacsoport) állítja össze és a 
Polgármester jóváhagyását követően megküldi a Gazdasági Versenyhivatalnak. 

16) Az eljárásban résztvevő személyek kötelesek az eljárás során tudomásukra jutott 
adatokat titokban tartani és biztosítani, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne 
férhessenek hozzá. 

17) Az Önkormányzat tekintetében a közbeszerzési eljárásokkal összefüggően 
kötelezettség-vállalásra jogosult a Képviselő-testület. 

18) A központosított közbeszerzési rendszerhez történő önkéntes csatlakozásról a 
Munkacsoport javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. 
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19) A Képviselő-testület adott közbeszerzési eljárás előkészítését, megindítását 
megelőzően a jelen szabályzatban szabályozott felelősségi rendtől részben vagy egészben 
eltérő felelősségi rendet is megállapíthat, amelyről határozatban dönt. 

20) A közbeszerzési eljárás ajánlatkérő nevében történő másik ajánlatkérő általi 
lefolytatásáról szóló  meghatalmazásról a Munkacsoport javaslata alapján a Képviselő 
testület dönt. 

A közbeszerzések dokumentálásának általános rendje 

21) A közbeszerzési eljárás során minden cselekményt, intézkedést írásban kell 
dokumentálni a Kbt. rendelkezéseinek és az Önkormányzat iratkezelési szabályzata 
szerint. 

22) A közbeszerzési eljárás dokumentálása teljes körű, annak minden elemére és 
részfolyamatára kiterjed. 

23) Amennyiben az eljárásban tanácsadó, szakértő szervezet kerül bevonásra, akkor a 
tanácsadónál, szakértő szervezetnél megőrzésre kerülő valamennyi eredeti iratról 
haladéktalanul másolati példányt kell az Önkormányzat dokumentációjába helyezni. Az 
eljárás lezárását követően a tanácsadónál, szakértő szervezetnél lévő valamennyi eredeti 
iratot az Önkormányzatnak át kell adni megőrzésre. 

24) A közbeszerzéssel kapcsolatos valamennyi dokumentumot az eljárás lezárását, illetve 
a szerződés teljesítését követő öt évig meg kell őrizni.  

25) Az eljárás dokumentálásáról és az iratok őrzéséről a Munkacsoport, illetve a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége gondoskodik. 

26) Amennyiben a Közbeszerzési Hatóság vagy más illetékes szerv a közbeszerzéssel 
kapcsolatos iratok megküldését kéri, a megküldést a Munkacsoport végzi el a 
Polgármester egyidejű tájékoztatásával. 

Irányadó jogszabályok 

27) A közbeszerzéshez kapcsolódó jogszabályokat a szabályzat 1. számú függeléke 
tartalmazza. 

A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzésének rendje 

28) A szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások belső ellenőrzését az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásai 
alapján kell elvégezni. 

29) A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok, kötelezettségek és előírások betartásának 
és végrehajtásának ellenőrzését az Önkormányzat belső ellenőri feladatait ellátó szervezet 
végzi. 

30) Belső ellenőrzés eredményeként a szükséges intézkedésre javaslatot tesz: Jegyző 
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31) A szükséges intézkedésről a Polgármester dönt. 

FEJEZET 
AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS 

SZABÁLYOK 

1) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 
elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az 
ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek 
együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és 
pénzügyi szakértelemmel. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, 
valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, 
építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az 
ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. 

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy négy különböző személynek kell eleget tennie a 
törvényi elvárásnak. 

Közbeszerzési Munkacsoport 

2) A Szabályzatban foglalt feladatok végrehajtása elősegítésére, az egyes közbeszerzési 
eljárások előkészítésére és végrehajtására Munkacsoport kerül létrehozásra.  

3) A Munkacsoport állandó tagjai: Jegyző, tartós távolléte esetén azAljegyző; Pénzügyi és 
Adó Iroda vezetője, tartós távolléte esetén helyettese, és az adott beszerzés tárgyának 
témafelelőse. 

4) A közbeszerzési eljárásban – adott esetben – a közbeszerzés tárgya szerinti szakértőt, 
szakértőket a Jegyző javaslatára a Polgármester jelöli ki. 

5) A Munkacsoport a feladatokat a témafelelős, valamint – pályázati forrásból 
megvalósuló közbeszerzések esetén - a Projektmenedzser szakmai iránymutatása alapján 
végzi. 

6) A közbeszerzési eljárások előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat –
megbízási szerződésben rögzítettek szerint – felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadóés bonyolító szervezet is elláthatja, amelyről a Munkacsoport javaslata alapján a 
Képviselő-testület dönt. 

Bíráló Bizottság 

7) Az Önkormányzat a Kbt. 27. § (4) bekezdése alapján legalább háromtagú Közbeszerzési 
Bíráló Bizottságot (továbbiakban: bírálóbizottság) hoz létre. A bírálóbizottság felállításakor 
törekedni kell arra, hogy a tagok száma páratlan legyen. 

8) A bírálóbizottság állandó, teljes jogú tagjai: 

‐ jogi szakértelmet biztosító személy: Jegyző vagy Aljegyző, 

‐ pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Pénzügyi és Adó Iroda vezetője, 
helyettesítés esetén helyettese, 
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‐ az adott beszerzés tárgyának témafelelőse 

‐ a Polgármester által kijelölt tárgy szerinti szakértő(k), 

‐ a Képviselő-testület által megbízott felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó(k). 

9) A bírálóbizottság elnöke: Jegyző vagy Aljegyző. 

10) A bírálóbizottságot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (továbbiakban: PGB) az egyes 
eljárások során eseti taggal bővítheti. 

11) A Képviselő-testület saját tagjai közül kizárólag tanácskozási joggal rendelkező 
személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Az ilyen tag a bírálóbizottság döntéshozatalában nem 
vehet részt. 

12) Az egyes beszerzések esetén a megfelelő szakértelem biztosítása érdekében a 
bírálóbizottság munkáját eseti megbízás alapján külső szakértő is segítheti. 

13) A bírálóbizottság határozatképes, ha ülésén a Kbt. 27. § (3) bekezdésében jelzett 
szakértelmek mindegyikének legalább egy–egy képviselője jelen van. A bírálóbizottság 
határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségi szavazatával hozza. 

14) A bírálóbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

15) A bírálóbizottság munkájának teljes körű írásbeli dokumentálásáért a bírálóbizottság 
elnöke felel. 

16) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: A felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadóaz Önkormányzattal, mint ajánlatkérővel polgári jogi vagy munkaviszonyban 
álló azon természetes személy vagy szervezet, aki/amely megfelel a jogszabályban előírt 
szakmai és gyakorlati követelményeknek, és ilyen minősítésben az arra jogosult szerv őt 
nyilvántartásba vette. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó szakértelmével 
köteles a közbeszerzési eljárás jogszabályoknak megfelelő lefolytatását elősegíteni, a döntés 
előkészítésében részt venni. 

17) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenysége körében aláírásával és 
az előzetes regisztráció során kapott lajstromszámát feltüntető pecséttel ellenjegyzi a 
közbeszerzési eljárás során keletkezett (5) bekezdésben meghatározott dokumentumokat. 
18) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az ellenjegyzésével igazolja a 
közbeszerzési eljárásban történő személyes részvételét, továbbá felelősséget vállal az eljárás 
szakszerűségéért és a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelőségéért. 
19) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ellenjegyzéssel köteles ellátni: 

a) a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat; 
b) a bontási jegyzőkönyve(ke)t; 
c) az összegezést. 
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Bonyolító szervezet 

20) Az Önkormányzat, a beszerzéseinek szakszerű lefolytatása érdekében Bonyolító 
szervezetet bízhat meg, hogy a közbeszerzési eljárás során az Önkormányzat, mint ajánlatkérő 
nevében eljárjon.  

21) A Bonyolító szervezet az eljárások alatt a Kbt. szabályainak érvényesülését biztosítja.  

22) A Bonyolító szervezet hatásköre lehet különösen: Az egyes beszerzésekkel 
kapcsolatosan az eljárást előkészítő szakasztól, az eljárás megindításán keresztül, az eljárást 
lezáró cselekményig a vonatkozó jogszabályok rendelkezései betartásának biztosítása, az 
ehhez szükséges döntési javaslatok előterjesztése a döntést hozó, vagy a bírálóbizottság felé.  

23) A Bonyolító szervezet feladatát írásos szerződésben egyértelműen rögzíteni kell. 

24) Adott esetben a Bonyolító szervezet nevében eljáró személy egyben felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó is lehet, ha a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel és azt 
igazolja. 

Projektmenedzser, témafelelős 

25) A Projektmenedzser a projektfeladat megvalósítását célzó, benyújtott – majdnyertes– 
pályázati dokumentumban, illetve támogatási szerződésben megjelölt, az Önkormányzatot 
képviselő felelős személy. 

26) A projektfeladat pályázat útján központi költségvetési hazai vagy nemzetközi források 
igénybevételével megvalósuló feladat.  

27) Ha a közbeszerzési eljárás projektfeladat végrehajtása érdekében kerül lebonyolításra, a 
Projektmenedzser közreműködik a közbeszerzési eljárásban.  

28) A Projektmenedzser, valamint a témafelelős közreműködik a közbeszerzési eljárás 
tárgya szerinti műszaki dokumentáció elkészítésében, az értékelési szempontok 
meghatározásában, az ajánlatok értékelésében, ezért tagja a Munkacsoportnak és a 
bírálóbizottságnak. Ellenőrzi, hogy a kötelezettségvállalásban foglaltak megfelelnek-e a 
projektfeladat megvalósítására létrejött támogatási szerződésben foglalt feltételeknek, az 
elszámolásra és egyéb, a megvalósításra vonatkozó kritériumoknak.  

