
 
 
 
 
 
 
 
Szám:7167/2016. 
 
 
 

M E G H Í V Ó 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
 

2016. március 31-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. február 25-ei 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 a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 2015. évi tájékoztatójának megtárgyalására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 

 
4. Javaslat a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál részére történő támogatás nyújtására  

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 

 
5. Beszámoló a Városi Egészségügyi Központ 2015. évi működéséről  
 

 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és  Egészségügyi Bizottság 
 

6. Javaslat Gyál Város Települési Környezetvédelmi Programjának 2012-2017 közötti felülvizsgálatára, 
egyúttal a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentum elfogadására 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
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7. Javaslat a „Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodájának felújítása” tárgyú munka 
közbeszerzési tanácsadójának kiválasztására 

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

8. Javaslat a „Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodájához kapcsolódó tájépítési és utcafronti 
vízelvezetés kiépítése” tárgyú munka közbeszerzési tanácsadójának kiválasztására 

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

9. Javaslat a Gyáli Védőnői Épület kiviteli tervezésére tervező kiválasztására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

10. Javaslat a „Gyáli Védőnő Épület kivitelezése” tárgyú munka közbeszerzési tanácsadójának 
kiválasztására 

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

11. Javaslat Gyálon térfigyelő kamerarendszer telepítésére 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

12. Javaslat a 3870/1 hrsz.-ú ingatlanból megosztással kialakítandó területrész átminősítésére és 
elidegenítésre 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

13. Javaslat a Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2015. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolójának 
elfogadására 

 
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

14. Módosított javaslat a Gyál, Nagy László utcai 5097/2 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonrészének 
értékesítésére 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

15. Javaslat "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése" tárgyú pályázattal 
kapcsolatos döntések meghozatalára 

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

16. Javaslat az Ady Endre Általános Iskolában „Informatikai eszközbeszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás 
lezárására 

 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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17. Javaslat pályázat benyújtására a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és 
együttműködések” tárgyában 

  
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

18. Javaslat Gyál Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 

19. Egyebek 
  
Gyál, 2016. március 24.  
 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2016. február 25-ei 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2016. február 25-ei 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 március 21-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:        86.000 e Ft        33.556 e Ft    39,02 % 
 iparűzési adó:   1.088.330 e Ft      393.514 e Ft    36,16 % 
 építményadó:      202.000 e Ft        87.205 e Ft    43,17 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet február hónapban egyetlen alkalommal sem 
vettük igénybe.  
 

3./ A költségvetési számlán átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzeszköz lekötésből 113.002,- Ft,- a 2016. 
március 15- ig realizált kamat összege. 2016. március 21-én az önkormányzat által a költségvetési számláról 
lekötött szabad pénzeszközeinek összege:    707.500.000 ,- Ft.  
Megoszlása: 465.000.000,- Ft lekötve 2016.03.30. napjáig 0,14 % kamatozással 

145.000.000,- Ft lekötve 2016.03.25. 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.  
 
5./ Végh Tibor Képviselő Úr tájékoztatást kért arról, hogy a környező településeken a mezőőri járulék milyen 

nagyságrendű a Gyálon alkalmazotthoz képest. A kért adatok az alábbiak: 
 

Alsónémedi 2.350,- Ft/ha/év Mezőőri szolgálat működik 

Bugyi 

Szántó után:  
  10 ha alatt: 1.200,- 
Ft/ha/év 
  10 ha felett:   600,- 
Ft/ha/év 
Legelő után: 600,- Ft/ha/év 

Mezőőri szolgáltat működik 

Dunakeszi 

15 ezer m2-nél kisebb 
terület után: 1,- Ft/m2/év 
15 ezer m2-nél nagyobb 
terület után: 2,- Ft/m2/év 

Mezőőri szolgálat működik 

Üllő 600,- Ft/ha/év Mezőőri szolgálat működik 
Gyál 500,- Ft/AK/év Mezőőri szolgálat működik 
Felsőpakony - Mezőőri szolgálat nem működik 
Ócsa - Mezőőri szolgálat nem működik 
Vecsés - Mezőőri szolgálat működik 

 
 
II. Igazgatási Iroda 
 
Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2016. február havi tevékenységéről készített kimutatásokat.  
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III. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 
1. 
A Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli Rendőrőrs részéről az alábbiakban felsorolt 4 fő rendőrjárőr lakhatási 
pénzügyi támogatása céljából kérelemmel fordult Gyál Város Polgármesteréhez:  
 

 Galambos Gábor törzsőrmester (tart.hely:1188 Bp. Bagamér u. 27.) 
 Kőkúti Gergő    törzsőrmester (tart.hely: 2360 Gyál, Gárdonyi G. u. 30.) 
 Nagy Gábor       törzsőrmester(tart.hely:  1188 Bp. Ady E. u. 88/A.) 
 Nagy Tamás       törzsőrmester (lakcím:  1188 Bp. Bagamér u. 27/A.) 

 
Gyál Város Önkormányzata és Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány (továbbiakban: Alapítvány) támogatási 
szerződés keretében, konkrét cél meghatározásával 
 

 960 e.Ft (azaz kilencszázhatvanezer forint) összeget biztosít az Alapítvány 
számára, melytől a Dabasi Rendőrkapitányság  Gyáli Rendőrőrs állományában 
lévő 4 fő rendőrjárőr részére 20.e.Ft/fő/hó kerül átutalásra lakhatási támogatásként 
(rezsi költség hozzájárulásként) 2016. 01. 01 – 12. 15. időszakban, 

 200 e.Ft (azaz kettőszázezer forint) összeget biztosít az Alapítvány működési célú 
költségeire. 

 
Gyál Város Önkormányzata 2016 évben további támogatást biztosít a Gyáli Rendőrőrs körzeti megbízottja által 
használt IEN-723 frsz-ú személygépjármű üzemeltetési költségeihez évi 150.e.Ft  (azaz egyszázötvenezer forint) 
összegben üzemanyag támogatás formájában. 
 
Fenti támogatási összeg Gyál Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének céltartalékán „Közbiztonság 
támogatása” költségvetési soron beállításra került. 
 
2. 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 068/19. és a 078/21. hrsz-ú föld adás-vételek tárgyában a 
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert megszüntette, melyről a 3.K.27.870/2015/6,  
3.K.27.869/2015/7. sz. végzéseket jelen polgármesteri beszámolóhoz mellékeljük. 
 
 
IV. Városfejlesztési Iroda 
 
Gyál Város Önkormányzata és a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatala közötti közfoglalkoztatás 
támogatására vonatkozó szerződés 2016.02.29. dátummal lejárt, így a közfoglalkoztatottak munkaszerződése 
megszüntetésre került. Új hatósági szerződés keretében 2016.03.01-től 35 fő közfoglalkoztatott került felvételre, 
akik közül 10 fő általános irodai adminisztrátor, 25 fő pedig a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. irányításával végzi munkáját. A közfoglalkoztatási szerződések 2016.09.30-ig kerültek 
megkötésre.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés 
óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Gyál, 2016. március 23.  
 
 
 
  Pápai Mihály 
  polgármester 



 2016. Február havi összesítő

Illetékes 
szerv ért, 

Figyelmezt
etés

Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, köztisztasággal kapcsolatos események 3 db 1 db 2 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események 1 db 1 db
Tűzgyújtással kapcsolatos események 1 db 1 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 5 db 5 db
Közútkezelői hozzájárulást igénylő, azzal kapcsolatos események 1 db 1 db
Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek 1 db 1 db 5 000 Ft
Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 41 db 41 db
Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése 21 db 21 db
Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése 2 db 2 db
Gyalogos járőrőzés 21 db 21 db
Utcanévtáblák, házszámtáblák hiányának, rongálás észlelése, jelzése
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése, visszaellenőrzése
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák, növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak 
észlelése, jelzése, visszaellenőrzése 16 db 16 db
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése, visszaellenőrzése
Zöldterület szennyezése, rongálása, 
Illegális, engedély nélküli fakivágásal kapcsolatos események
Forgalomszabályzó táblák eltűnésének, útburkolati hibák, jelek sérülésének,  észlelése, 
jelzése 1 db 1 db
KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 82 db 53 db 27 db 275 000 Ft 2 db
Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések 27 db 26 db 1 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés 9 db 8 db 1 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás, műszaki mentésében részvétel 2 db 2 db
Orvosi ügyelet értesítése, beteg, ittas személyekkel intézkedések
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés
Irodai munka, ügyfél fogadás 32 db 32 db
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 5 db 5 db
Testületi ülésen, megbeszéléseken, egyeztetéseken, irodai értekezleteken részvétel 1 db 1 db
HelpyNet jelzések, riasztások, segélykérések
Lakossági, egyéb bejelentések ellenőrzése, intézkedések 8 db 8 db
Közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos intézkedések 38 db 28 db 10 db
X

Összesen: 318 db 215 db 73 db 28 db 280 000 Ft 2 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
2016. februári mezőőri tevékenységről 

 
 

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



















 
 
 
 
 
 

       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. február 25. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület  
27/2016.(II.25.) sz. határozatával elfogadta. 
 

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

25/2016.(II.25.)      Intézkedést nem igényel. 
26/2016.(II.25.)      Intézkedést nem igényel. 
27/2016.(II.25.)      Intézkedést nem igényel. 
28/2016.(II.25.)  A GY.T.H. Kft. 2016. évi üzleti tervének 

elfogadásáról szóló testületi határozat az ügyvezető 
részére átadásra került. 

29/2016.(II.25.)  Az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár 2015. évi működéséről készült 
beszámoló elfogadásáról a testületi határozat az 
igazgató úr részére átadásra került. 

30/2016.(II.25.) Az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár 2016. évi munkatervének elfogadásáról 
szóló testületi határozat az igazgató úr részére 
átadásra került. 

31/2016.(II.25.)  A „közművelődési intézmény technikai, műszaki 
eszközállományának, berendezési tárgyainak 
gyarapítása” c. pályázat kapcsán született testületi 
döntésről az intézményt értesítettük, várják a 
pályázat kiírását. 

32/2016.(II.25.) A „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodása az érintett települések 
polgármesterei által aláírásra került. 

33/2016.(II.25.)  A DPMV Zrt beruházásában megvalósult 
rekonstrukciós munkálatokkal érintett útszakaszok: 
valamint a Gyál, Kőrösi út 190. sz. alatti 
viziközmű épületben végzett felújítás térítésmentes 
átadásáról a könyvszerinti átvezetés megtörtént. 

34/2016.(II.25.)  A Gyáli Bóbita Bölcsőde módosított alapító 
okirata a Magyar Államkincstárhoz megküldésre 
került.  

35/2016.(II.25.)  A Gyáli Liliom Óvoda álláshely számának 
szeptember  1-jétől történő megemeléséről szóló 
testületi határozat az intézmény vezetője részére 
megküldésre került. 

36/2016.(II.25.)  A civil szervezetek szabadidős és kulturális 
tevékenységének támogatására a pályázati felhívás 
az Új Gyáli újság márciusi számában és a honlapon 
is megjelentetésre került. 

37/2016.(II.25.)  A sport célú támogatás elnyerésére a pályázati 
felhívás az Új Gyáli újság márciusi számában és a 
honlapon is megjelentetésre került. 
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38/2016.(II.25.)  A képviselő-testületi határozat a Dabas és 
Környéke Üdülőtábor Alapítvány részére 
megküldésre került, az Alapító Okirat aláírása 
folyamatban van. 

39/2016.(II.25.)  A 2016. évi közbeszerzési terv az önkormányzat 
honlapján megtalálható. 

40/2016.(II.25.)  Az új közbeszerzési szabályzat az önkormányzat  
honlapján megtalálható. 

41/2016.(II.25.)  A „Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai 
tagóvodájának bővítése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás nyertesével, a Hidi-Top Kft.-vel a szerződés 
megkötésre került. 

42/2016.(II.25.)  A Piroska utca forgalmi rendjének megváltoztatása 
elutasításáról a testületi döntés a kérelmező részére 
megküldésre került. 

43/2016.(II.25.)  A gyáli 3716/22 hrsz-ú ingatlanból (Ady Endre 
utcai CBA üzlet)megjelölt 1404 m2-es területrész 
megvásárlása tárgyában született testületi határozat 
a tulajdonos részére megküldésre került. 

44/2016.(II.25.)  A Gyál, Nagy László utcai 5097/2 hrsz.-ú„kivett 
beépítetlen” megnevezésű ingatlanban meglévő 
tulajdoni hányad elidegenítése tárgyában a 
tárgyalások eredményeként a márciusi testületi 
ülésre új előterjesztés készült.  

45/2016.(II.25.)  A 22 db, szelektív hulladékgyűjtésre használandó 
konténer a határozati javaslatnak megfelelően 
tárolásra kerül. 

46/2016.(II.25.)      Intézkedést nem igényel. 
47/2016.(II.25.)  A DPMTISZK Nonprofit Kft. részére a testület 

megerősítő határozata megküldésre került. 
48/2016.(II.25.)  A Gyáli Református Egyházközség Lelkészi 

Hivatala vizes helyiségének felújítására 
vonatkozóan a megállapodás megkötésre került, a 
támogatás utalása megtörtént. 

49/2016.(III.04.)      Intézkedést nem igényel. 
50/2016.(III.04.)  A  MÁV Zrt.-vel a Gyál és Gyál-felső állomás és 

környékének tisztántartása és ezzel összefüggő 
feladatok ellátása, valamint a Gyál-felső állomáson 
található épület üzemeltetése tárgyában a 
szerződéskötésre ünnepélyes keretek között 
március 7-én került sor. 

 
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. március 23. 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
Gyál 2015. évi tájékoztatójának 
megtárgyalására 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 17. pontja szerinti 
helyi közügy a közreműködés a település közbiztonságának biztosításában. 
 
A helyi közbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátása a Dabasi Rendőrkapitányság mellett a FEGY Polgárőr és 
Tűzoltó Egyesülettel közösen történik, mely szervezet évente tájékoztatja a Képviselő-testületet a 
tevékenységéről. 
 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a mellékelt tájékoztató elfogadására. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 2015. évi 
tájékoztatójában foglaltakat elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pápai Mihály polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Gyál, 2016. március 9. 
 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
 
 



 
 
Fegy Polgárőr és  
Tűzoltó Egyesület Gyál 
2360 Gyál Pesti út 74. 
Közp.mobil.: 06 70 /332-1600 

 Közp.Tel/fax.: 06 29/ 340-333 
 

 

 
 
 

Tájékoztató 
 

A 
FEGY POLGÁRŐR ÉS TŰZOLTÓ 

EGYESÜLET GYÁL 
 
 
 

Munkájáról, elért eredményeiről  
2015. január 1-től, 2015. december 31-ig tartó 

időszakban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál jelenlegi vezetősége a 

következő személyekből áll: 

 
Kalmár Róbert — Elnök 
Gazsó Csaba — Elnökhelyettes 
Turcsány Attila — Elnökhelyettes 
 
Kovács Tamás — Felügyelő bizottság elnök 
Kelecsényi Gábor — Felügyelő bizottsági tag 
Romfa Mihály — Felügyelő bizottsági tag 
 
Szabó István —FEGY Polgárőr Tűzoltó Parancsnok nyugállományú tűzoltó százados 
Kozma Csaba  — a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Tűzoltó Parancsnok helyettese  
Locskai Mátyás — Pénzügyi munkacsoport vezetője  
Mészáros József — FEGY Ifjúsági Tagozatának vezetője 
 

  
Mint minden évben személyi állományunkat szakmailag tovább képeztük , gyakorlatokat 

tartottunk és oktatásokon vettünk részt. 
 Ezzel párhuzamosan, a technikai felszerelésünk bővítése, korszerűsítése külön sikerként 

könyvelhető el a lehetőségeinkhez képest különböző pályázatok útján. A Fővárosi 
Katasztrófavédelemnek köszönhetően  Steyer 4000L-es gépjármű fecskendő és 2 db IFA típusú 
tömlőszállító tgk gépjárművet kaptunk, mellyel elismerték az egyesület munkáját. 
 A tagok képzésében szinten tartásában jó hírű és elismert, civil és hivatásos állományú 
szakemberek vettek részt. A teljesség igénye nélkül említhető a rendőrség, a tűzoltóság, a 
katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat, járási mentőcsoport és egyéb társadalmi 
tevékenységet végző szervezetekkel a kapcsolatunk kitűnő, így a megszerzett tudást általuk a 
tagjaink tökéletesen el tudják és tudták sajátítani. 
 
 Kapcsolatunk, valamint együttműködésünk a társszervekkel nagyon jó összehangolt.  
Napi kapcsolat továbbra is folyamatos az Önkormányzattal az Önkormányzaton belül is a 
közterület felügyelettel, mezőőrséggel a Rendőrséggel, a Katasztrófavédelemmel - 
Tűzoltóságokkal, és a Mentőszolgálattal, állatvédőkkel és a lakossággal a SZEM mozgalmon 
belül. 

A 24 órás Polgárőri feladataink ellátását  a helyi őrsparancsnok figyelemmel kíséri 
és támogatja kölcsönösen kiegészítjük egymás szolgálatait 

 A Tűzoltási és Műszaki Mentési tevékenységünket külön figyelemmel kíséri az 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, de főképpen a XX. kerületi Parancsnok.   

De mint minden évben így 2015-ben is ellenőrzést is hajtott több ízben végre, 
melynek az egyesület megpróbált  megfelelni. 

Ennek a kiemelkedő teljesítményű csapatnak, és az összehangolt munkájuknak 
köszönhetően tudunk segíteni a Gyál lakosságnak, valamint a Rendőrőrs dolgozóinak, akik 
segítségünkkel tudják biztosítani a városunk közrendjét, közbiztonságát, illetve annak folyamatos 
javulását. 

 



2015. év személyi állományának statisztikája: 
 

Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület taglétszáma:                                     66 fő 
Vizsgázott Tűzoltó:                                                                                          25 fő 
Járőröző állomány:                                                                                           47 fő 
Pártoló  tag                                                                                                                           14 fő 
Próbaidős tag                                                                                                                          2 fő 
Tiszteletbeli tag:                                                                                                   2 fő 
Felfüggesztett tagok                                                                                                               1 fő 
Ifjúsági tagozatos:                                                                                                                31 fő 
 
A különböző munkacsoportokban feladatot ellátó tagjaink: 
 
Elnökség:                                                                                                         3 fő 
Felügyelő bizottság:                                                                                        3 fő 
Pénzügyi munkacsoport:                                                                                 3 fő 
Ügyelet központot üzemeltető munkacsoport:                                                5 fő 
Járőrvezetői munkacsoport                                                                                                  5 fő 
Gépkocsi karbantartó munkacsoport                                                               3 fő 
Rádiótechnika karbantartó:                                                                                                  1 fő 
Tűzoltó munkacsoport:                                                                                   25 fő 
SZ.E.M. munkacsoport:                                                                          1 fő 
Ifjúsági tagozatot működtető munkacsoport:                                                                       4 fő 
Kimenekítéssel, kitelepítéssel foglalkozó munkacsoport:                                  12 fő 
Ruházatért felelős:                                                                                                 1 fő 
Tagdíj kezeléséért felelős:                                                                                        1 fő 
Igazolványok kezeléséért felelős:                                                                             1 fő 
Web oldal és média felelős:                                                                                                 2 fő 
Járási mentőcsoport taglétszáma :                                                                                      40 fő 
 
 

Folyamatosan szem előtt tartjuk tagjaink továbbképzését, így szolgálatteljesítés közben 
precízebb, pontosabb munkát tudnak végezni a Magyar Köztársaság alkotmányos jogrendjének 
megfelelően. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eredményességünk ismertetése : 
 2015. január 1. – 2015. december 31-i időszakban: 

 
Betörés, lopás, rablás észlelése, azok megakadályozása, helyszínbiztosítása:           7-ről 1 esetben 
Baleset észlelése, helyszínbiztosítás, forgalomirányítás:                                       39-ról  38 esetben 
Tűz észlelése, tűzoltás, tűzoltók felvezetése:                                                         30-ről  55 esetben 
Rendezvénybiztosítás:                                                                                                       38 esetben 
Verekedés, rendbontás, garázdaság megakadályozásában segítségnyújtás:          19-ról 17 esetben 
Műszaki mentés lakosság részére:                                                                                     22 esetben 
Orvosi ügyeletnek segítségnyújtás:                                                                                   24 esetben 
Tűzszerészeknek segítségnyújtás:                                                                                       2 esetben 
Körözött személyek felkutatása:                                                                                         2 esetben 
Kárelhárítás, segítségnyújtás közműkárok helyreállításánál:                                              5 esetben 
Eltűnt személyek felkutatása:                                                                                              1 esetben 
Környezetvédelemmel kapcsolatos események:                                                                 1 esetben 
Terület, objektum, személyek ellenőrzése:                                                           napi szintű feladat 
Halálesetnél biztosítás:                                                                                                        4 esetben 
Rendőrséggel közös egyéb feladat:                                                                                 236 esetben 
Riasztó rendszer jelzések ellenőrzése:                                                                             988 esetben 
Riasztórendszer pánik jelzése:                                                                                           13 esetben 
Riasztórendszer éles betörés jelzése:                                                                                   3 esetben 
Egyéb bejelentett események ellenőrzése:                                                                       365 esetben 
Rendőrségnek átadott személyek:                                                              közös akció keretén belül 
Szervezett akciók:                                                                                                             6   alkalom 
Környező településeken segítségnyújtás:                                                                         3   alkalom 
Családsegítőnek segítségnyújtás:                                                                                       1 alkalom 
Mezőőrséggel közösen végrehajtott intézkedés:                                                               18 alkalom 
Közterület Felügyelettel szervezet közös járőrözés, intézkedés,:                                     54 alkalom 
+ a tanítási napokon a zebrák biztosítása folyamatosan és szervezett piaci napok égész évben 
Ifjúsági Tagozat, után képzés, kiemelkedő szereplés:                                                    132 alkalom 
Nappali események:                                                                                       1000-ről 1106 alkalom 
 Éjszakai események:                                                                                       794-ről 774 alakalom           
 

Az egyesület tagjai által ellenőrzött össz. események száma  
2015.01.01-2015.12.31. : 1880 esetben történt, mely a tavalyi évhez 

képest több mint 600 eseménnyel növekedett. Sajnos ez azt 
bizonyítja, hogy a bűnözésre vetemedett egyének kezdik felismerni, 
hogy Gyálon a polgárőrségen, közterület felügyelőkön és rendőrség 

emberein kívül senki sem figyeli őket a közterületeken, ahol 
szabadon prédázhatnak. 

A fenti adatok bizonyítják a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
létjogosultságát, valamint további fejlesztési irányelveink meghatározását.  

A lakosság, az egyesület járőröző állományát folyamatosan értesíti és 
kéri a segítségünket. Ezek az események, a 24 órás ügyeleti központunkban 
rögzítésre kerültek, mely alapján a statisztikai számok az irányadóak. 



 
 

A Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tájékoztatója a 2015. éves 
működésről 

 
A Fegy 2015-ben pénzügyi területre (is) vonatkoztatva a belső rend és fegyelem, előző 

években elindított megszilárdítását tűzte ki folyamatos célul. A stabilitás érdekében stratégiai cél 
a kintlévőségeink folyamatos alacsony szinten tartása. A Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
hasonlóan más gazdasági társaságokhoz megalkotta saját értesítő, figyelemfelhívó, vagy éppen 
követelésről számot adó nyomtatványát, levelét. Rendszerünket havonta szűrjük, figyelemmel 
kísérjük minden pártoló tagunk befizetését és szükség esetén a megfelelő időben be is 
avatkozunk. A törekvések irányának pozitív elmozdulását igazolja, hogy negyedéves ciklusokban 
mérve szinte nullára futtatható kintlévőségünk állománya. 