Összeférhetetlenség 

29) A Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenség fenn nem állásáról az érintett személynek a 
szabályzat 2. számú függeléke szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell 
tennie a közbeszerzési eljárással kapcsolatos munka megkezdése előtt. A nyilatkozatok 
beszerzéséért a Munkacsoport felel. 

30) A Képviselő-testület – valamint a PGB – tagjai megválasztásukat követően az alakuló 
ülés  után, de legkésőbb az új Képviselő-testület megalakulását követő első közbeszerzési 
eljárás megindítása előtt általános összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek. A nyilatkozatot 
a szabályzat 3. számú függeléke tartalmazza. 

31) Az önkormányzati képviselők megbízatása során lefolytatott közbeszerzési eljárásokban 
az összeférhetetlenség fenn nem állásának biztosítása a képviselő feladata és felelőssége. 
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Amennyiben bármilyen összeférhetetlenség fennáll egy képviselővel szemben, úgy azt 
haladéktalanul jeleznie kell a Polgármester és a bírálóbizottság elnöke felé. 

32) Az összeférhetetlen képviselő az eljárás során az előkészítési, döntési cselekményekben 
nem vehet részt az összeférhetetlenség fennállásáig. 

FEJEZET 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 

Bejelentési kötelezettség 

1) A Kbt. 26. § (1) bekezdésében szereplő bejelentési kötelezettség teljesítéséért a 
Munkacsoport felel. 

Hirdetmények feladása 

2) A Közbeszerzési Értesítőben, az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények 
elektronikus napilapjában történő közzétételi kötelezettséget elektronikus úton történő feladás 
formájában kell teljesíteni.  

3) Az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben (EHR) az elektronikus feladáshoz 
szükséges felhasználói jogosultsági beállításokért a Munkacsoport felel. 

4) Amennyiben a Kbt. a közbeszerzési eljárással összefüggésben hirdetmény közzétételét 
írja elő, úgy a hirdetményt – amennyiben a szabályzat másként nem rendelkezik – a 
Munkacsoport adja fel a Kbt. szabályai szerint. 

Éves összesített közbeszerzési terv 

5) Az Önkormányzat a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig a Kbt. 42. § 
(1) bekezdés szerinti éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) 
készít. A közbeszerzési terv elkészítéséért a Munkacsoport felel.  

6) A közbeszerzési tervet a Képviselő-testület határozatban fogadja el. 

7) Az egyes beszerzések megvalósítása céljából lefolytatandó eljárás fajtáját a 
Munkacsoport javaslata alapján a Képviselő-testület a közbeszerzési tervben hagyja jóvá. 

8) A közbeszerzési terv elkészítése előtt indítandó eljárásról a Képviselő-testület 
határozatban dönt. 

9) A közbeszerzési terv elfogadását követően az Önkormányzat kizárólag olyan 
közbeszerzési eljárást indíthat meg, amely szerepel a közbeszerzési tervben. Amennyiben a 
tervezett beszerzés nem szerepel a közbeszerzési tervben, azt a Képviselő-testület a 
Munkacsoport javaslata alapján határozattal módosítja. 

10) Amennyiben a beszerzésnek a közbeszerzési tervben szereplő adataiban változás 
következik be, a közbeszerzési tervet a Képviselő-testület a Munkacsoport javaslata alapján 
határozattal módosítja. 

11) A közbeszerzési tervben szereplő módosítás előkészítéséért a Munkacsoport felel. 
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12) A közbeszerzési terv és annak módosításai Kbt. szerinti közzétételéért a Munkacsoport 
felel. 

Előzetes összesített tájékoztató 

13) Az Önkormányzat a beszerzéseiről előzetes összesített tájékoztatót nem készít, de a 
Képviselő-testületeseti jelleggelettől eltérően dönthet. 

14) Amennyiben előzetes összesített tájékoztató elkészítéséről dönt a Képviselő-testület, 
úgy a tájékoztatót az éves összesített közbeszerzési terv alapján a Munkacsoport készíti el és 
intézkedik annak hirdetmény útján, és a honlapon történő közzétételéről. 

Éves statisztikai összegzés 

15) Az éves statisztikai összegezés elkészítését a Munkacsoport végzi, majd – 
gondoskodikannak közzétételéről legkésőbbtárgyévet követő évmájus 31-ig. 

Adatszolgáltatás 

16) A Kbt. 43. § (1) bekezdés szerinti kötelező információknak a http://www.gyal.hu/ címen 
történő közzétételéért a Munkacsoport felel.  

Becsült érték meghatározása 

17) A közbeszerzési eljárás előkészítése során a beszerzés becsült értékét megfelelő 
körültekintéssel kell meghatározni. A becsült érték meghatározásának módját és 
megalapozottságát írásban kell dokumentálni. 

18) A becsült érték meghatározásához szükséges adatgyűjtést a Munkacsoport végzi. 

Közbeszerzési eljárás megkezdésének a feltételei 

19) A közbeszerzési eljárást megkezdeni akkor lehet, ha az Önkormányzat éves 
költségvetésben biztosított a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezet, vagy 
megfelelő biztosíték van arra, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre 
áll, továbbá akkor, ha az Önkormányzat támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, 
vagy fog benyújtani. 

A felhívás elkészítése 

20) Az eljárást megindító ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívást, konzultációra szóló 
felhívást, tárgyalási meghívót (továbbiakban: felhívás) az Önkormányzat érdekeit 
maradéktalanul szem előtt tartva a Munkacsoport készíti el és terjeszti a PGB elé. A felhívás 
elkészítéséért és szabályszerűségéért a Munkacsoport felel. 

21) A felhívást a PGB hagyja jóvá, egyben döntést hoz a Kbt. alapján a közbeszerzési 
eljárásban való részvétel jogának a jogszabályokban meghatározottak szerinti fenntartásáról. 

22) A felhívás jóváhagyását megelőzően a közbeszerzési eljárás nem kezdhető meg. Az 
eljárás a felhívás feladásával, illetőleg a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 3. 
§ 23. pontja szerinti eljárási cselekménnyel kezdődik meg. 
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A közbeszerzési dokumentumok elkészítése 

23) Amennyiben az eljárás során közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: 
dokumentáció) készítésére kerül sor, a dokumentáció összeállításáért a Munkacsoport felel. A 
dokumentáció összeállításába külső szakértő is bevonható.  

24) A dokumentációt - benne a már ismert lényeges szerződési feltételekkel - a PGB hagyja 
jóvá. 

FEJEZET 
AZ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSEK SZABÁLYAI 

Ajánlattételi és részvételi szakasz 

1) A részvételi/ajánlati felhívás módosításáról, a felhívás visszavonásáról a Kbt. szabályai 
szerint, a Munkacsoport javaslata alapján a PGB dönt, a 2) pontban taglaltak kivételével. 

2) Az eljárás során a részvételi/ajánlattételi határidő meghosszabbításáról a Munkacsoport 
dönt, melyről a soron következő ülésen tájékoztatja a PGB-t. 

3) A részvételi/ajánlattételi határidő meghosszabbításáról szóló közvetlen tájékoztatás a 
Munkacsoport feladata. 

4) A dokumentáció módosításáról a Kbt. szabályai szerint a Munkacsoport javaslata 
alapján a PGB dönt. 

5) A kiegészítő tájékoztatást a Munkacsoport állítja össze a Kbt. szabályai szerint. 

6) A kiegészítő tájékoztatás ajánlattevők részére történő megküldése a Munkacsoport 
feladata. 

7) A kiegészítő tájékoztató szerinti konzultáció/helyszíni bejárás lebonyolítása a 
Munkacsoport feladata, és felel a konzultáció jegyzőkönyv formájában történő 
dokumentálásáért és a jegyzőkönyv ajánlattevők részére történő megküldéséért. 

8) A közbeszerzési műszaki leírás összeállítását a Munkacsoport koordinálja, és felel 
annak elkészítéséért, illetve elkészíttetéséért. 

9) A közbeszerzési műszaki leírás elkészítésével külső szakértő is 
megbízható,akinekfeladat- és felelősségi körét a megbízási szerződésben rögzíteni kell. 

10) A dokumentációt átvevő cég adatait (cég neve, címe, képviselőjének neve, 
telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) a dokumentáció átadásakor a Kbt. 
előírásai alapján lehetőség szerint rögzíteni kell. A dokumentáció átadásáról átvételi 
elismervényt kell készíteni, amit az átvevő cég képviselője aláír. Az adatrögzítés kizárólagos 
célja, hogy az ajánlattevők felé a Kbt. előírásai szerint teljesítendő tájékoztatási 
kötelezettségének az Önkormányzat eleget tehessen. Egyéb célokra az adatok nem 
használhatók fel. Az adatvédelmi jogszabályok előírásait biztosítani kell. 

11) Amennyiben az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, a Munkacsoport köteles 
intézkedni a Kbt. szabályai szerint. A megküldést írásban kell dokumentálni. 
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12) Az ajánlati biztosíték visszafizetését a Munkacsoport kezdeményezi a Pénzügyi, 
Számviteli és Adó Iroda vezetőjénél. A visszafizetésről, és megfizetésről a Pénzügyi, 
Számviteli és Adó Iroda vezetője a jogszabályban megadott határidőn belül gondoskodik. 

13) A részvételi jelentkezéseket/ajánlatokat megfelelő gondossággal kell átvenni és őrizni. 
Az átvételt írásban kell dokumentálni. Az átvételkor meg kell győződni arról, hogy a 
csomagolása sértetlen-e, és megfelel-e a felhívásban és a dokumentációban meghatározott 
követelményeknek. 

14) A részvételi jelentkezések/ajánlatok átvételéről, továbbá azok bontásig történő őrzéséről 
a Munkacsoport gondoskodik. 

A részvételi jelentkezések/ajánlatok felbontása 

15) A bontási eljárás törvényességéért és írásbeli dokumentálásáért a Munkacsoport felel. 

16) A bontási eljárásról készült jegyzőkönyv ajánlattevők/jelentkezők részére történő 
megküldéséről a Munkacsoport gondoskodik. 

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálása és értékelése 

17) A részvételi jelentkezések/ ajánlatok elbírálását a bírálóbizottság végzi. A bírálati 
munkát teljes körűen, írásban kell dokumentálni. A dokumentálásért a bírálóbizottság elnöke 
felel. 

18) A bírálóbizottság munkáját a Munkacsoport segíti és készíti elő. 

19) Az elbírálás jogszerűségéért, szabályszerűségéért a bírálóbizottság testületként felel. 

20) A részvételi jelentkezések/ajánlatok hiányosságait a Munkacsoport állapítja meg, és 
gondoskodik a hiánypótlási felhívás megküldéséről a részvételre jelentkezők/ajánlattevők 
részére. 

21) A hiányosságok pótlását követően a Kbt. szabályai, a felhívás és a dokumentáció 
rendelkezései alapján a bírálóbizottság formai és tartalmi szempontból értékeli a részvételi 
jelentkezéseket/ajánlatokat. 

22) A Kbt. 71. § szerinti számítási hibajavítást és az ajánlattevők tájékoztatását a 
Munkacsoport végzi el. 

23) A Kbt. 71. § szerinti indokolást, felvilágosítást, tisztázást a Munkacsoport kéri be az 
ajánlattevőtől. 

24) A nyilvántartások ellenőrzése és az ellenőrzés dokumentálása a Munkacsoport feladata. 

25) A sorsolás megtartásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a Polgármester dönt. A 
sorsolást a bírálóbizottság bonyolítja le a Kbt. szabályai szerint. 

26) A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a Képviselő-testület 
részére, amely adott esetben egyben tartalmazza az ajánlat(ok) Kbt. szerinti érvénytelennek 
nyilvánítását is és az ajánlattevő(k)  kizárásáról történő döntést is. A bírálóbizottság bírálatban 



   

- 12 - 

részt vevő valamennyi tagjának a bírálatról bírálati lapot kell kiállítania. A szakvéleményt és 
döntési javaslatot a bírálóbizottság elnöke terjeszti a Képviselő-testület elé. 

27) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről, és az ajánlat(ok) érvénytelennek 
nyilvánításáról, továbbá az ajánlattevő(k) kizárásáról a bírálóbizottság szakvéleménye és 
döntési javaslata alapján a Képviselő-testület határozatban dönt. Amennyiben a Képviselő-
testület a bizottság javaslatától eltérő döntést hoz, köteles döntését megfelelően indokolni. 

28) Az eljárást lezáró döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell alkalmazni [Kbt. 27. § 
(5)] 

29) A Közbeszerzési Hatóságon keresztül az Európai Bizottság Kbt. 72. § (6) bekezdés 
szerinti tájékoztatásért a Munkacsoport felel. 

Írásbeli összegezés elkészítése 

30) A Munkacsoport a részvételi jelentkezések/ajánlatok elbírálásáról a Kbt. szabályai 
szerint írásbeli összegezést készít. 

31) Az összegezést a részvételre jelentkezők/ajánlattevők részére a Munkacsoport küldi 
meg a Kbt. szabályai szerint. 

Előzetes vitarendezés, iratbetekintés 

32) Az előzetes vitarendezési kérelemre az Önkormányzat álláspontját a Munkacsoport 
alakítja ki és a bírálóbizottság elnöke hagyja jóvá. 

33) A választ a Munkacsoport küldi meg az ajánlattevők részére. 

34) A vitarendezésről és annak eredményéről a bírálóbizottság elnöke a Képviselő-testületet 
soron következő ülésén tájékoztatja. 

35) Iratbetekintési kérelem esetén az iratbetekintést a Munkacsoport biztosítja és bonyolítja 
le. Az iratbetekintésről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

36) A Kbt. 45. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást a Munkacsoport adja meg. 

FEJEZET 
AZ EGYES ELJÁRÁSFAJTÁK SPECIÁLIS SZABÁLYAI 

A meghívásos eljárás 

1) A Kbt. 82.-83. § szerinti keretszámra és a rangsorolás módjának meghatározására 
Munkacsoport javaslata alapján a PGB jogosult. 

2) Az ajánlattételi felhívás megküldése Munkacsoport feladata. 

A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás 

3) A Kbt. szerinti keretszámra és a rangsorolás módjának meghatározására a 
Munkacsoport javaslata alapján a PGB jogosult. 
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4) A tárgyalás(oka)t folytathat le a PGB, vagy felhatalmazása alapján: 

‐ a Polgármester, 

‐ a Munkacsoport. 

5) A tárgyalás(ok) során a közbeszerzési szabályok betartását a Munkacsoport felügyeli. 

6) A tárgyalás(ok)ról szóló jegyzőkönyv elkészítéséért és megküldéséért a Munkacsoport 
felel. 

7) A tárgyalásos eljárás során az ajánlatok bírálatát a bírálóbizottság végzi. 

8) A bírálóbizottság munkáját a Munkacsoport segíti és készíti elő. 

9) Az ajánlatok érvénytelenné nyilvánításáról a bírálóbizottság javaslata alapján a PGB 
dönt. 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

10) Az ajánlattételre felkért ajánlattevők számát és személyét a Munkacsoport javaslata 
alapján a PGB határozza meg. 

11) Az ajánlattételi felhívást az ajánlattevők részére a Munkacsoport küldi meg. 

12) A tárgyalás(oka)t folytathat le a PGB, vagy felhatalmazása alapján: 

‐ a Polgármester, 

‐ a Munkacsoport. 

13) Az eljárás során az ajánlatok bírálatát a bírálóbizottság végzi. 

14) A bírálóbizottság munkáját a Munkacsoport segíti és készíti elő. 

15) Az ajánlatok érvénytelenné nyilvánításáról a bírálóbizottság javaslata alapján a PGB 
dönt. 

16) A Közbeszerzési Döntőbizottság és a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásáért a 
Munkacsoport felel. 

Versenypárbeszéd 

17) Az ajánlattételi felhívást a részvételre jelentkezőknek a Munkacsoport küldi meg. 

18) A versenypárbeszéd során a szabályzat V. fejezet 3)–7) pontjai megfelelően 
alkalmazandók. 

19) Az eljárás során az ajánlatok bírálatát és értékelését a bírálóbizottság végzi. 

20) A bírálóbizottság munkáját a Munkacsoport segíti és készíti elő. 
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Keretmegállapodásos eljárás 

21) Az eljárás során a nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra vonatkozó szabályokat 
megfelelően alkalmazni kell. 

22) A keretszámot a Munkacsoport javaslata alapján a PGB határozza meg. 

23) Amennyiben előre nem látható körülmény miatt az ajánlatkérő a keretmegállapodás 
megkötésére nem lenne képes, a Képviselő-testület dönt a beszerzés meg nem valósításáról. A 
döntést követően a tájékoztatást és értesítést a Munkacsoport küldi meg az érintetteknek. 

24) Az  ajánlattételi felhívást a Munkacsoport küldi meg az ajánlattevők részére. 

FEJEZET 
NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT ELJÁRÁS SZABÁLYAI 

1) Az Önkormányzat nemzeti eljárásrendben általános esetben nem alkalmazza a Kbt. 112. 
§ (1) a) pont szerinti önálló eljárási szabályok kialakítását. Közbeszerzési eljárásait a Kbt. 
Második Részében meghatározott szabályok szerint folytatja le, a Kbt. 113.-116. §-ban foglalt 
eltérésekkel. 

2) A Képviselő-testület egyedi döntésben határozhat úgy, hogy az Önkormányzat a 
közbeszerzést – amennyiben annak törvényi feltételei fenn állnak – önálló eljárási szabályok 
kialakításával valósítja meg. 

3) Az önálló eljárási szabályok szerint történő beszerzés esetén a szabályrendszer 
kialakítása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében az Önkormányzat külső szakértőt 
von be. 

4) Az önálló eljárási szabályok rendszerét a Képviselő-testület fogadja el. 

5) Azeljárásban valamennyi tájékoztatást a Munkacsoport küldi meg az ajánlattevők 
részére. 

6) A szabályzat uniós eljárásrendre vonatkozó szabályozását és előírásait a választott 
közbeszerzési eljárás fajtájára tekintettel megfelelően alkalmazni kell. 

FEJEZET 
A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TELJESÍTÉSE 

1) A szerződés megkötését a Munkacsoport készíti elő. 

2) A szerződést az Önkormányzat nevében a Polgármester írja alá. 

3) Az alvállalkozó személyét érintő módosításhoz történő hozzájárulást a Munkacsoport 
javaslata alapján a Polgármester adja meg. A Munkacsoport a javaslatát megelőzően a Kbt. 
alapján megvizsgálja a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó alkalmasságát. 