Bevételi forrásaink 95%-ban továbbra is a távfelügyeleti rendszerből, mint végzett 
tevékenységből származik, a 2015-es évben eddig pályázati forrásokból befolyt összege nagyon 
szerény.  
  Az év elején 2014.02.03-án nagyobb beruházásként az egyesületünk egy újabb Skoda 
Octavia tipusú személygépkocsit 1.154.000 Ft értékben vásárolt járőrözésre. Ez elengedhetetlen 
lépés volt, mivel az Opel szgk és a Tata típusú terepgépjárművünk működésképtelen állapotba 
került. 

Az év végére az Opel teljesen forgalomból  kivonásra került. Az Önkormányzatnak 
köszönhetően szinbólikus összegért megkaphattuk, így alkatrész áron továbbértékesítésként el 
tudtuk adni az egyik tagtársunknak. A Tata típusú terepjárónk viszont motorcserére szorul mivel 
a motortömbje sérült ( gyárilag hibás motorblokkja van) sajnos a garancia pedig már lejárt.  
S a ezen ritka autó típushoz ilyen típusú motort nem lehet jelenleg beszerezni. 
 
 

2015-ben támogatásként egyedileg, vagy pályázaton megítélt érkezett pénzösszegek: 
Pestmegyei Polgárőr Szövetség 2015 
Máv Zrt                                                    
 

     300.000.- Ft 
     100.000- Ft 

Tűzoltó szövetség támogatása eszközben 
 2015. –ben a 2015-as rezsi pályázat 
összegének elsz.  rezsi díjak csökkentésére 
Civil személyek Tűzoltó autó felújítására 

    3.088.640 ft 
        50.000 ft 
 
     226.000 ft 

Önkormányzati támogatás 2015. 
Néhány tétel a közhasznúsági jelentésből : 
            2015. re megnyert elszámolás rezsire 
össz. bevétele az egyesületnek bruttóban 
tartalmazza a támogatásokat, pályázatokat 
tagdíjat és különböző számlás bevételeket 
- áfa 
- bérköltség és járulékai az alkalmazottak 
után 
- üzemanyag költség 
- Központ fenntartás bérlése( KHT )  
- Riasztó rendszer üzemeltetése 
- Telefonköltség, mobil és központi 

     1.500.000.- Ft 
 
   
 
         
    33.025.000 – Ft 
      3.280.000 - Ft 
 
    13824000 – Ft 
     5.457.000 – Ft 
        822.960 – Ft 
     1.726.000 - Ft 
        525.000 – Ft 



- Biztosítások (személy, vállalkozás, 
gépjármű) 
- Könyvelési díj  
- Autó karbantartás, felújítás 
-Autó lízing 
- ügyvédi költség 
- Egyéb kiadások, főzések, egyesület ifi 
tagozatainak versenyei, éves buli, közgyűlés, 
munkaruha, bevizsgálások,  
 Megtakarítás és áthozott pénz 2016 - ra 

    
        578.091 – Ft 
        386.000 – Ft 
      2.174.000 - Ft 
        458.000 –Ft 
      150.000 - Ft 
 
 
       1.080.000-Ft 
    -  2.393.000 – Ft 
 
 

 
A pénzeszközök ésszerű, átgondolt beépítése a költségvetésbe megtörtént, ezen eszközök 
elszámolása részben rendben lezajlott, vagy év végéig folyamatban van. 

Beruházás szempontjából egész évben tartott a székház technikai fejlesztése, 
korszerűsítése, időszakos karbantartása.  

Magas prioritást kapott még a tagság egyenruhájának folyamatos cseréje és 
korszerűsítése, fontos azonban látni, hogy a Fegy állandó tagsága 60 fő feletti létszámot, az Ifi 
tagozat 30 fő feletti létszámot feltételez. Az állomány ilyen mérvű növekedése hatalmas 
költségeket generál az egyenruha, védő ruházat beszerzése terén, s jelentős anyagi tőkét is 
helyezve ezen területre csak a szinten tartás valósult meg. 

Célul tűztük ki és el is indultunk azon a területen, ahol a lakosság részére egy sokkal 
magasabb szintű betekintés képzelhető el a hétköznapi feladataink területére. Szeretnénk láttatni 
a tevékenységünket a mostanitól sokkal pontosabban, közérthetőbben ezért aktívabb és 
menedzseltebb, továbbá szigorúbb minőségbeli változást generáló struktúrát dolgoztunk ki. 
Munkánkkal segítségnyújtás, konfliktus megoldás, baleset megelőzés, életveszély elhárítást stb. 
területén szolgáljuk a velünk egy településen élőket. 

Az Egyesület összesen tíz fővel továbbra is alkalmazotti jogviszonyt létesített, így a 
tagsági viszonyt alkalmazotti viszonyra váltó tagokkal szemben a járőrszolgálat területén sokkal 
szigorúbb előírásokat tudtunk életbe léptetni, megkövetelni. 
 

A működtetés sikeresen, egész évben folyamatosan biztosított volt. A fejlesztések 
megvalósultak, számlatartozásunk nincs, minden kifizetés megtörtént. 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 



Fegy Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Gyál –  
Tűzoltó Szakcsoport 2015. évi beszámolója 

 
Tűzoltási és Műszaki mentési tevékenységet ellátására jogosult 28 fő. 
Ebből ténylegesen beavatkozó állomány 18 fő. 
Tűzoltás vezetésére jogosult 3 fő. 
 
- 2015-ben összesen 55 esethez vonultunk, ami nem azt jelenti, hogy ennyi esemény volt 
városunkban, hanem ennyiszer jött össze a megfelelő létszám a gépjárműfecskendő 
vonultatásához.  
Számos esetben azonban előfordult, hogy mielőtt a fecskendő a vonulást megkezdte volna, a 
helyszínre elsőként kiérkező Fegy járőr felderített, és visszajelzése alapján nem került sor a 
vonulásra. 
 
Az 55 vonulás 23 tűzesetből és 32 műszaki mentésből tevődött össze, melyekből néhány 
jelentősebbet kiemelnék:  
 
- 03.05.: Fundy tóból elhunyt személy kiemelése 
- 05.17.: Klapka Gy. u. 36. elhunyt személy kútban 
- 05.18.: Kőrösi u. 142. lakásban mosógép égett 
- 06.01.: Brassói- Bartók ker. 3db szgk. ütközött 
- 07.08.: Viharkárok elhárítása, Gyálon és a XVII. Kerületben összesen 13db viharkárt     
számoltunk fel 
- 08.26.: Jókai M. u. 49. lakástűz 
- 09.02.: Bp.- Rákos pályaudvaron tehervonat-szerelvényben összesen 29 vagon szén izzott 
- 09.04.: Felsőpakony- Tojótelep, TGK-égett 
- 09.06.: Pro Logis Ipari Park területén nyerges vontató égett 
- 09.11.: Tesco Log. Közp-ban nyerges vontató égett 
- 11.12.: Gyál és Pakony között nagymennyiségű vágástéri hulladék égett  
- 11.30.: Erdősor u. 57. udvaron szgk. égett 
 
Pályázatok: 
2014-2015 évben összesen 3 pályázaton sikerült eredményesen részt vennünk, melyekből  
2-nél védőeszközre ill. felszerelésekre, 1-nél pedig készpénzre lehetett pályázni 
- Így a védőeszközös pályázatokon 2 garnitúra bevetési ruhát, 40 garnitúra fekete gyakorló ruhát, 
30 pár bakancsot, dugólétra készletet és egyéb eszközöket összesen 3.088.640 ft értékben 
nyertünk el. 
- A készpénzes pályázaton elnyert 50.000 ft. majdnem egészében fedezni fogja az éves orvosi 
vizsgálatok költségét. 
A pályázatokhoz nagy segítség, hogy sikerült együttműködési megállapodást kötni a  
Pest Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatósággal is. 
Jelentős segítség lehet, és nagyban növelheti a város védelmét a tavalyi évben a BM OKF-től 
kapott 2db IFA és 1db Steyr gépjárműfecskendő, amennyiben sikerül a Steyr-t rendbe rakni. 
 
Felülvizsgálatok: 
Az idei évben is szükséges lesz a láncfűrészek, a légzőkészülékek és a sisakok felülvizsgálata, 
amely összesen kb. 110.000 ft-ba fog kerülni. 



Az autókkal kapcsolatos javítások költségét sajnos nem lehet pontosan előre megmondani.  
 
 Legtöbbet vonult tagok 2015-ben: 

 
 Mészáros Roland: 29 
 Hajdú Sándor: 22 
 Kovács Tamás: 20 
 Budai László: 14 
 Garai Gábor: 13 
 Kelecsényi Gábor: 10 
 Kőszegi Béla: 7 
 Jakucs János: 5 

 
Problémáink, terveink: 

 
Előző évekhez képest a terveink nagymértékben nem változtak, mivel ezen feladatok 

megoldásában az Önkormányzat támogatása elengedhetetlen. 
Szeretnénk fűthető, önálló, és funkciójában alkalmas szertárépületet, mely a 

központunkkal szoros fizikai földrajzi ( közvetlen ) kapcsolatban van és így a 
felszereléseinket egy helyen tudnánk tárolni, mivel jelenleg nagyobb káreseménynél 3-rom 
különböző helyről szedjük össze a mentőfelszereléséket. 

Tagjaink az építésben, felújításban részt tudnak és részt is kívánnak venni amennyiben 
segítséget kapunk az Önkormányzattól az ideális gépjárműtároló helyszínének kijelölésében. 

  A későbbiekben ez akár a Város védelmi épülete is lehetne. 
Szükséges lenne egy Feszítő-vágó beszerzés melyre évek óta ígéretet kapunk több 

szervezettől is, ami egy komolyabb közúti balesetnél elengedhetetlen segédeszköze egy 
tűzoltónak. 

Sajnos egyesületünk önerőből nem tud egy feszítő-vágó berendezést megvásárolni, melyet 
az „élet ollója” néven is hívnak, egy esetleges közúti balesetnél a roncsok közé szorult 
embertársainkon máshogy nem tudunk segíteni, ezen az eszközön sokszor egy ember élete is 
múlhat.  

Tagjaink már a speciális tanfolyamon elsajátították a berendezés kezelését, és a BM 
Katasztrófa Védelmi Oktatási központ szervezésében sikeres vizsgát is tettek.  

De talán a fő irányelvünk, hogy a már 40 éve üzemben lévő Mercedes 1000-es  
fecskendőnket felváltsa egy korszerűbb fiatalabb fecskendő. Ezen törekvéseinket az FKI 
észrevette és a munkánk elismeréseként egy Styer gépjármű fecskendőt adományozott 
számunkra. 

Igaz az utó felújításra szorul, melyre az üzembe helyezésre kb 1.500.000 F-ra lenne 
szükség és a teljes rendszerbe állításra kb 2.000.000 ft értékű felszereléssel lehetne hadra fogni. 
Így a városnak két gépjármű fecskendője lehetne, hogy az egyesület tagjai magasabb szinten víz 
hiány nélkül be tudjanak avatkozni.  
 
 

Városunk által szervezett kiemelt fontosságú eseményeket már nem csak 
Polgárőrökként, hanem Tűzoltóként is biztosítjuk továbbra is a lakosság védelme 
érdekében. 

 
 



 
 

Beszámoló riasztórendszer alakulásáról 
 

A Távfelügyeleti munkacsoport által üzemeltetett rendszerünk ismételten kiválóan 
működött, mely egyben az egyesületünk anyagi mozgatórugója. 