4) A szerződés teljesítésének elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról szóló, Kbt. 
135. § szerinti nyilatkozatot – a Projektmenedzser vagy témafelelős jóváhagyása után – a 
Polgármester, vagy az általa meghatalmazott személy adja ki. 
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5) A szerződéses ellenszolgáltatás határidőre történő kiegyenlítéséért a Pénzügyi és Adó 
Iroda vezetője felel. 

6) A szerződés Kbt. 141. §  szerinti módosításáról az értesítéstaMunkacsoport küldi meg 
az ajánlattevők részére. 

FEJEZET 
A KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS JOGORVOSLAT SZABÁLYAI 

1) A Kbt. szerinti jogorvoslati eljárás megindításáról és visszavonásáról a PGB dönt. 

2) A jogorvoslati kérelem elkészítése, a Közbeszerzési Döntőbizottság részére történő 
megküldése és esetleges hiánypótlása a Munkacsoport feladata. A kérelmet megküldése előtt 
a Polgármester hagyja jóvá. 

3) A kérelemmel indított eljárás igazgatási díjának megfizetéséről a Polgármester 
jóváhagyását követően a Pénzügyi és Adó Iroda vezetője gondoskodik. 

4) A Közbeszerzési Döntőbizottság végzésének és érdemi határozatának bírósági 
felülvizsgálatát a Munkacsoport javaslata alapján a Képviselő-testület kezdeményezheti. 

5) A keresetlevelet a Munkacsoport készíti el és a Polgármester jóváhagyását követően 
nyújta be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz. 

6) Az eljárás felfüggesztéséről a Munkacsoport dönt, melyről értesíti a Közbeszerzési 
Döntőbizottságot és a soron következő ülésen tájékoztatja a PGB-t. 

FEJEZET 
A TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

1) Amennyiben az Önkormányzat tervpályázat céljából folytat le közbeszerzési eljárást, a 
szabályzat általános szabályain túl a 2)-4) pontban foglaltak az irányadók. 

2) Az eljárás lebonyolítása során a Kbt. rendelkezései mellett a tervpályázati eljárások 
szabályairól szóló 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: tervpályázati rendelet) 
előírásait is alkalmazni kell. 

3) Amennyiben a tervpályázat lebonyolítása nem kötelező, a tervpályázati rendelet szerinti 
lezáró döntést a Munkacsoport javaslata alapján a Képviselő-testület hozza meg. 

4) A Képviselő-testület a tervpályázati eljárást megelőzően, az adott tervpályázati eljárásra 
vonatkozó döntési és felelősségi rendet, valamint – szükség szerint – eljárási szabályokat 
határoz meg. 

FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1) Az Önkormányzat közbeszerzéseit lebonyolító személyek és szervezetek kötelesek a 
vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az 
azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni. 
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2) A jelen szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépés után megkezdett beszerzésekre kell 
alkalmazni. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a kapcsolódó 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

3) A Képviselő-testület és a PGB tagjai az összeférhetetlenségről – a szabályzat 3. sz. 
függeléke szerint – 2016. február29-ig kötelesek nyilatkozni. 

4) A szabályzatnak a jogszabályi, vagy egyéb változások miatti kiegészítésről vagy 
módosításról a Jegyző gondoskodik. 

5) Jelen szabályzat 2016. február 26.…………... napján lép hatályba, és ezzel egy időben 
valamennyi korábbi Közbeszerzési Szabályzat hatályon kívül kerül. 

 

Gyál, 2016.  február 10. 

 

 

 

 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 Polgármester címzetes főjegyző



  1. sz. függelék 

 

 
Irányadó jogszabályok 

 
 
 
 
2015. évi CXLIII tv. A közbeszerzésekről 

307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 
A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési 
szabályokról 

308/2015. (X.27.) Korm. rendelet 
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések 
teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett 
ellenőrzéséről 

310/2015 (X.28.) Korm. rendelet A tervpályázati eljárásokról  

320/2015 (X.30.) Korm. rendelet A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről  

321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról  

322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 
részletes szabályairól 

323/2015 (X.30.) Korm. rendelet Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

324/2015 (X.30.) Korm. rendelet 

A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten 
katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, 
illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos 
szabályokról szóló 228/2004. VII. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról.  

44/2015 (XI.2.) MvM rendelet 

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, 
ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények 
mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai 
összegzésről 

45/2015 (XI.2.) MvM rendelet 
A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjról 

46/2015 (XI.2.) MvM rendelet 
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes 
regisztrációjáról 

2003. évi CXXIX. törvény A közbeszerzésekről 

2011. évi CVIII. törvény A közbeszerzésekről 

188/2015. (VII. 15.) Korm. rendelet A hírszerző és elhárítási tevékenységhez kapcsolódó beszerzésekről 

247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 
A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati 
kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési 
rendszeréről 

46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet  
A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő 
gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések 
országos központosított rendszeréről 

16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 
A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos 
szabályairól 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról 

306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 

305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A tervpályázati eljárások szabályairól 

289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 
A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési 
szabályokról 

288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 
A Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és 
alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési 
Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet Egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 
A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági 
érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő 
beszerzések sajátos szabályairól 

93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről 

92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, 
ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények 
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mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai 
összegezésről 

48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 
A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek 
beszerzésének előmozdításáról 

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről 

256/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 
A 2011-es magyar EU-elnökség előkészítésével és lebonyolításával 
összefüggő, a közösségi értékhatárt el nem érő értékű beszerzések 
sajátos szabályairól 

215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 
Az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő 
dokumentációjának tartalmáról 

14/2010. (X. 29.) NFM rendelet 
14/2010. (X. 29.) NFM rendelet A közbeszerzési és tervpályázati 
hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai 
összegezések mintáiról 

8001/2007. (MK. 102.) KüM-IRM együttes tájékoztató 
A Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a 
közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeiről 

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 
A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási 
cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés 
alkalmazásáról  

302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  
A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes 
szabályairól   

1/2006. (I. 13.) PM rendelet 
A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, adózásra vonatkozó 
tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és 
díjazásról 

40/2005. (III. 10.) Korm.rendelet 
A NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló 
beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról  

228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 

A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő kifejezetten 
katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, 
illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos 
szabályokról  

224/2004. (VII. 22.) Korm.rendelet 
A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a 
közszolgáltatási szerződésről  

168/2004. (V. 25.) Korm.rendelet 
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi 
beszerző szervezet feladat- és hatásköréről  

143/2004. (IV. 29.) Korm.rendelet 
Az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, 
nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági 
intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól  

137/2004. (IV. 29.) Korm.rendelet 
A tervpályázati eljárások részletes szabályairól  
 

130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 
A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének 
részletes és sajátos szabályairól 

34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és 
közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének 
rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő 
közzététel rendjéről és díjáról  

30/2004. (IX. 8.) IM-PM együttes rendelet  
A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező 
felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokról 

29/2004. (IX. 8.) IM rendelet 
A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező 
közbeszerzési gyakorlatra és annak igazolására vonatkozó 
szabályokról  

1/2004. (I. 9.) FMM rendelet 
A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó a munkavállalók 
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási 
kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról 

 
A közbeszerzési eljárás során alkalmazandó belső szabályzatok  

‐ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelete  
‐ A Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata  
‐ Szabályzat a kötelezettségvállalásról, az érvényesítésről, az utalványozásról, az 

ellenjegyzésről és a számlák igazolásának rendjéről 
‐ Az Iratkezelési szabályzat. 

 
 

http://www.complex.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1100092.nfm�
http://www.complex.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1100092.nfm�
http://www.complex.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1100092.nfm�
http://www.complex.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1100048.kor�
http://www.complex.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1100048.kor�
http://www.complex.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1100046.kor�
http://www.complex.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1000256.kor�
http://www.complex.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1000256.kor�
http://www.complex.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1000256.kor�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1000014.NFM�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1000014.NFM�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1000014.NFM�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1000014.NFM�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1000014.NFM�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a07t8001.kum�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a07t8001.kum�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0700257.kor�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0700257.kor�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0700257.kor�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0600302.kor�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0600302.kor�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0600001.pm�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0600001.pm�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0600001.pm�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0500040.kor�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0500040.kor�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0400228.kor�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0400228.kor�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0400228.kor�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0400228.kor�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0400224.kor�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0400224.kor�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A0400168.KOR�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A0400168.KOR�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0400143.kor�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0400143.kor�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0400143.kor�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0400137.kor�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1000215.KOR�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1000215.KOR�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0400034.kor�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0400034.kor�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0400034.kor�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0400034.kor�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0400030.im�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0400030.im�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0400029.im�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0400029.im�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0400029.im�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0400001.fmm�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0400001.fmm�
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0400001.fmm�


  2. sz. függelék 

 

 
 

Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat 
 
 

Alulírott …………………..…. mint a Gyál Város Önkormányzat (2360 Gyál, Kőrösi út 112-

114.) ajánlatkérő által megindított közbeszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy 

velem szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 25. §-ában foglalt kizáró 

körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. 

Egyben kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan tudomásomra jutott üzleti 

titkot megőrzöm, azt sem az eljárás befejezése előtt, sem pedig azt követően harmadik 

személy, szervezet tudomására nem hozom. 

Jelen nyilatkozatot az Önkormányzat által ………………………………… tárgyban 

lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatban teszem. 

Kelt: Gyál, ……………..………… 

 

 

 ........................................………….. 
 aláírás
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Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat 
 

Alulírott …………………… (lakcím: ………………) Gyál Város Önkormányzat (2360 

Gyál, Kőrösi út 112-114.)  Képviselő-testületének/Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának tagja 

nyilatkozom, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben meghatározott 

kizáró körülményeket és összeférhetetlenségi okokat az alábbiak szerint megismertem: 

25. § (1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, 
hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező 
helyzetek kialakulását. 