Sajnos még mindig a lakosság nem veszi elég komolyan azt a dolgot, hogy téves riasztás 
esetén haladéktalanul telefonáljon a felügyeleti központba.  

Ennek ellenére az általunk felügyelt objektumok védelmét nagyon jól láttuk el, 
kiemelkedő esemény nem történt. 

Az előző években történt fejlesztéseknek köszönhetően a megnövekedett igényeket is 
magas színvonalon ki tudtuk szolgálni.  

Videós megfigyelő rendszer működik a központban, amit az ügyeletes felügyel.  
Néhány adat a védett objektumok számáról: 

 
2003-ban Magánszemély   286 db 
  Közület      66 db 
  Önkormányzati objektum    22 db 
  Összesen :    374 db 
2004-ben Összesen :    481 db  
2005-ben Összesen :    455 db 
2006-ban Összesen :    493 db 
2007-ben Összesen :    525 db 
2008-ban Összesen :    525 db    
2009-ben  Összesen :    588 db    
2010-ben Összesen :    610 db 
2011-ben Összesen    684 db 
2012-ben Összesen :    709 db 
2013-ban         Összesen :                                          716 db 
2014-ben         Összesen :                                         749 db 
2015-ben         Összesen :                                          772 db 
    
Fejlesztési között megvalósult a GPRS alapú riasztás átviteli rendszer kiépítése.  
Eddig 58 új, korszerű berendezés működik a rendszerünkön. 
Szolgáltató: TÁVCOM. INFORMATIKAI KFT, mint a TEX MVP adatforgalmi rendszer 
üzemeltetője és az ahhoz kapcsolódó GPRS alapú eszközök gyártója és  forgalmazója. 
2016-ban előirányzásra került a tűzjelzés fogadásának lehetősége. mely egyben korszerűbbé is 
tenné a rendszerünket. Ennek költsége teljes kiépítéssel várhatóan kb 1.400.000 Ft lenne, melyet 
az önkormányzat hozzájárulásával tudjuk csak megvalósítani, mivel saját erőből nem megy. 
 

URH rendszerünk és kommunikációnk alakulása 2015-ban.: 
 
 Mint köztudott egyesületünk 24 órás ügyeleti központot üzemeltet 1997-óta és 
természetesen vele párhuzamosan 24órás távfelügyeletet kiszálló személyzettel és ez mellé 
esténként több fős járőr szolgálat csatlakozik a közbiztonság megóvása érdekében. Az 
egyesületünk az Önkormányzat segítségével egy önálló URH rendszert tudott kialakítani, 
melynek sugárzási köre megközelítőleg 50km-es körre tehető, melyhez az ide vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően a Hírközlési felügyelőség megadta az engedélyt. A beavatkozó 



csapatainknak egyben ezen rendszer a mozgató rugója is. Ezen felül az ügyeleti központunk fel 
van szerelve EDR Stabil rádióval, melyen keresztül a katasztrófavédelmet és egyéb társszerveket 
melyre jogosultságot kapunk és  vonuló csapatainkat elérjük  
Az ügyeleti központunk ezen felül rendelkezik ADSL internet kapcsolattal, több telefon vonallal 
( a riasztórendszer biztonságos működtetése érdekében ) és fax modemmel. Ezen felül mobil 
vonallal is. Sőt a zavartalan működtetés érdekében az energia forrás megszűnésekor külön 
agregátor – áramfejlesztő  rendszer indítható be a zavartalan működtetés érdekében.  
 
 A 3-rom járőrautóik mindegyike Stabil URH rádióval van felszerelve ebből kettő GPS-
követővel ellátott, mely külön segélykérésre is alkalmas. 
A tűzoltó fecskendő autónk Stabil URH-val és Stabil EDR-rel rendelkezik. 
Ezen felül 18db URH kézi rádiónk van és 2 db EDR kézi rádióval rendelkezünk. 
 Az elmúlt évben 3db AICOM típusú kézi rádió került felújításra és 4 db AICOM 
akkumlátor került beszerzésre. 
 Sajnos a kézi rádióink egyre jobban szolgálattevések és különböző biztosítási feladatok 
ellátása során károsodnak és mennek tökre, melyek felújítására külön forrást kell a jövőben 
biztosítanunk. 
   

A Felügyelő bizottság rövid beszámolója : 
 

 Az elmúlt évet talán mondhatnám , hogy nem a  nyugodtság körvonalazta, mely köszönhető 
az egységes odafigyelésnek és egy irányelv megvalósításának tervei nehézkesen sikerültek. 
 
Sajnálatos módon több tagtársunktól meg kellett válnunk, akik családi problémáik miatt kiléptek 
vagy csendes pártoló tagságba vonultak, így az aktív mindennapokból elveszítettük őket. 
 2015-ban a felügyelő bizottság a nyomon követte a pénzügy bizottság munkáját, 
pénzmozgásokat.  
 A tagság részéről a szolgálatteljesítést és a szolgálatban való méltó megjelenést.  
 De természetesen a kirívó esteket kivizsgálta és ennek megfelelően 1-tagunkat szóbeli 
figyelmeztetésben részesítette és egy tag felfüggesztését kezdeményezte , majd ezen tag kizárását 
a közgyűlés elfogadta. 
 
 

Egyesületi ruházkodásunk : 
 
 A polgárőreinket folyamatosan  már 24 éve ugyanazon mintázatú ruházattal szereljük fel. Itt 
az újonnan belépő tagok komplett téli és nyári öltözetet kapnak védőbakanccsal együtt. 
 Ezen ruházatok egységessé teszik a megjelenést és határozottan kiemelik azon személyeket 
akik ezen ruházatot hordják. A ruházatok természetesen hordozzák az egyesület címerét és 
felíratát, melyet a jogszabály is megkövetel.  
 2015-ban közgyűlést követően az új tagjaink ruházattal fel lettek szerelve és a régi 
tagságnál elkopott ruházat pótlása történt meg.  Sajnos a tűzoltói védőruházatunk egyre jobban 
elhasználódik, de a magas beszerzési költségeknek köszönhetően egyenlőre ennek cseréje 
számunkra még várattat magára, igaz pályázat útján sikerült 2 garnitúra Bristol, 4 pár 
védőcsizmát és 4 védősisakot pályázat segítségével az Országos Katasztrófavédelmi 
főigazgatóság és a Magyar Tűzoltószövetség támogatása útján szereznünk, melyet köszönünk. 
 
 



FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület (F.I.T.) újonnan induló ifjúsági 
tagozatának tájékoztatója: 

 
F.I.T. 2016. február 21-én ünnepelheti meg 7. születésnapját. 
 
A kezdetektől fogva szem előtt tartva a főbb célkitűzéseinket, foglalkoztattuk, képeztük a 

fiatalokat az alábbiak szerint: 
Olyan képzéseket kapjanak, melyek segítik az összetartozás, önzetlen segítségnyújtás 

csapatban való együttműködés kialakulását. 
A gyerekek foglakoztatásával csökkentethetjük az "elkallódás" veszélyét. 
Egyesületünket ezúton szeretnénk megfelelően képzett jól megismert fiatalokkal bővíteni, 

pótolni a létszámot. 
A 2015-as évben is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a FEGY és a F.I.T. állománya 

minél jobban megismerje egymást és segítség egymás munkáját. Minél szorosabb bajtársi kötelék 
kialakítására törekedtünk. 

Mint az előző évben, most is igen sok FEGY tagtársunk segítette a gyerekek képzését, 
amit ezúton is szeretnénk megköszönni. 

Az elmúlt évben öt fiatal jelezte belépési szándékát a FEGY-be. A felvételük megtörtént. 
Mindannyian 3-4 évet töltöttek el a F.I.T. állományában aktívan. Biztos vagyok benne, hogy 
hasznára válnak az Egyesületünknek. 
A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Ifjúsági Tagozata, mint tudjuk 2009-ben alakult azzal a 
céllal, hogy a felnőtt állomány utánpótlását megfelelő felkészülés után biztosítsa.  
Sajnos 2014 végén az alapító vezetőség lemondott, nehéz feladat elé állítva az egyesület el- 
nökségét, hiszen egy új gárdát kellett keresni, akik alkalmasak a tagozat irányítására. 
2015 év elején sikerült a problémát megoldani- a frissítést és zökkenőmentesen folytatódott 
tovább a tagozat mindennapi munkája.  
 
A mostani vezetés célja ugyanaz, mint elődeié nevezetesen az utánpótlás nevelése, viszont a 
gyerekek alapképzése megváltozott egy új ráépüléses rendszeren alapul. 
Hangsúlyt fektetünk a honvédelmi oktatásra valamint az egyesület profilújából adódóan a 
szakmai alapképzésre. Az új rendszer 2 X 1 X 1 hetes havi leosztású az alábbiak szerint: 
2 nap gyakorlat, 1 nap elmélet, 1 nap művelődés vagy szabadidős elfoglaltságot jelent a gyerekek 
számára. 
Engedjétek meg, hogy röviden ismertessem a képzési tematikát: - mivel egyesületűnk speciális 
feladatokat lát el így kellett összeállítani oktatási programjainkat a csapatépítést figyelembe véve. 
Tehát: honvédelmi alap, polgárőr, katasztrófavédelmi és első-segélynyújtási feladatokban 
alapszik.  
Továbbiakban az elmúlt év statisztikája bizonyítva oktatási programunk helyességét. 
 
Taglétszám jelenleg: 27 fő  2 próbaidős. 
a gyermeknapon először rendeztünk toborzó napot ennek eredménye 7 jelentkező – maradt 5 fő. 
Felnőtt segítő 4 fő. 
 
2015 évi munkásságunk: 
járőrszolgálat: 132 esetben 
koszorúzás: 2. 
helyszínbiztosítás segítése. 5 alkalommal 
egyéb biztosítás, temető szolgálat ..stb…3 



személyek felkutatása keresés elfogás 1 !!!! 
 
kirándulás: 8 
múzeumlátogatás: 4 alkalommal. 
 
Oktatás: 
honvédelmi alap 5 X 2 óra  
40 órás tűzoltói alap képzés 5 X 2 óra 
közlekedésbiztonsági 2 X2 óra 
elsősegélynyújtás 3 X2 óra 
önvédelmi oktatás folyamatos. 
 
Pest megyei katasztrófa védelmi verseny 3 és 5 helyezett. 
 
Végül terveink a jövőre nézve: 
Mindenképpen szükséges a gyermekeinket egységes formaruhával ellátni, hiszen az elmúlt évben 
nagyon sok helyen voltunk és a tapasztalat az volt, hogy igény van a kulturált megjelenésre 
tükrözve az egyesület képét. 
Valamint az ifjúsági tagozat anyagi lehetőségeit át kell értékelni. Nem szabad az egyesületet 
leterhelni, hanem szponzorokat, szülői segítséget és pályázatokat kell igénybe vennünk. 
Az Ifi tagság továbbra is térítésmentes marad. 
 
Tisztelt Tagtársaim! 
Remélem az elhangzottak alapján bizalmat szavaztok a jelenlegi vezetésnek és folytathatjuk hálás 
feladatunkat, hogy gyermekeink biztonságban és felkészülten élhessék mindennapjaikat és 
meghatározó tagjai lehessenek rohanó társadalmunknak. 
 

A tudás életet menthet! 
 
 
 
A F.I.T. 2015-as személyi állományának statisztikája: 
Év végi összlétszám: 27 fő 
FEGY állományába lépett: 5 fő 
 
A F.I.T. állományában az öt év alatt, hosszabb rövidebb ideig tartózkodó fiatalok száma 
 142 fő. 
 
A gyereke hozzáállása kitűnőnek mondható. Lelkesen vesznek részt a foglalkozásokon. 
 