(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az 
ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos 
gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt 
vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. 

(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre 
jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe 
bevont személy vagy szervezet, 

b) az a szervezet, amelynek 
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, 
bb) tulajdonosát, 
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az 

eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, 
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 

(4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság 
kivételével - összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre 
jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 

a) a köztársasági elnök, 
b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke, 
c) a Kormány tagja, 
d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, 
e) a legfőbb ügyész, 
f) az Alkotmánybíróság elnöke, 
g) az Állami Számvevőszék elnöke, 
h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a 
Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy 

i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke 
j)-m) 

tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója 
tulajdonában álló szervezet. 

(5) Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet 
figyelmét arra, ha a (3)-(4) bekezdés alapján - különösen az általa megszerzett többlet-
információkra tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget 
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eredményezne. 
(6) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak 

előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles 
nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség. 

(7) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és 
nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, 

a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, 
piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés 
megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges 
adatokat közölve kért tájékoztatást, 

b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28. § (4) 
bekezdés] vett részt, 

c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) 
benyújtásához szükséges árajánlatot kapott, 
feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a 
közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére 
rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt. 

(8) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárásból e § alapján csak akkor zárható 
ki, ha közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon 
nem biztosítható. A kizárást megelőzően az ajánlatkérő - hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés 
útján - köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, 
hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésében való részvétele az esélyegyenlőséget és a 
verseny tisztaságát nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa. Az 
összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a gazdasági szereplő által tett intézkedéseket 
az ajánlatkérő köteles az ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásáról szóló összegezésben 
ismertetni. 

 

 

Egyúttal kijelentem, hogy az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által lefolytatandó 
közbeszerzési eljárások során haladéktalanul bejelentem, amennyiben bármilyen 
összeférhetetlenségi ok vagy kizáró körülmény fenn áll. 

Kijelentem továbbá, hogy a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan tudomásomra jutott üzleti 
titkot megőrzöm, azt sem az eljárás befejezése előtt, sem pedig azt követően harmadik 
személy, szervezet tudomására nem hozom. 

Kelt: Gyál, ……………..………… 

 

 ........................................………….. 
 aláírás
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Megbízólevél 
 
 

A megbízott neve: 
 
A közbeszerzési eljárás tárgya: 
 

A közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény 27.§-ban  foglaltak alapján megbízom 
Önt, hogy a Gyál Város Önkormányzata (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.),  mint ajánlatkérő 
által kiírt, a fentiekben meghatározott tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bíráló 
Bizottság/Munkacsoport tagjaként eljárjon. 

A megbízott a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
valamint végrehajtási rendeletei alapján jogosult és köteles eljárni. A megbízott az eljárás 
során tudomására jutott adatokkal és információkkal kapcsolatban titoktartásra köteles. 

A megbízott az eljárás folyamán felmerült, a Kbt. 25.§-ban meghatározott. 
összeférhetetlenségi okokról a megbízót haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni. 

Gyál, …………………….. 
 
 
 _______________________ 
 polgármester 
 
 

Alulírott kijelentem, hogy Gyál Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát 
megismertem, az abban foglalt jogaim, illetve kötelezettségeim ismeretében a megbízást 
elfogadom. 

Gyál, …………………….. 
 
 
 _______________________ 
 megbízott
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ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 
 

Alulírott …………………………………………………… a mai napon és időpontban a 

…………………….....……………………………………………..…… tárgyú közbeszerzési 

eljárás ajánlati dokumentációját hiánytalanul átvettem, és az átvételt aláírásommal igazolom. 

Kijelentem, hogy a dokumentáció felvételére az általam képviselt cég feljogosított. 

Tudomásul veszem, hogy az átvett dokumentáció tartalma üzleti titokként kezelendő, csak a 
meghirdetett eljárás ajánlatának összeállításához használható fel, minden egyéb felhasználás 
jogszerűtlen és az Ajánlatkérő kifejezetten megtiltja. 

 
 
Cég neve:.....................................................................................................................................  

Pontos címe: ................................................................................................................................  

Képviselőjének neve: ..................................................................................................................  

Telefonszáma: .............................................................................................................................  

Fax száma:...................................................................................................................................  

E-mail címe: ................................................................................................................................  

 
 
Gyál, 20….. .....................hó ........... ............óra .............. perc 
 
 
 
 
 
 ...................................................... 
 aláírás
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ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 
 
 
Gyál Város Önkormányzat (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) által a ………………………...  

…………………………………………………….. tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban 

….......... év ….............. hó .......…. napján ….....… óra ...…...... perckor az ajánlat átvételre 

került. 

 
Az Ajánlattevő 
 
neve:  
 
címe:  
 
 
A benyújtott ajánlat csomagolása:  
1. sértetlen 
2. sérült, a sérülés jellege: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………................................................................ 
 
Gyál, .......................................... 
 
 
 
 ____________________ ____________________ 
 Átadó Átvevő
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Feladat és felelősségi rend összefoglaló 

Bíráló Bizottság 

‐ Részvételi jelentkezések/ajánlatok elbírálását, értékelését végzi [IV.19, 23] 
‐ Elbírálás jogszerűségéért, szabályszerűségéért felel [IV.21] 
‐ Javaslatot tesz ajánlat érvénytelenné nyilvánítására [IV.26] 
‐ Sorsolásra javaslatot tesz, és döntés után lebonyolítja [IV.27] 
‐ Kizárására javaslatot tesz [IV.28] 
‐ Ajánlat érvénytelennek nyilvánítására javaslatot tesz [IV.28] 
‐ Írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít [IV.28] 
‐ Tárgyalásos eljárás során az ajánlatok bírálatát végzi [V.7,12] 
‐ Tárgyalásos eljárás esetén az érvénytelenítésre javaslatot tesz [V.9,15] 
‐ Versenypárbeszéd eljárás során az ajánlatok bírálatát végzi [V.20] 

Bíráló Bizottság elnöke 

‐ Bizottsági ülés dokumentálásáért felel [II.15] 
‐ A bírálatot dokumentálásáért felel [IV.19] 
‐ Írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot a testület elé terjeszti [IV.28] 
‐ Előzetes vitarendezés esetén jóváhagyja az ajánlatkérői álláspontot [IV.34] 
‐ Előzetes vitarendezésről és annak eredményéről a testületet tájékoztatja [IV.36] 

Jegyző 

‐ Megfelelő eljárás alkalmazásáról, szükségességéről dönt [I.4] 
‐ Belső ellenőrzés eredményeként a szükséges intézkedésre javaslatot tesz [I.30] 
‐ Szakértő kijelölésére javaslatot tesz [II.4] 
‐ Jóváhagyja az éves statisztikai összegezést [III.15] 
‐ Változások miatti kiegészítésről vagy módosításról gondoskodik [X.3] 

Képviselő-testület 

‐ A bevonandó közbeszerzési tanácsadó és egyéb szakértő személyéről dönt [I.6] 
‐ Kötelezettség-vállalásra jogosult [I.17] 
‐ Dönt a központosított közbeszerzéshez történő csatlakozásról [I.18] 
‐ Dönt az eltérő felelősségi rendről [I.19] 
‐ Dönt más ajánlatkérő részére adandó meghatalmazásról [I.20] 
‐ Közbeszerzési terv elkészítése előtt indítandó eljárásról dönt [III.8] 
‐ Előzetes összesített tájékoztató esetleges készítéséről dönt [III.13] 
‐ Éves közbeszerzési tervet elfogadja, módosítja [III.6,9,10] 
‐ Ajánlatot érvénytelenné nyilvánít bírálóbizottsági javaslat alapján [IV.26] 
‐ Kizárásáról dönt [IV.29] 
‐ Ajánlat érvénytelennek nyilvánításáról dönt [IV.29] 
‐ Dönt az eljárás eredményéről [IV.29] 
‐ Keretmegállapodás esetén dönt a beszerzés törléséről [V.23] 
‐ Önálló eljárási szabályok szerinti beszerzésről és a szabályokról dönt [VI.4] 
‐ Döntőbizottsági végzés, határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezi [VIII.4] 
‐ Dönt tervpályázat önkéntes lefolytatásáról [IX.03] 
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Tervpályázati eljárásra vonatkozó döntési, felelősségi rendet és eljárási szabályokat határoz 
meg [IX.4] 

Munkacsoport 

‐ Gazdasági Versenyhivatal felé történő bejelentést összeállítja és megküldi [I.15] 
‐ Javaslatot tesz a központosított közbeszerzési rendszerhez történő csatlakozásra [I.18] 
‐ Javaslatot tesz más ajánlatkérő részére adandó meghatalmazásról [I.20] 
‐ A közbeszerzési dokumentumok őrzéséről gondoskodik [I.25] 
‐ Kérelem esetén a Közbeszerzési Hatóság vagy más szerv részére megküldi a kért anyagot 