            Tervek a 2015-es évre: 
 
Felkészítés na szokásos P.V. versenyekre. Ez most több munkát igényel, mert sok az új 
   "nullkilóméteres" tagunk. 
Létszámbővítés 
Kutatási gyakorlatok szervezése 
Kirándulások lehetőségének megteremtése 
Esetleges nyári táborozás megszervezése 
 



 
 

Ezeket a fő irányelveket szem előtt tartva végeztük a munkánkat a 2014-es évben is. 

 
A beszámoló alapján jól látható az egyesület személyi állományának fejlődése, 

valamint, hogy a támogatások elengedhetetlenek ezen feladatok kiemelkedő színvonalú 
ellátásához, végrehajtásához. 

 
 
Gyál, 2016.február.20. 
                          
                                                         
      
  



 
Tárgy: Javaslat a FEGY Polgárőr és Tűzoltó 

Egyesület Gyál részére támogatás 
nyújtására  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Kalmár Róbert a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál elnöke azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-
testülethez, hogy nyújtson támogatást az egyesület riasztórendszerének bővítésére, mely fejlesztés által a 
központ jogosulttá válik a tűzjelzések fogadására és ez által a jelzések kezelésére. A kérelemhez mellékelt 
árajánlatban szereplő rendszer – a kérelemben foglaltak szerint – az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
által minősített szoftverrel ellátott 24 órás fogadó központ, melyet a Távőr Monitoring Kft. biztosítana az 
egyesület számára, melyre nevezett cég teljes körű garanciát vállal.  
 
A tervezett fejlesztés összhangban áll önkormányzatunk elképzeléseivel, annak megvalósítása tovább növelheti 
az egyesület működésének eredményességét és ezáltal a gyáli polgárok biztonságérzetét. Gyál Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének módjában áll az Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) 
számú rendelet 2016. évi cél- és általános tartaléka elnevezésű 5. számú mellékletében szereplő FEGY 
támogatása (átjelző központ) sora terhére 1.200.000.- Ft-ot, azaz egymillió kettőszázezer forintot biztosítani, 
valamint a Közbiztonság támogatása sor terhére a hiányzó 209.613.- Ft, azaz kettőszázkilencezer 
hatszáztizenhárom forint összegű támogatást nyújtani.  
 
Fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg a döntését 
 
Határozati javaslat : 

 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat költségvetéséről 
szóló 4/2016. (II.12.) számú rendelet 2016. évi cél- és általános tartaléka elnevezésű 5. számú 
mellékletében szereplő FEGY támogatása (átjelző központ) sora terhére 1.200.000.- Ft, azaz egymillió 
kettőszázezer forint, valamint a Közbiztonság támogatása sora terhére 209.613.- Ft, azaz 
kettőszázkilencezer hatszáztizenhárom forint támogatást nyújt a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
Gyál részére. A támogatást az egyesület – jelen előterjesztés mellékletét képező kérelemben 
foglaltaknak megfelelően - riasztórendszerének bővítése céljára fordítja, mellyel az egyesület központja 
jogosulttá válik a tűzjelzések fogadására és ez által a jelzések kezelésére.  
 

Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Pápai Mihály polgármester  

 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági bizottság 

 
A határozati javaslat elfogadása nyílt ülésen, egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző  
 
G y á l, 2016. március 16.  
 
  Pápai Mihály  
                          Polgármester 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel.  
 
 
          Diera Éva 
         Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet: A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál kérelme és az ahhoz csatolt árajánlatok 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 248/2015. (XI.26.) határozatával elfogadott 2016. évi 
munkaterve alapján a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetője márciusban köteles beszámolni az 
intézmény 2015. évi működéséről.  
 
Dr. Molnár Andor elkészítette a 2015. évi működésről szóló beszámolót. (1. sz. melléklet) 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt beszámoló alapján hozza meg döntését. 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi Központ 2015. évi működésről 
készült beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előerjesztést tárgyalta: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos 
 
 
 
Gyál, 2016. március 7. 
 
 
 
 
 
 
 Erős József 
 alpolgármester 
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Feladatellátás általánosságokban 

 
A Városi Egészségügyi Központban felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás, fogorvosi 
alapellátás, járóbeteg szakrendelés és 24 órás háziorvosi (felnőtt-gyermek) ügyelet működik. 
A felnőtt háziorvosi szolgálatot nyolc háziorvos, a gyermek háziorvosi szolgálatot négy 
gyermekorvos látja el. A háziorvosok rendelési ideje napi 4 óra (gyermekorvosok 2-3 óra), a 
területi (lakáson történő) betegellátás további négy órában történik. A fogorvosaink négy 
praxisban, napi hat óra rendelési idővel látják el a betegeket, hárman az Egészségügyi 
Központban, egy fogorvos külön magán rendelőben rendel. 
 
Az alapellátás orvosi vállalkozóként dolgoznak az Önkormányzattal kötött szerződés alapján 
történik. A finanszírozás az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási 
szerződés útján valósul meg.  Az alapellátás minden orvosa saját maga biztosítja a feltételeket 
a praxis működtetéséhez, kivéve a rendelőket, melyek az önkormányzati tulajdonban vannak. 
A közüzemi és egyéb díjakat az Egészségügyi Központnak havonta fizetik differenciáltan, 
számla ellenében a rendelő nagyságától függően. A betegek gyógyító-megelőző ellátása, a 
gondozás, az önkormányzat vagy civil szervezetek által szervezett programokban való 
részvétel, kötelező továbbképzések mind hozzá tartoznak  mindennapi munkájukhoz.  
 
Az ügyeleti ellátás az Internationale Ambulance Mentőszolgálattal kötött megbízási szerződés 
keretében történik. Az ügyelet ún. vegyes ügyelet, azaz a felnőtteket és gyermekeket egyaránt 
ellátja napi 24 órában, ezzel nappal jelentősen tehermentesíti orvosainkat a nap közben érkező 
sürgős hívások tekintetében.  
 
Az alapellátáshoz tartozó védőnői és iskola egészségügyi ellátás külön épületben a Kőrösi út 
136-ban található. Hét védőnő területi védőnői feladatokat lát el (terhes gondozás, a 0 – 7 éves 
korosztály ellátása), két védőnő iskola védőnői feladatokkal van megbízva.  
 
A járóbeteg szakellátás terén a helyzet semmit sem változott, továbbra is a Jahn Ferenc Dél-
Pesti Kórház kihelyezett szakrendeléseként üzemel. Egyes szakrendelések jól, mások kevésbé 
jól, egyesek meg egyáltalán nem működnek. A gyakorlat azt mutatja, hogy ott, ahol a kórház 
rendelkezik nagyobb kapacitásokkal vagyis nincs orvoshiány, jól működteti szakrendeléseit, 
ilyen a laboratórium, fizikóterápia, reumatológia, akadozó az urológia, bőrgyógyászat és 
újabban a nőgyógyászat, hosszú ideje egyáltalán nincs ortopédia (mint máshol nagyon sok 
helyen szintén nincs szakember hiányában). Előbb – utóbb megoldást kell keresnünk a 
továbblépésre, végső soron akár a szakellátás teljes átvételére. 

 
Prevenciós tevékenységünket az elmúlt évben is folytattuk, 2015. július 28 és augusztus 27 
között ismét megrendezésre került a tüdőszűrés. A tavalyi évhez hasonló számban jelentek 
meg a gyáli lakosok, összesen 5.741 fő, mely még mindig jelentős szám. 
 
Ellenőrzések: 
 
Budapest Főváros Kormány Hivatala Dabasi-, Gyáli Kistérségi Népegészségügyi Intézete 
(volt ÁNTSZ) a 2015-ban ismét két szakmai ellenőrzést végzett rendelőinkben, mely főleg a 
védőnői tevékenység működésére vonatkozott. A működést a szakmai ellenőrzés a 
jogszabályoknak megfelelőnek találta, de ismét kifogásolták a védőnői épület zsúfoltságát, 
javasolták pár védőnő behozását az Egészségügyi Központba. Ezek a észrevételek, gondok a 
védőnői épület felújításával megszűnnek, 2 tanácsadó és a dolgozóknak külön szobák 
biztosításával  védőnőink tágas, modern épületben végezhetik majd munkájukat. 
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I. Általános járóbeteg ellátás 
 

1.1.1. Felnőtt háziorvosi alapellátás 

A 8 felnőtt háziorvosi praxis a Városi Egészségügyi Központ rendelőiben, a jóváhagyott 
rendelési időben látja el kötelezően Gyál városának 14 év feletti lakosságát, 20.821 főt, ezen 
túlmenően a beteg lakásán végzik a tevékenységüket. Hatáskörüket a 1997. évi CLIV. 
Törvény és az Egészségügyi Minisztérium Szakmai protokollja határozza meg. A helyettesítés 
rendjét az ÁNTSZ engedély és az OEP szerződés határozza meg. 
 

Statisztikai adatok, praxisok, lakosság, kártyaszám 2015-ben 
 

 Felnőtt háziorvosi lakosság kártya kártyaszám kártyaszám az átlaghoz 
praxisok szám szám a lakossághoz átlag viszonyítva 

  (fő) (db) viszonyítva (1 praxisra) (%) 

1009 2 344 2 741 116,94% 2 440 118% 

1010 2 600 2 715 104,42% 2 440 117% 

1011 2 345 3 032 139,47% 2 440 130% 

1012 2 602 2 077 79,82% 2 440 89% 

1013 2 832 2 473 87,82% 2 440 106% 

1014 2 820 2 232 79,15% 2 440 96% 

1447 2 880 2 463 85,97% 2 440 106% 

1482 2 615 1 785 68,65% 2 440 77% 

átlag 2 630 2 440 93,74%     

Összesen 21 038 19 518   2 440   
 

Látható, az egy orvosra jutó lakosságszám 2344 és 2880 fő között mozog, az átlag 2630 fő. A 
leadott kártyaszám, azaz a ténylegesen bejelentkezett betegszám 2440 fő egy praxisra 
számítva, mely magasabb az országos átlagnál. Az egy praxisra jutó kártyaszám 100 fővel 
emelkedett tavaly óta (2014-ben 2320 fő volt), a kártyaszám lassan eléri a tényleges lakosok 
számát. 

Forgalmi adatok a 2015. évi jelentések alapján 
 

felnőtt háziorvos rendelésen lakáson összesen 1 rendelésre 
forgalmi adatok megjelent ellátott   jutó beteg 

1009 10 980 511 11 491 45 

1010 12 377 689 13 066 52 

1011 16 300 1017 17 317 68 

1012 11 987 393 12 380 49 

1013 9 941 582 10 523 42 

1014 11 764 384 12 148 48 

1447 11 889 760 12 649 50 

1482 7 587 241 7 828 31 

Átlag 11 603 572 12 175 48 

Összesen 92 825 4 577 97 402   

Az előbbi adatokból látszik, hogy felnőtt háziorvosaink Gyál felnőtt lakosságának (21.038 fő) 
majdnem ötszörösét látták el 2015-ben, másképpen fogalmazva minden gyáli felnőtt lakos 
évente 5 alkalommal fordult háziorvosához. A lakáson történő ellátások száma 2014 évi 
5.777-hez képest 1200 fővel csökkent, jelezve a 24 órás ügyeletünk jó működését. Egy 
háziorvos naponta átlagosan 48 beteget lát el (az adatok szórása 31-től 68-ig). 
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Szakmai tevékenység praxisonként 2015 
 

felnőtt háziorvosok ellátott RTG szak- kórházba nővér által 
szakmai adatok betegek labor rendelőbe utalt ellátott 

1009 11 491 1 939 818 88 391 

1010 13 066 619 341 31 143 

1011 17 317 6 475 1 705 302 3 458 

1012 12 380 1077 1 132 44 258 

1013 10 523 3 470 1 635 47 158 

1014 12 148 2545 1 008 35 609 

1447 12 649 3 950 1 723 19 266 

1482 7 828 1 094 478 24 130 

1 praxis átlag 12 175 2 646 1 105 74 677 

százalékban   21,73% 9,08% 0,61% 5,56% 

Összesen 97 402 21 169 8 840 590 5 413 
 

A rendelésen megjelent betegek majd 22%-ánál kértek RTG vagy laboratóriumi vizsgálatot és 
a betegek 9 %-át küldték további szakorvosi vizsgálatra. Fekvőbeteg gyógyintézetbe a 
betegek 0,61 %-a került. A körzeti ápolók által lakáson ellátott 5.413 számú eset (a felnőtt 
lakosság több mint 20%-a) mutatja a területi gondozást igénylő betegek nagy számát. 
 

1.1.2. Gyermek háziorvosi alapellátás 
 

A 4 db gyermek háziorvosi praxis az Egészségügyi Központ  rendelőiben, a jóváhagyott 
rendelési időben látja el kötelezően Gyál Város 14 év alatti lakosságát, 4.018 főt, ezen 
túlmenően a beteg lakásán végzik a tevékenységüket. Hatáskörüket a 1997. évi CLIV. 
Törvény és az Egészségügyi Minisztérium Szakmai protokollja határozza meg. A helyettesítés 
rendjét az ÁNTSZ engedély és az OEP szerződés határozza meg. 
 

Statisztikai adatok, praxisok, lakosság, kártyaszám 2015 
 

Gyermek háziorvosi lakosság kártya kártyaszám kártyaszám az átlaghoz 
praxisok szám szám a lakossághoz átlag viszonyítva 

  (fő) (db) viszonyítva (1 praxisra) (%) 

5004 891 907 101,80% 1 128 80% 

5006 1 319 1 272 96,44% 1 128 113% 

5007 784 847 108,04% 1 128 75% 

5008 1 036 1 487 143,53% 1 128 132% 

átlag 1 008 1 128 111,99%     

Összesen 4 030 4 513   
 

A táblázatból látható, az egy orvosra jutó 0-14 éves lakosságszám 784 és 1319 fő között 
mozog, az átlag 1008 fő. A felnőtt praxisok nagyjából kiegyensúlyozott lakosság számához 
képest itt jelentős eltérések vannak, melyet korrigálni kellene körzethatár módosítással, a 
praxis rentábilis működtetése érdekében. A leadott kártyaszám, (4513) azaz a ténylegesen 
bejelentkezett betegszám magasabb az ellátandó lakosságszámnál, 1128 fő egy praxisra 
számítva. Ennek oka, hogy a gyermek háziorvosok felkérésre 18 éves korig láthatják el a 
hozzájuk bejelentkezetteket. Az adatok, akárcsak a felnőtteknél, az országos átlagnál jóval 
magasabbak, ez különösen kiugró az 5008-as praxisnál. 
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Forgalmi adatok a 2015. évi jelentések alapján 
 

gyermek háziorvos rendelésen lakáson összesen 1 rendelésre 
forgalmi adatok megjelent ellátott   jutó betegszám * 

5004 4 986 346 5 332 21 

5006 9 088 66 9 154 36 

5007 5 974 2 124 8 098 32 

5008 9 116 503 9 619 38 

Átlag 7 291 760 8 051 32 

Összesen 29 164 3 039 32 203   
 

Az előbbi adatokból látszik, hogy gyermek háziorvosaink Gyál 0-14 éves lakosságának  
hétszeresét  látták el 2015-ben, másképpen fogalmazva minden gyermekkel évente 7 
alkalommal fordultak háziorvosukhoz. Ez jelzi az ezen korosztállyal való fokozott 
gondoskodást, de ismét megemlítem, hogy gyermekorvosaink 18 éves életkorig láthatnak el 
betegeket, ez kissé torzítja a számokat. Egy gyermek házorvos naponta átlagosan 32 beteget 
lát el (az adatok szórása 21-től 38-ig). 
 

Szakmai tevékenység 2015 
 

gyermek háziorvos ellátott RTG szak- kórházba Tanácsadás 
szakmai adatok betegek labor rendelő utalt Prevenció 

5004 5 332 408 321 26 653 

5006 9 154 637 349 33 882 

5007 8 098 1 014 197 294 261 

5008 9 619 503 426 15 634 

1 praxis átlagosan 8 051 641 323 92 608 

százalékban   8,0% 4,0% 1,1% 7,5% 

Összesen 32 203 2 562 1 293 368 2 430 
 

A rendelésen megjelentek 7,5%-nál egészséges tanácsadásra, prevencióra került sor, Rtg vagy 
laboratóriumba utaltak 8 %-ot, szakellátásra 4 %, kórházba került a betegek 1,1 %-a. A 
prevenció itt nagyon kevésnek tűnik, de ezek a számok nem tartalmazzák a védőnői 
szolgálatok ez irányú tevékenységét, a két szakterületet együttesen kell figyelembe venni. 
 

1.2. Felnőtt és gyermek ügyeleti ellátás 
 

Feladata Gyál közigazgatási területén élő felnőtt és gyermek lakosság ambuláns és kijáró 
ügyeleti orvosi ellátása, melyet az Internationale Ambulance Service látja el a József A. u.1. 
szám alatti telephelyen. Testületi döntés következtében ügyeletünk 24 órában biztosítja 
lakosainknak a kijáró és ambuláns ellátást, ezzel jelentős terhet vesznek le az egyébként is 
leterhelt háziorvosainkról a nappali ügyelet biztosításával.    

Forgalmi adatok a 2015. évi jelentések alapján 
 

Ügyelet rendelésen lakáson összes kórházba Ebből 
forgalmi adatok megjelent ellátott ellátott utalt sürgősséggel 

felnőtt 2 960 1 320 4 280 727 411 

gyermek 486 87 573 70 42 

összesen 3 446 1 407 4 853 797 453 

2015-ben az ellátott betegek száma az előző évhez képest több mint 500 fővel emelkedett, 
jelezve, hogy a 24 órás ügyeleti szolgálat egyre több esetben segíti ki a háziorvosi ellátást. 
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II. Fogorvosi járóbeteg ellátás 2015 
 
2.1. Fogorvosi alapellátás - felnőtt és gyermek ellátás 
 
A fogászati alapellátás feladata Gyál Város Önkormányzat által rendeletben meghatározott, a 
felügyeleti szervekkel egyeztetett területi ellátási kötelezettség alapján  Gyál város 
lakosságának fogászati és fogászati ambuláns orvosi ellátása 4/2000.(II.25.) Eü.M. számú 
rendelet alapján. A hagyományos kuratív fogpótlási és konzerváló fogászati tevékenységen túl 
a preventív és szűrőtevékenység is a feladata. Három fogászati praxis a József Attila u. 1. 
szám alatti rendelőben, egy magánpraxis saját rendelőben a jóváhagyott rendelési időben látja 
el lakosainkat. Hatáskörüket a 1997. évi CLIV. Törvény és az Egészségügyi Minisztérium 
Szakmai protokollja határozza meg.  

Forgalmi adatok a 2015. évi jelentések alapján 

 
fogászat ellátandó rendelésen elvégzett 

forgalmi adatok lakosság megjelent tevékenység 
6163 6 562 1 430 1 490 
6164 6 055 3 704 3 936 
6165 6 148 825 951 
6273 6 303 4 603 6 180 

összesen 25 068 10 562 12 557 

 
A fogászatokon az ellátandó lakosság 42 %-a jelent meg fogászati panaszok, ellátás miatt. 
Náluk 12.557 beavatkozás (foghúzás, tömés, korona, stb.) történt. A számok a 2014 évhez 
képest 10%-os emelkedést mutatnak. 
 

 
Szakmai tevékenység 2015 
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A leggyakoribb beavatkozásoknál láthatjuk, hogy még mindig elég magas a foghúzások 
száma, az amalgám tömések száma örvendetesen évek óta folyamatosan csökken az esztétikus 
tömésekkel szemben. 
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Alapellátási adatok összesítve 
 

Alapellátás Ellátott betegek (fő) 

felnőtt háziorvos 97 402 

gyermek háziorvos 32 203 

ügyelet 4 853 

fogászat 10 562 

összesen 145 020 
 
 
Az adatok szerint az alapellátásban ellátottak száma a 2014 évihez képest nagyjából 
megegyező, mutatva az alapellátás kiemelkedő szerepét lakosaink ellátásban. 
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A felnőtt - gyermek háziorvosi, felnőtt – gyermek fogászati ellátás és az ügyeleti alapellátás 
2015 évben mindösszesen 145.020 beteget látott el. Az arányok a grafikonon jól látszanak. A 
számok mind a felnőtt mind a gyermek háziorvosoknál szignifikáns emelkedést mutatnak. Az 
alapellátás Gyál teljes lakosságának majdnem hatszorosát látta el 2015-ben. 
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III. Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 
 
3.1. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői ellátás) 
 

A területi védőnői szolgálat feladata a Gyál Város Önkormányzata által rendeletben 
meghatározott, a felügyeleti szervekkel egyeztetett területi ellátási kötelezettség alapján a 
gyáli 0-7 éves korosztály jogszabályban meghatározott ellátása, szűrése, gondozása, valamint 
elvégzik még az óvodai munkát is. 
 

A területi védőnő a házi gyermekorvosi szolgálat mellett működik a 49/2004. (V. 21.) 
ESzCsM rendelet (a területi védőnői ellátásról) alapján. Munkájukat a vezető védőnő 
irányítása alatt végzik az illetékes gyermekorvossal együttműködve. Hatáskörüket a 1997. évi 
CLIV. Törvény és az Egészségügyi Minisztérium Szakmai protokollja határozza meg. A 
helyettesítés rendjét az ÁNTSZ engedély és az OEP szerződés határozza meg. 

Általános adatok a 2015. évi jelentések alapján 

 
Védőnői 0-1 éves 1-3 éves 3-7 éves várandós 1 védőnőre 
praxisok (fő) (fő) (fő) (fő) (fő) 

7663 27 68 127 45 267 

7665 24 69 144 40 277 

7662 32 56 116 41 245 

7664 39 60 133 55 287 

7660 35 79 148 41 303 

7666 43 57 147 53 300 

7581 45 95 150 65 355 

átlag 35 69 138 49 291 

Összesen 245 484 965 340 2 034 

 
Az egy területi védőnőre jutó létszámok a tavalyihoz képest kismértékben csökkentek ( 32 
fővel), az országos átlagnál (248 fő) magasabbak (291 fő), így továbbra is el kell 
gondolkoznunk a védőnői praxisok bővítésén, melynek gátat szab a védőnői épület szűkös 
volta, mely a bővítés, felújítás során várhatóan megoldódik. Az OEP csak 250 fő-ig 
finanszírozza a tevékenységüket. Egy új védőnői körzet létesítésével az átlag 254 fő/védőnőre 
csökkenne. 
 
Szakmai tevékenység 
 

területi védőnő veszélyeztetett veszélyeztetett veszély. 1  védőnőre jutó 

gondozási tev. 
fő 

egészségügyi ok környezeti okból össz. veszélyeztetett 
várandós 340 58 17 75 10,71 
0 - 1 éves 245 28 18 46 6,57 
1 - 3 éves 484 26 24 50 7,14 
3 - 7 éves 965 44 38 82 11,71 

Összesen 2034 156 97 253 36,14 

 
Az egészségügyi okból veszélyeztetettek száma a 2014-es évhez (191 fő) viszonyítva több 
mint 20%-al csökkent, melynek jelentős részét a várandósok adják. 
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A területi védőnők tevékenységüket a tanácsadóba szervezve végzik. A védőnők heti 2 
alkalommal önálló védőnői tanácsadást végeznek, ebből egyszer két órában a várandósok 
részére, egyszer három órában az egészségesek részére. A többi időben önálló védőnői 
szűrővizsgálatokra kerül sor. Munkaidejük döntő részében családlátogatásokat végeznek. 