[I.26] 
‐ A bevonandó közbeszerzési tanácsadóra és egyéb szakértőre javaslatot tesz [II.6] 
‐ Eljárás előtt beszerzi az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat [II.27] 
‐ Az elektronikus hirdetménykezelő rendszer (EHR) adatainak beállításáért, felhasználók 

jogosultságaiért felel [III.3] 
‐ Az előírt hirdetményeket közzététel céljából feladja [III.4] 
‐ A közbeszerzési terv és annak módosításai Kbt. szerinti közzétételéért felel [III.12] 
‐ Előzetes összesített tájékoztatót elkészíti [III.14] 
‐ Előzetes összesített tájékoztató közzétételéről gondoskodik [III.14] 
‐ Éves statisztikai összegezést elkészíti [III.15] 
‐ Éves statisztikai összegezést megküldi a Hatóságnak [III.15] 
‐ Kötelező információk honlapon történő közzétételéért [III.16] 
‐ Adatot gyűjt a becsült érték meghatározásához [III.18] 
‐  
‐ Elkészíti a felhívást [III.20] 
‐ Felhívás elkészítéséért és szabályszerűségéért felel [III.20] 
‐ Összeállítja a dokumentáció [III.23] 
‐ Az Önkormányzat Kbt. hatálya alá tartozásáról szóló bejelentésért felel [III.1.] 
‐ Éves közbeszerzési tervet elkészíti , módosítását előkészíti [III.5, 11] 
‐ Felhívás módosítására, visszavonására javaslatot tesz [IV.1] 
‐ Javaslatot tesz a dokumentáció módosítására [IV.2] 
‐ A részvételi, ajánlattételi határidő meghosszabbításáról dönt [IV.2] 
‐ Részvételi, ajánlattételi határidő meghosszabbítása esetén tájékoztatást küld [IV.3] 
‐ Dokumentáció módosítására javaslatot tesz [IV.4] 
‐ Felhívás, dokumentáció módosításáról tájékoztatja az ajánlattevőket [IV. 5] 
‐ Kiegészítő tájékoztatást összeállítja [IV.6] 
‐ Kiegészítő tájékoztatást megküldi az ajánlattevőknek [IV.7] 
‐ Konzultációt lebonyolítja, dokumentálja és tájékoztat [IV.8] 
‐ Műszaki dokumentáció elkészítéséért, elkészíttetéséért felel [IV.9] 
‐ A közbeszerzési műszaki leírás összeállítását koordinálja [IV.9] 
‐ Kérés esetén a dokumentációt megküldi [IV.12] 
‐ Kezdeményezi a dokumentáció árának visszatérítését [IV.13] 
‐ Ajánlati biztosíték visszafizetését illetve megfizetését kezdeményezi [IV.14] 
‐ Bontásig őrzi a részvételi jelentkezéseket és az ajánlatokat [IV.16] 
‐ Bontási eljárás dokumentálásáért és törvényességéért felel [IV.17] 
‐ Bontási jegyzőkönyvet megküldi [IV.18] 
‐ Hiányosságokat megállapítja [IV.22] 
‐ Hiánypótlási felhívást megküldi [IV.22] 
‐ Számítási hiba esetén elvégzi az ajánlat javítását és tájékoztatást küld [IV.24] 
‐ Indokolás, felvilágosítás, tisztázás kérését megküldi [IV.25] 



  7. sz. függelék 

 

‐ Közbeszerzési Hatóságot tájékoztatja az ajánlat érvénytelenségéről [IV.31] 
‐ Nyilvános nyilvántartásokban a Kbt. szerinti ellenőrzést elvégzi és dokumentálja [IV.26] 
‐ Írásbeli összegezést elkészíti és megküldi az ajánlattevők részére [IV.32,33] 
‐ Előzetes vitarendezés során kialakítja az álláspontot [IV.34] 
‐ Előzetes vitarendezésre a választ megküldi [IV.35] 
‐ Iratbetekintést lebonyolítja és jegyzőkönyvet készít [IV.37] 
‐ Kérésre tájékoztatást ad nyertes ajánlat jellemzőiről [IV.38] 
‐ Tárgyalást folytat le [V.4, 12] 
‐ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén javaslatot tesz az ajánlattételre felkért 

ajánlattevők számára és személyére [V.10] 
‐ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén tájékoztatja a Közbeszerzési 

Döntőbizottságot [V.16] 
‐ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén tájékoztatja a Közbeszerzési Hatóságot 

[V.17] 
‐ Keretmegállapodásos eljárás esetén a beszerzés törléséről tájékoztatást ad [V.23] 
‐ Felügyeli a tárgyalás szabályszerűségét és jegyzőkönyvet készít és megküldi azt [V.5-6] 
‐ Keretszámra és rangsorolás módjára javaslatot tesz [V.1, 3, 22] 
‐ Ajánlattételi felhívást közvetlenül megküldi az ajánlattevők részére [V.2,11, 18, 25] 
‐ Bírálóbizottság munkáját segíti, készíti elő [IV.20; V.8, 14,21] 
‐ Tájékoztatást küld [V.24-25; VI.5] 
‐ Szerződés megkötését előkészíti [VII.1] 
‐ Alvállalkozó módosulása esetén javaslatot tesz és vizsgálja alkalmasságát [VII.3] 
‐ Szerződés módosításáról értesítést küld [VII.6] 
‐ Jogorvoslati keresetlevelet elkészíti és benyújtja [VIII.2] 
‐ Bírósági felülvizsgálatra javaslatot tesz [VIII.4] 
‐ Keresetlevelet elkészíti [VIII.5] 
‐ Eljárás felfüggesztéséről dönt, melyről tájékoztatást küld [VIII.6] 
‐ Javaslatot tesz tervpályázat önkéntes lefolytatására [IX.3] 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

‐ Bírálóbizottságba tagokat delegál [II.10] 
‐ Eljárásban való részvétel jogának fenntartásáról dönt [III.21] 
‐ Jóváhagyja a felhívást [III.21] 
‐ Jóváhagyja a dokumentációt és annak módosítását [III.24; IV.4] 
‐ Felhívás módosításáról, felhívás visszavonásáról dönt [IV.01] 
‐ Keretszámról és rangsorolás módjáról dönt [V.1,3] 
‐ Tárgyalást lefolytatja, vagy lefolytatását átruházza [V.4, 12] 
‐ Meghatározza az ajánlattételre felkért ajánlattevőket [V.10] 
‐ Keretmegállapodásos eljárás szerinti keretszámot meghatározza [V.22] 
‐ Tárgyalásos eljárás során az érvénytelenítésről dönt [V.9, 15] 
‐ Jogorvoslati eljárás megindításáról és visszavonásáról dönt [VIII.1] 

Polgármester 

‐ Intézkedésről dönt [I.31] 
‐ Gazdasági Versenyhivatal felé történő bejelentést jóváhagyja [I.15] 
‐ Szakértőt a Jegyző javaslatára kijelöli [II.4] 
‐ Sorsolás megtartásáról dönt [IV.27] 
‐ Tárgyalást folytat le [V.4, 12] 



  7. sz. függelék 

 

‐ Az önkormányzat nevében megköti a szerződést [VII.2] 
‐ Alvállalkozó módosulásához hozzájárulhat [VII.3] 
‐ Kiadja a teljesítésigazolást [VII.4] 
‐ Jogorvoslati kérelmet jóváhagyja [VIII.2] 
‐ Jogorvoslati kérelem igazgatási díjának megfizetését jóváhagyja [VIII.3] 
‐ Jogorvoslati keresetlevelet jóváhagyja [VIII.5] 

Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda vezetője 

‐ Dokumentáció árának visszatérítése [IV.13] 
‐ Ajánlati biztosíték visszafizetése, megfizetése [IV.14] 
‐ Ellenszolgáltatás időben történő teljesítéséért felel [VII.5] 
‐ Jogorvoslati eljárás igazgatási díjának megfizetéséről gondoskodik [VIII.3] 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a „Gyáli Tátika Óvoda Bartók 
Béla utcai tagóvodájának bővítése” megnevezésű 
közbeszerzési eljárás lezárására. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő- testület a 201/2015. (IX.24) számú határozatában elfogadta a az Ybl 
Tervező Kft. legkedvezőbb ajánlatát a Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai épületének bővítéséhez szükséges 
kivitelezési tervek elkészítésére. A Képviselő-testület 177/2014.(X.30.) sz. határozatában felkérte a tervezőt a 
tervek engedélyeztetésére. 
 
A 155/2015.(X.21.) sz. PGB határozatban elfogadásra került a kivitelező felkérésére szolgáló közbeszerzési 
eljárás ajánlati felhívása és dokumentációja, a határozat alapján a közbeszerzés megindításra került. 
A 2016.02.01.-i ajánlattételi határidőig a Gyál Ipartestület Kft; Hidi – Top Kft; Kinamé Kft. beadta ajánlatát, 
ennek adatai az első bontási jegyzőkönyvben szerepelnek. 
A 2016.02.03.-án megtartott tárgyalás lefolytatása után, melynek adatai a tárgyalási jegyzőkönyvben 
szerepelnek, a 2016.02.15.-i határidőig beadott végső ajánlatok adatait a második bontási jegyzőkönyv 
tartalmazza. A Gyáli Ipartestület Kft a végső ajánlattételi határidőig módosított ajánlatot nem adott le. 
 

A Bíráló Bizottság, ill. a Közbeszerzési Munkacsoport közbeszerzés lezárására vonatkozó javaslatát a 
szakvélemény és döntési javaslat tartalmazza. 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, a „Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodájának bővítése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás szakaszának lezárására a szakvélemény és döntési javaslatban szereplőeket, és az alapján a Hidi-
Top Kft ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek, és szerződést kíván kötni vele az ajánlatában szereplő 
149 581 360,- + ÁFA összegért. 

2. a szakvélemény és döntési javaslatban szereplőek szerint érvénytelenné nyilvánítja a Gyáli Ipartestület 
ajánlatát. 

3. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. március 30. 
Felelős:  Munkacsoport 
 

A határozati javaslat elfogadása névszerinti szavazással, egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Egry István  

 

Gyál, 2016. február 16. 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

Melléklet: I. Bontási jegyzőkönyv 
  Tárgyalási jegyzőkönyv  

II. Bontási jegyzőkönyv 
Gyáli Ipartestület nyilatkozata 
Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat 



























 
Tárgy: Javaslat a Piroska utca forgalmi 

rendjének megváltoztatására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2016. január 4-én Balázs László, 2360 Gyál, Piroska u. 5. szám alatti lakos az 1. számú melléklet szerinti 
megkereséssel fordult hivatalunkhoz, a Piroska utca forgalmi rendjének megváltoztatása kapcsán, melyben a 
biztonságos forgalmi rend kialakítására törekedve a következőket javasolta:  
 
1. a Piroska utca 1-9 házszámig terjedő, Tulipán és Ibolya utcák közötti szakasza legyen egyirányú a Tulipán 
utcától az Ibolya utca irányába, 
2. a Piroska utca és Ősz utca kereszteződését megelőzően forgalomlassító útburkolati küszöb kerüljön 
kihelyezésre. 
 
A kérelmező, a levelében foglaltakat azzal indokolta, hogy a Mátyás király utcáról a Kőrösi útra tiltott a balra 
kanyarodás, ezért a Penny Market-ből a Gyál központja felé haladók a Tél utca - Ibolya utca - Piroska utca - 
Tulipán utca útvonalat választják, mint egyik lehetséges alternatívát, ugyanis a Tulipán utcáról már 
engedélyezett a balra kanyarodás a Kőrösi útra. Gyál központjából a Penny Market felé haladók szintén a 
Tulipán utca – Piroska utca – Ibolya utca - Tél utca útvonalat használják az áruház megközelítésére, mivel a 
Mátyás király utcai vasúti kereszteződés lassítja a forgalmat a Kőrösi útról a Mátyás király utcába kanyarodók 
számára. 
 
Ez a kérelmező szerint azért problémás, mivel a fent említett utcákban igen sok kisgyermekes család él, így a 
reggeli és délutáni órákban jelentős a gyalogos és a kerékpáros forgalom, ezért balesetveszélyes helyzet 
alakulhat ki a megnövekedett személygépjármű forgalom miatt. 
 
Fentiek megvalósítása azonban jelenleg nem lenne célszerű, mivel a Gyál-felső vasútállomás melletti, MÁV Zrt. 
tulajdonát képező 3984/1 hrsz-ú terület tulajdonjogi rendezése folyamatban van, a terület tulajdonosával 
megkezdődtek a tárgyalások. A tulajdonjogi változások bekövetkezte után a terület rendezése, szabályozási 
tervnek megfelelő kialakítása várható, mely befolyásolhatja a Piroska utca és környéke forgalmi rendjét is, ezért 
a 3984/1 hrsz-ú terület rendezése után lenne érdemes visszatérni a terület forgalmi rendjének felülvizsgálatára. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslat megtárgyalása után hozza meg határozatát! 
 
Határozati javaslat: 
 

I. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
1.) jelenleg nem kívánja megváltoztatni a Piroska utca forgalmi rendjét. 
2.) a Piroska utca forgalmi rendje felülvizsgálatának kérdésére a 3984/1 hrsz-ú terület 

tulajdonjogának rendezése után újra visszatér. 
 
Határidő: azonnal, a forgalmi rend felülvizsgálatára a 3984/1 hrsz-ú terület rendezését követő egy év 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
A előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
A előterjesztést készítette: Kurucz-Szigetvári Szonja ügyintéző 
 
Gyál, 2016. január 28. 

 
 

Pápai Mihály 
Polgármester 

 
Mellékletek: 
1. Balázs László, 2360 Gyál, Piroska u. 5. szám alatti lakos kérelme 
2. a Piroska utca és környéke helyszínrajza 







Tárgy: Javaslat Ady Endre utcai CBA üzlet épülete 
melletti (3716/22 hrsz.-ú ingatlanból) területrész 
megvásárlásával kapcsolatosan 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

 A Képviselő-testület a 2015. november 26-i ülésen hozott 261/2015. (XI.26.) számú határozata(1.számú 
melléklet) alapján Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a gyáli 3716/22 hrsz.-ú ingatlanból (Ady 
Endre utcai CBA üzlet) 1404 m2-es területrészt meg kívánt vásárolni, az eladó, tulajdonos RUBINVEST-
INGATLAN Ingatlanhasznosító Kft. által megjelölt 4000.-Ft/m2-es, összesen 5.616.000.-Ft vételáron. 
 

A határozatról értesítettük a RUBINVEST-INGATLAN Ingatlanhasznosító Kft.-t, melyre 2015. 
december 21-én - Dr. Szemethy Zoltán ügyvéd által írt – válaszlevél érkezett. (2. számú melléklet) 
Tárgyi iratban „elírás (gépelési hiba) folytán” új eladási árat jelöltek meg. A 4.000.-Ft/m2 árról 40.000.-Ft/m2-
re javított új ajánlat véleményünk szerint irreálisan magas. 
 

A kialakult helyzettel kapcsolatosan a 2016. január 13-án kelt K/807/2016 számú válaszlevelünkben (3. 
számú melléklet) ismertettük álláspontunkat, amelyet 2016. január 18-án a RUBINVEST-INGATLAN 
Ingatlanhasznosító Kft és Dr. Szemethy Zoltán ügyvéd úr is átvett. Az ügy további rendezésével kapcsolatosan a 
mai napig nem keresték meg hivatalunkat. 
 
 Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 

a) nem kívánja megvásárolni a gyáli 3716/22 hrsz-ú ingatlanból (Ady Endre utcai CBA üzlet)megjelölt 
1404 m2-es területrészt, az eladó, tulajdonos RUBINVEST-INGATLAN Ingatlanhasznosító Kft. által 
megjelölt módosított, javított 40.000.-Ft/m2-es, összesen 56.160.000.-Ft vételáron. 

b) felkéri a Polgármestert - a tárgyi ingatlanon kialakult illegális tevékenység megszüntetésével és az 
ingatlan rendbentartásával kapcsolatosan - a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: folyamatos 
március 05. (az ügyfél értesítésére)                              
Felelős:  Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó vezető főtanácsos 
 
Gyál, 2016. február 1. 

  

 Pápai Mihály 
  polgármester 
 
 
Mellékletek:        1.sz.a261/2015.(XI.26.) KT. határozat 
  2.sz. aRUBINVEST-INGATLAN Ingatlanhasznosító Kft. levele 
               3.sz.  a K/807/2016 számú Polgármesteri levél 













 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Gyál, Nagy László utcai 5097/2 hrsz-ú 
ingatlan önkormányzati tulajdonrészének értékesítésére 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Gyál, Nagy László utcai 5097/2 hrsz.-ú 1787 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 

tulajdonosai 900/1787 tulajdoni hányadában Gyál Város Önkormányzata, 887/1787 tulajdoni hányadában pedig Balogh 
Zoltán, 6086 Szalkszentmárton, Szabadság utca 2. szám alatti lakos. 

 Timándi Norbert, Gyál, Szélső utca 89. és Turcsányi Ferenc, Gyál, Nagy László utca 11/2. szám alatti lakosok 
kérelmet nyújtottak be a gyáli 5097/2 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására. A magántulajdonossal felvették a kapcsolatot, 
mely szerint Balogh Zoltán tulajdoni részét 3.000.000.-Ft, azaz három millió forint vételárért meg tudnák vásárolni. 

Kérelmezők gyáli fiatalok, Timándi Norbertnek 1992. január 13-óta állandó bejelentett lakcíme Gyál, Szélső utca 89. 
szám, Turcsányi Ferencnek pedig 2006. december 22-óta állandó bejelentett lakcíme Gyál, Nagy László utca 11/2. 
szám, mindketten Gyálon szeretnének családot alapítani és építkezni, ezért szeretnék megvásárolni az önkormányzati 
tulajdonrészt is. Az általuk felajánlott vételár 3.000.000.-Ft, amelyből 1.000. 000.-Ft előleget (részben foglalót) a 
szerződés megkötésekor, a fennmaradó vételár hátralékot pedig 2016. augusztus 31-ig fizetnék meg. 

Tárgyi telek Gyál perifériás részén található, közművekkel nincs ellátva (csak a Nagy László utca végéig van 
kiépítve), elhanyagolt, gazos területű. Előzőek és az osztatlan közös tulajdon miatt ez idáig alig volt érdeklődő a telek 
megvásárlására. A szomszédos 5098 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa szabálytalanul a tárgyi ingatlanon keresztül közelíti 
meg saját ingatlanát, sőt kaput is erre nyitott. ( A kérelmezők az érintett ingatlan közelében laknak, így ismerik annak 
állapotát.) 

A területre elkészült Szabályozási Terv (SZT-11) a gyáli 5097/2 hrsz.-ú ingatlan ÉK-i részére a 6659 hrsz-ú 
utca szélesítését írja elő, ami kb. 50-60 m2 terület csökkenést jelenteni a tárgyi ingatlan területéből. 

Az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012. 
(XI.30.) önkormányzati rendelet, a vagyon értékének meghatározásáról szóló 5. §. alapján, tárgyi földrészletre 
vonatkozó adó és értékbizonyítvány került elkészítésre. Az ingatlan egészének forgalmi értéke 7.000.000.-Ft. 
 

Az ingatlan értékesítése esetén először telekalakítási eljárást kell lefolytatni – az utcarészlet kialakítása miatt - 
amelynek költsége kb. 120-150.000.-Ft. 

 
Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni. 

 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testülete 
 
a.) a Gyál, Nagy László utcai 5097/2 hrsz.-ú„kivett beépítetlen” megnevezésű ingatlanban meglévő - a szükséges 

telekalakítási eljárás lefolytatása után kialakuló - tulajdoni hányadát 3.500.000.-Ft-os vételáron elidegeníti 
Timándi Norbert Gyál, Szélső utca 89. és Turcsányi Ferenc Gyál, Nagy László utca 11. szám alatti lakosok 
részére, az adásvételi előszerződés 2016. április 15-ig történő megkötésével.Az előszerződés aláírásával egy 
időben minimum a vételár 10 %-a fizetendő foglalóként. 

b.) a szabályozási tervnek megfelelően megosztja a gyáli 5097/2 hrsz.-ú ingatlant.  
c.) előzőek alapján a telekalakítási határozat jogerőre emelkedése után végleges adásvételi szerződés köt tárgyi 

ingatlanra, amellyel egyidőben a vételár hátralék teljes összege fizetendő. 
d.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, illetve a szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: 2016. április 15. (előszerződés megkötésére) 
Felelős:  Polgármester 
 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 



 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó vezető főtanácsos 
 
 
 
Gyál, 2016. február 3. 
 
 
 
          Pápai Mihály 
          polgármester 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 
  1 pld. térkép kivonat 
  1 pld. tulajdoni lap 
  1 pld. SZT-11 tervlap részlet 
  1 pld. értékbecslés 





















 
 
 

Tárgy: Javaslat szelektív hulladékgyűjtő konténerek 
értékesítésére. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. az alábbi kéréssel fordult 
Önkormányzatunkhoz: 
 
Gyál városában két ütemben  25 szelektív gyűjtősziget létesült 100 db konténerrel, melyek közül az utolsók fenntartási 
időszaka is lejárt 2015. december 31-én. A szigeteken tapasztalt rongálások, lopások és gyújtogatások, valamint a 
folyamatosan bevezetett házhoz menő szelektív gyűjtés miatt első alkalommal 2008.03.11-én beszállításra került 11 
szigetről 34 db konténer (elvben 44 db lett volna, de már nem volt fellelhető mind). Ebből a 34 konténerből 2008 
májusban két ütemben egyszer 6 db majd 10 db konténer visszahelyezésre került a szigetekre pótlásként. Ekkor 18 
konténer maradt a telepükön. Ezen 18 konténerből a szigetek rendjének fenntartása érdekében folyamatosan kerültek 
visszahelyezésre konténerek. 
 2009. január 5.-én került beszállításra a megmaradt 11 szigeten lévő konténerek összessége, mely 42 db volt (44 
helyett), így telepükön összesen a korábbi  beszállításból megmaradt konténerekkel együtt 45 db konténer volt. A 
konténerek beszállításakor 11 db-ról már nyilvánvaló volt, hogy további használatra teljesen alkalmatlan, így 
selejtezésre kerültek. 
 Az így megmaradt 34 db konténerből jelenleg 1 db egy gyáli iskolában 1 db a telephelyük előtt üveggyűjtésre van 
rendszeresítve a közszolgáltatás keretein belül. 
Mivel a GY.T.H. Kft. 10 db konténert szeretne a gyáli intézményekbe szállítani az ottani szelektív hulladékgyűjtés 
lehetőségének megteremtése érdekében, így a fennmaradó 22 db konténert szeretnék könyvi értéken átvenni vagy ha 
erre nincs lehetőség, akkor ellenértékként 80.000 Ft + ÁFA összeget ajánlanak fel. 
 Természetesen a 10 db konténert a GY.T.H. Kft. által megjelölt intézményekbe kiszállítják. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1. 22 db, szelektív hulladékgyűjtésre használandó konténert az A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és 
Hulladékgazdálkodás Kft. részére értékesít összesen 80.000,-Ft+ÁFA összegért. 

2. 11 db, szelektív hulladékgyűjtésre használandó konténert a közszolgáltatás keretein belül a gyáli intézmények 
részére biztosít. 

3. 1 db szelektív hulladékgyűjtésre használandó konténert a közszolgáltatás keretein belül üveggyűjtésre 
rendszeresít. 

4. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Az előterjesztés elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Határidő : 2016. március 31. 
Felelős :  Polgármester 
 
 
Az előterjesztést tárgyalta : Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette : Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
 
Gyál, 2016. február 2. 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a polgármester 2016. évi 
szabadságolási ütemtervének elfogadására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) VII/A. fejezete, „A 
polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezések” rögzíti azt, hogy a 
polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Kttv. megállapítja (225/C.§.) 
továbbá, hogy a főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra 
jogosult, azaz mindösszesen 39 nap áll rendelkezésre. 

A képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A 
szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint felhasználni. A képviselő-testület 
tájékoztatása szükséges a szabadság igénybevételéről. 

A Kttv. alapján tehát a 2016. évi szabadságomnak ütemezéséről az alábbiak szerint kívánok rendelkezni. 

Előző 
évben ki 
nem vett 

2016. év – 39 nap 

I. II. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

4 3 3 5  5  5 5 5 6  5 2015. évi: 

7 nap 15., 

20-22. 
15-17. 

18-19. 

29. 
1-5.  2-6.  25-29. 1-5. 12-16. 15-21.  

23. 

27-30. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2016. évi szabadság-ütemezés jóváhagyására, valamint a határozati 
javaslat elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pápai Mihály polgármester 2016. évi szabadságolási 
ütemtervét az alábbi táblázat alapján elfogadja: 

Előző 
évben ki 
nem vett 

2016. év – 39 nap 

I. II. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

4 3 3 5  5  5 5 5 6  5 2015. évi: 

7 nap 15., 

20-22. 
15-17. 

18-19. 

29. 
1-5.  2-6.  25-29. 1-5. 12-16. 15-21.  

23. 

27-30. 

 
Határidő: ütemezés szerint 
Felelős: Polgármester 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel, a javaslatot bizottság nem tárgyalta. 
Az előterjesztést készítette: Márki Tímea csoportvezető 
 
Gyál, 2016. február 01. 
 
       Tisztelettel: 
 
 Pápai Mihály 
 Polgármester 



 

 

 

 

      Tárgy: Javaslat DPMTISZK cégeljárásával kapcsolatos 
       alaki hiányosság pótlására, határozat  
       meghozatalára 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Dr. Pallos Zoltán Ügyvédi Iroda megküldte önkormányzatunk részére a végelszámoló változás bejegyzéséhez 
kapcsolódó hiánypótlási végzést, melyben kérték a Tisztelt Képviselő-testület határozatának becsatolását. 
 

Fenti kérés előzménye az, hogy a DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. „v.a.” 2015. december 
7. napján tartott taggyűlésén megállapította, hogy Valló Péter végelszámoló megbízatása a végelszámoló 
lemondása miatt 2015. november 30. napjával megszűnt, így a Taggyűlés a Valló Péter felszámoló biztos és a 
társaság között a végelszámolói feladatok ellátására 2014. július 31. napján létrejött megbízási szerződést a 
szerződés 3.3b./ pontjában foglaltak alapján közös megegyezéssel megszüntette.  
A Taggyűlés végelszámolónak a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi 
út 56. cégjegyzékszám_ 01-09-994411), kijelölt végelszámolónak pedig dr. Munz Károly urat (sz. Szeged, 1962. 
március 17, an: Beretka Margit, lakhely: 6720 Szeged, Tisze L. krt. 76.,  adóazonosító jel: 8348081631) 
választotta meg a társaság cégjegyzékből való törlésének napjáig, de legkésőbb 2016. március 31. napjáig.  
 

Fenti taggyűlési határozat alapján indult cégeljárásban a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Cg. 13-
09-123299/81 számú, 2016. február 2.-án kelt végzésében a társaságot – az elutasítás terhe mellett – 30 napos 
határidővel hiánypótlásra hívta fel. A hiánypótló végzésben a Ctv. 2. számú melléklete 4 b) pontja alapján előírta 
a társaság önkormányzati tagjai (Gyál és Nagykáta) képviselőtestületének a végelszámoló megválasztására 
vonatkozó határozatát.  
A Cégbíróság felhívására, a fenti alaki hiányosság pótlása végett kérik az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
1. megerősíti, támogatja és elfogadja, a DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2015. 

december 7. napján tartott taggyűlésének döntését, mikor megállapította, hogy Valló Péter 
végelszámoló megbízatása a végelszámoló lemondása miatt 2015. november 30. napjával megszűnt, 
így a Taggyűlés a Valló Péter felszámoló biztos és a társaság között a végelszámolói feladatok 
ellátására 2014. július 31. napján létrejött megbízási szerződést a szerződés 3.3b./ pontjában foglaltak 
alapján közös megegyezéssel megszüntette. Továbbá a Taggyűlés végelszámolónak a Nemzeti 
Reorganizációs Nonprofit Kft.-t (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. cégjegyzékszám_ 01-09-
994411), kijelölt végelszámolónak pedig dr. Munz Károly urat (sz. Szeged, 1962. március 17, an: 
Beretka Margit, lakhely: 6720 Szeged, Tisze L. krt. 76.,  adóazonosító jel: 8348081631) választotta 
meg a társaság cégjegyzékből való törlésének napjáig, de legkésőbb 2016. március 31. napjáig; 

2. felhatalmazza a polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés 
aláírására. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos 
 
Gyál, 2016. február 12. 

 
Erős József  
alpolgármester 
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