Családlátogatások 2015 
 

ter.védőnő családok Család szakmai látogat. tanácsadáson Mind- 
praxis száma Látogatás/év látogatás/év össz. megjelent összesen 

7663 196 521 481 1002 351 1353 

7665 218 885 1136 2021 472 2493 

7662 158 448 597 1045 317 1362 

7664 202 767 1065 1832 414 2246 

7660 208 442 705 1147 515 1662 

7666 215 441 688 1129 444 1573 

7581 236 527 716 1243 436 1679 

átlag 205 576 770 1346 421 1767 

Összesen 1 433 4 031 5 388 9 419 2 949 12 368 
 

A védőnők a mindennapi munkájuk mellett - mely csecsemő tanácsadáson való részvétel, 
szűrővizsgálatok, védőoltások, terhes szakrendelések, védőnői fogadóórák, családlátogatások 
– sokat foglalkoznak gyám és szociális ügyek intézésével,  környezet tanulmányok 
készítésével.  
 

3.2. Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskola egészségügyi ellátás) 
 

Feladata Gyál Város közigazgatási területén a 6-18 éves korosztály, a nevelési-oktatási 
intézmények valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban 
résztvevők megelőző jellegű, a 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott ellátása 
(szűrés, megelőzési tevékenység, védőoltások, egészségnevelés, alkalmassági vizsgálatok 
elvégzése). Fenti tevékenységet 1 fő állású iskolaorvos helyett (mert nincs jelentkező évek 
óta) a négy gyermekorvos helyettesítéssel és 2 iskola egészségügyi védőnőből egy főállásban 
és egy helyettesítéssel látja el. 

Általános adatok 
 

Iskola tanulók iskola orvos iskola védőnő 1 orvosra 1 védőnőre 
Egészségügy (fő) (helyettesek) védőnő jutó tanuló jutó tanuló 

Bartók Béla  Általános iskola 358 dr. Szabó Földi Katalin 358 

Zrínyi Miklós Általános iskola 500 dr. Bérces Földi Katalin 500 
858 

Ady Endre    Általános iskola 631 dr. Kindlovits Nebauer Márta 631 

Eötvös József közgazd. 160 dr.Tarnai Nebauer Márta 160 
792 

Összesen 1 649         

 
A hatályos jogszabályok szerint egy iskola védőnői praxis létszáma 800-1200 fő között lehet, 
melytől + - 10%-ban eltérés megengedett. Ezeknek a feltételeknek megfelelünk. A létszámok 
szinte egy az egyben megegyeznek a 2014 évivel. Az oktatási intézményekben a szűrésre 
kötelezett korcsoportok szűrése hiánytalanul megtörtént. Ezek a korcsoportok a 2, 4, 6, 8, 10, 
12, évfolyam. Külön szűrés és lelet kiadás történik a 16 éveseknél, melynek 
dokumentációjához szükséges feltételeket az Egészségügyi Központ költségvetéséből 
biztosítja. Az iskolavédőnők rendszeresen részt vesznek iskolai egészségnapok szervezésében 
és lebonyolításában. 
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IV. Szakellátás 
 
A járóbeteg szakellátás a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház kihelyezett szakrendeléseként üzemel, 
mert a Jahn Ferenc kórház területi ellátási kötelezettségébe tartozik Gyál szakellátása. A 
kórháznak az alábbi rendeléseket kellene működtetnie a mellékelt óraszámban: 
 

Járóbeteg  Szerződött Tényleges 

szakellátás  heti óraszám heti óraszám 

    

bőrgyógyászat  9 4 

diabetológia  10 5 

fül-orr-gégészet  9 4 

Kardiológia  10 8 

Neurológia  10 8 

nőgyógyászat  15 14 

Ortopédia  4 0 

reumatológia  12 9 

Sebészet  5 4 

Szemészet  10 7 

Ultrahang  9 4 

Urológia  9 4 

    

összesen:  112 71 

    

  100% 63,4% 

 
Ezek közül az ortopédián már két éve nincs rendelés szakorvos hiánya miatt, a bőrgyógyászat, 
diabetológia, gégészet, szemészet, urológia hosszabb ideje fele óraszámban dolgozik orvos 
hiány miatt.  
Ai iagazsághoz tartozik, hogy a fizikóterápia, gyógytorna és a laboratórium a szerződésben 
foglaltak szerinti óraszámban működik  ( heti  57 és 40 óra). 
 
Személyi feltételek 
 
A szakorvosok személyéhez (kik dolgoznak) nincs sok beleszólásunk, tulajdonképpen azok 
vannak, kivel a kórház erre a feladatra szerződést köt. Véleményem szerint egyes szakmák 
orvosai szakmailag vagy emberileg alkalmatlanok feladataik ellátására, melyet folyamatosan 
jelzünk a kórház felé (több-kevesebb sikerrel). A szakellátáshoz tartozó asszisztenciát és 
labort tapasztalt asszisztensek nagy hozzáértéssel, szakértelemmel, megelégedésünkre 
biztosítják.  
 
Tárgyi feltételek 
 
A szakrendeléshez az Egészségügyi Központ és az Önkormányzat minden tárgyi feltételt 
biztosított, melynek csak a karbantartása, a folyamatos anyag szükséglet kielégítése hárulna a 
kórházra, melynek gyakran továbbra sem tesz eleget !! 
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Szakmai tevékenység a számok alapján 2015 
 

Járóbeteg szakellátás 2015 betegszám (fő) 
    
Laboratórium 21 752 
Fizikóterápia 6 935 
nőgyógyászat, terhes rendelés 5 155 
Gyógytorna 4 521 
Szemészet 1 725 
Reumatológia 1 671 
orr-fül-gégészet 1 444 
kardiológia 1 409 
bőrgyógyászat 1 168 
neurológia 1 123 
ultrahang 930 
urológia 922 
diabetológia 590 
sebészet 503 
ortopédia 0 

    

összesen 49 848 

 
Az ellátott betegszám kb. 10%-al, 5.303 fővel kevesebb, mint 2014-ban. A csökkenést az 
elmaradó és időben változó rendelések okozzák. A 49.848-as betegforgalom még mindig 
egyértelműen bizonyítja, hogy Gyálon szükség van a szakrendelésre, hiszen minden gyáli 
lakos évente legalább kétszer megfordul a szakrendelőben. Kiemelkedő a laboratórium, 
fizikoterápia, gyógytorna és nőgyógyászat teljesítménye a betegszámok alapján, mely a 
összes betegforgalom 76 %-át adják.  
 
 
Összegzés 
 
Az Egészségügyi Központban ellátott betegek száma 2015-ben 194.868 fő volt.  A Városi 
Egészségügyi Központ 2015 évben is biztosította az Alapító Okiratában meghatározott 
feladatainak maradéktalan ellátását az alapellátás területén. Gyál lakosainak egészségügyi 
ellátása az Egészségügyi Központ tevékenysége következtében biztonságos és folyamatos. Ez 
ma, Magyarországon, mikor az egészségügyben szinte mindenhol létszámhiányról, anyagi 
gondokról, problémákról hallunk, nem kis teljesítmény. 2016-ban célunk továbbra is a 
működőképesség fenntartása, a napi munka feltételeinek folyamatos biztosítása, javítása, a 
gyáli lakosság minél teljesebb és széles körű ellátása. 
 
 
Gyál, 2016. március 03. 
 
 
 
 
 

   dr. Molnár Andor 
egészségügyi menedzser 
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Tárgy: Javaslat Gyál Város Települési 
Környezetvédelmi Programjának 2012-2017 
közötti felülvizsgálatára, egyúttal a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
dokumentum elfogadására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvtv.) meghatározza az önkormányzatok 
számára a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat, valamint előírja a környezettel, annak védelmével, 
illetve a környezetet veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatos környezetvédelmi terv programba szervezését. 
 
A Kvtv. szerint a helyi környezetvédelmi programot a magasabb szintű környezetvédelmi tervek (területi 
környezetvédelmi program, országos környezetvédelmi program) elfogadását követően szükséges felülvizsgálni. 
Tekintettel arra, hogy a 4. Nemzeti Környezetvédelmi Programot az Országgyűlés 27/2015. (VI.17.) OGY 
határozatával fogadta el, és hirdette ki, továbbá a Pest Megyei Környezetvédelmi Program szintén elfogadásra 
került, Gyál Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata is aktuálissá vált. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező, 2012-2017 időszakra 
vonatkozó Települési Környezetvédelmi Programot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat:  
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyál Város Települési Környezetvédelmi Programja 2012-
2017 közötti időszakban elvégzett felülvizsgálattal az egységes szerkezetű programot jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kurucz-Szigetvári Szonja 
 
Gyál, 2016. március 7. 
 
 
 
 

  Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
Mellékletek: 

1. számú melléklet: Gyál Város Települési Környezetvédelmi Programja 2012-2017 közötti időszakban 
elvégzett felülvizsgálattal egységes szerkezetben 

 
  



 

GYÁL VÁROS 
Települési Környezetvédelmi Programja  

 
2012-2017 közötti időszakban elvégzett felülvizsgálattal egységes 

szerkezetben 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Készítette:  
Gyáli Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Iroda 
Kurucz-Szigetvári Szonja 
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BEVEZETÉS 
 

Megjelent az Európai Unió új, a „Jólét bolygónk felélése nélkül” című, 2020-ig tartó 
időszakra szóló 7. Környezetvédelmi Cselekvési Programja, amely a tagországok számára 
számos feladatot fogalmaz meg. Ez indokolta Magyarország környezetvédelmi céljait és 
intézkedéseit tartalmazó 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program megújítását, melynek 
kapcsán létre jött a 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program, továbbá erre épülve pedig a Pest 
Megyei Környezetvédelmi Program 2014-2020 (továbbiakban: PMKP). Gyál Város 
Önkormányzata 2012. évben elkészítette Gyál Város Települési Környezetvédelmi 
Programját, mely 2017. évig szól. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. Törvény (továbbiakban: Kvtv.) 48/A. § (1) bekezdése értelmében az emberi egészség 
védelme, valamint a természeti erőforrások és értékek megőrzése és fenntartható használata 
érdekében - e vagy külön jogszabályban foglaltak előírása szerint - a környezettel, annak 
védelmével, illetve a környezetet veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatos általános tervet 
(átfogó környezetvédelmi terv), az egyes környezeti elemekkel, azok védelmével, illetve a 
környezeti elemeket veszélyeztető egyes tényezőkkel kapcsolatos részletes tervet (tematikus 
környezetvédelmi terv) és egyedi környezeti adottsággal, problémával foglalkozó tervet 
(egyedi környezetvédelmiterv) kell készíteni, (2) a) pontja szerint pedig a tervezés során az 
alacsonyabb területi szintű környezetvédelmi tervet a magasabb területi szintű 
környezetvédelmi tervekkel össze kell hangolni. Fentiek alapján szükségessé vált Gyál Város 
Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata. 

 
A Kvtv. 48/B. § (2)-(4) bekezdései szerint az átfogó környezetvédelmi terv tartalmazza: 

a) a környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befolyásoló főbb hatótényezők 
elemzésén alapuló helyzetértékelést; 

b) a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi célokat, 
valamint környezeti célállapotokat; 

c) a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket (különösen a 
folyamatban lévő, illetve az előirányzott fejlesztésekkel és a működtetéssel kapcsolatos 
feladatokat), valamint azok megvalósításának ütemezését; 

d) a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit; 
e) az intézkedések végrehajtásának, valamint a d) pont szerinti eszközök alkalmazásának 

várható költségigényét, a tervezett források megjelölésével. 
(3) A területi környezetvédelmi programokban foglaltakat az adott területi szint fejlesztési 

koncepciójának és rendezési, valamint fejlesztéspolitikai terveinek kidolgozása, a 
döntéshozatal és a végrehajtás, továbbá az adott területre vonatkozó ágazati tervezés során 
érvényre kell juttatni. 

(4) A területi környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább a Program 
megújítását, illetve felülvizsgálatát követően - a 48/A. § (2) bekezdésének 
figyelembevételével - felül kell vizsgálni. 
 
A Kvtv. 48/E. § (1) bekezdése szerint a települési környezetvédelmi programnak a 
következőket kell tartalmaznia: 
a) a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a légszennyezéssel, 
b) a zaj és rezgés elleni védelemmel, a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép 
készítésére kötelezett települési önkormányzatok esetén a stratégiai zajtérképek alapján 
készítendő intézkedési tervekkel, 
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c) a zöldfelület-gazdálkodással, 
d) a települési környezet és a közterületek tisztaságával,  
e) az ivóvízellátással,  
f) a települési csapadékvíz-gazdálkodással,  
g) a kommunális szennyvízkezeléssel, 
h) a településihulladék-gazdálkodással,  
i) az energiagazdálkodással,  
j) a közlekedés- és szállításszervezéssel,  
k) a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a környezetkárosodás 
csökkentésével kapcsolatos feladatokat és előírásokat. 
 
Fentiek betartásával került kialakításraGyál VárosTelepülési Környezetvédelmi Programja a 
2012-2017 közötti időszakban elvégzett felülvizsgálattal egységes szerkezetben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 



 
 
 
I. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2012-2017 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 

 
 

A Gyáli környezetvédelmi program célja 
 

A Gyáli környezetvédelmi program kidolgozásának és végrehajtásának fő indítéka a 
településen jelentkező környezeti problémák megoldása. A környezetszennyezés a helyben 
élők életkörülményeit, életminőségét, sőt sok esetben életesélyeit is meghatározó tényező, így 
– a jogi kötelezettségeken túlmenően – a környezeti problémák megoldásának igénye a 
„gondoskodó és szolgáltató” önkormányzat egyik lényeges vállalása lehet. A környezeti 
problémák fő sajátossága, hogy sem földrajzi, sem ágazati értelemben „nem ismernek 
határokat”. 
 
A Gyáli környezetvédelmi program végső célja a természeti erőforrások takarékos 
igénybevételének ösztönzése, amely egyben hozzájárul a helyi vállalkozások gazdasági 
versenyképességének és a lakosok jólétének javulásához. 

 

A gyáli környezetvédelmi program küldetése 
 
A program küldetése a környezetállapot és az életminőség javítása a civil 
szervezetek és a gazdaság szereplőinek bevonásával oly módon, hogy ne 
szűkítse a helyi megélhetési és vállalkozási lehetőségeket, elősegítse a város 
közösségi jövőképnek kialakulását, valamit a fenntartható fejlődés irányába 
történő átmenetét. 

 
 

Célrendszer: 
 
Jelen fejezetben áttekintjük Gyál város környezeti helyzetét, külön kitérve a környezeti 
elemek (levegő, vizek, talaj, ökoszisztémák stb.) állapotára, illetve a kiemelt hatótényezők 
(hulladékgazdálkodás, épített környezet, környezetbiztonság) elemzésére. Ezt követően 
ismertetjük a Gyálon azonosítható környezeti konfliktusokat, majd megadjuk a település 
környezeti problémáinak és védendő értékeinek listáját. Mindezek alapján a fejezet végén 
rögzítjük Gyál város környezetvédelmi programjának célrendszerét. 
 
A környezeti elemek állapota: 
 

- Levegő 
 
Gyál levegőminőségének helyzetét alapvetően a település agglomerációs jellege határozza 
meg. A kül- és belterületen elhelyezkedő gyáli üzemek, raktárak a főbb utak, autópályák 
közelében helyezkednek el, esetenként a lakóterületektől csak néhány száz méterre. A 
kialakuló légszennyező folyamatok meghatározó forrása a közúti közlekedés, ezen belül is az 
átmenő tehergépjármű forgalom. Bár Gyálnak megfelelő tömegközlekedési kapcsolata van a 
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fővárossal (elővárosi vasút, BKV autóbuszjárat), a közlekedés meghatározó módja a gépkocsi 
használat. 
 

Összefoglalva, megállapítható, hogy Gyálon a gépjármű közlekedés okozta 
levegőszennyezés a domináns, de a főútvonalak mellett kialakuló 
légszennyezettség a meteorológiai hatásoktól függően könnyen hígul, így a 
túllépések hatásterülete általában az út mellett 50 m-en belül van. 

 
- Felszín alatti víz, talaj 

 
Gyál a Duna-Tisza közi síkvidéken fekszik, talajára a futóhomok, homok jellemző, 
mélyebben durvább szemcsés talaj, agyag is található. Gyál és tágabb környezete a felszín 
alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 
módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint érzékeny besorolású, valamint Gyál 
közigazgatási területe nitrát érzékeny területen fekszik. Gyál külterületén vízbázis-védelmi 
védőterület van, ahol a fő vízadó réteg a 50 m mélységen belül található.A legjelentősebb 
talaj-terhelő folyamatok közül a szilárd települési és ipari hulladék ártalmatlanítás 
megoldottnak tekinthető, legalábbis ami a mélyebb rétegekbe szivárgó lerakói csurgalékvíz 
szennyezési kockázatát jelenti. Ennek megfelelően szükséges fokozottan figyelni és betartani 
a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm rendelet előírásait. A vízi 
közművek - vízellátás, szennyvízcsatornázás és részben a csapadékvíz elvezetés - megfelelő 
kapacitással egységes rendszerben épültek ki Gyálon. Gyál térségében a mezőgazdasági 
tevékenység nem jár az országos átlagot meghaladó mértékű műtrágya és peszticid 
használattal. 
 

- Felszíni vizek 
 
A felszíni vizek (csapadékvíz) befogadója elvileg a Gyáli 1. számú főcsatorna (Gyáli-patak). 
A Gyáli 1. számú főcsatornába - mely nem természetes kisvízfolyás, medre mesterséges - 
csak az előírásoknak megfelelően tisztított csapadékvizet lehet bevezetni. Gyál déli részén 
találhatók a néhány évtizede mesterségesen létrehozott kavicsbánya tavak, melyek 
vízminősége rossz, ugyanakkor rekultivációjukkal a térség legnagyobb ökológiai értéke a 
felhagyott kavicsbányák vízkincse lehet. 
 
Biológiai sokféleség , ökológiai adottságok, tájvédelem: 
 
Gyál belterületén a közcélú zöldfelületek aránya meglehetősen csekély, mind a borítottság, 
mind a zöldfelületi elemek szerkezeti és minőségi jellemzői kedvezőtlenek. Kevés és nem 
megfelelő állapotúak a közparkok, közterületi zöldfelületek. A táj- és földhasználatban 
kedvezőtlen tendenciák tapasztalhatók: a belterületi funkciók gyarapodása és ezzel 
párhuzamosan a mezőgazdasági funkciók fokozatos térvesztése figyelhető meg. A külterület 
(kb. 1000 ha) meghatározó része szántóföldi művelés alatt áll, de mintegy 200 hektáron 
erdőgazdálkodás is folyik. A város határán húzódó erdőterületek, erdőfoltok, facsoportok 
különösen veszélyeztetettek (pl. illegális fakivágás, átsorolás gyümölcsössé stb.). A felszíni 
viszonyok homogén jellegének ellenére az erdő, a bányatavak, valamint a meglévő és a 
tervezett utak Gyál meghatározó tájképi elemei. Értékes tájképi elemek elsősorban a pakonyi 
határnál lévő erdőtömb környezetében találhatók. Szintén jelentős természeti terület a 
település DK-i részén a cross pálya és a szeméttelep közötti terület. Ugyanakkor sok a 
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tájképileg roncsolt, degradált terület: elhanyagolt, rendezetlen települési szegélyterületek, 
műveletlen, gyomos parlagföldek. A település határától dél-nyugatra kb. 5 km-re húzódik az 
érzékeny természeti területek hálózata, amely ökológiai jelentősége számottevő. Országos 
jelentőségű ex lege védett láp a Gyál Bitó-halom néven nyilvántartott terület a 0154/10, 0155, 
0156/1, 0156/2 és a 0156/3 hrsz-ú ingatlanok területét érintik. A felsorolt ökológiailag 
jelentős területek kivételével Gyál közvetlen környezete, természeti szempontból kevésbé 
értékes, elsődlegesen volt nagyüzemi mezőgazdasági, másodlagosan külszíni bánya területek. 
 
Települési és épített környezet: 
 
Gyál belterületének legfőbb jellemzője az egyes területek, területrészek homogén használata. 
A központi belterület túlnyomórész lakóterület, illetve a lakófunkcióhoz kapcsolódó 
intézményi, gazdasági terület vagy zöldfelület. Történeti, illetve védett területek Gyálon a 
Jálics-domb, valamint a Gyáli-erdő. Az M5 csomópont körüli területen jellegzetesen ipari és 
vállalkozási tevékenységek folynak, Némediszőlő ma is falusias lakóterület. A város 
legnagyobb problémáját a közlekedés okozta terhelések (forgalom) és zaj jelenti, mely a 
központi belterület szinte egészét érinti. 
 
Hulladékgazdálkodás: 
 
A települési szilárd hulladék ártalmatlanítása lerakóban történik, továbbá szelektív 
hulladékszállítás és zöldhulladék gyűjtés is jellemző a településen. A települési hulladék az 
A.S.A. Kft. által üzemeltetett regionális hulladéklerakóba kerül, mely több település 
kommunális hulladékának egy részét is fogadja. A 2015. évben, a vízellátásba bekötött 
lakások 93%-a volt csatornára is rákötve, tehát az ellátottság, közművesítettség szintje jó. Az 
emésztőgödrökben gyűjtött folyékony hulladékot a lakosság szállíttatja el. A begyűjtés 
gyakoriságát a lakosság igénye határozza meg, de helyi rendeletünk szerint legalább évi négy 
alkalommal kell rá sort keríteni. A gyáli hulladékgazdálkodási tervben foglaltak szerint a 
települési folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatos célokat, alapvetően magában 
hordozza a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósítási Program, 
amely a kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek 
közműves elvezetését és a szennyvizek biológiai tisztítását, illetőleg a települési szennyvizek 
ártalommentes elhelyezését valósítja meg. A begyűjtést és műszakilag megfelelő 
körülmények között történő kezelés szintjét növelni kell. A csatornára csatlakozások arányát 
növelni kell. Az ártalmatlanítás egyéb formái nem jellemzők a településen (égetés, lerakás). 
Gyálon házhozmenő szelektív gyűjtési rendszer működik. Lomtalanítás és lakossági veszélyes 
hulladék begyűjtés évi két alkalommal, lakossági begyűjtési akciók keretén belül valósul meg. 
A hulladékgazdálkodással összefüggő állapotértékelés megtalálható Gyál város 
hulladékgazdálkodási tervében. 
 
 
Szelektíven gyűjtött hulladékok-kommunális hulladékok megoszlása 2015. évben: 
 



Anyagáram 2015 díj 2015
ft/kg Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Total

papír vegyes 19 273 819 180 176 254 211 238 234 258 172 1 003 3 818
műabyag Pet 80 2 870 500 4 730 2 210 2 210 6 295 3 395 1 000 2 340 2 691 9 440 37 681
műanyag egyéb 20 600 774 459 459 458 458 458 458 2 953 1 783 4 120 12 980
PP+HDPE 55 200 1 174 458 458 460 458 458 458 5 226 5 226 5 524 20 100

200 3 743 3 267 5 827 3 303 3 382 7 422 4 549 2 150 10 777 9 872 20 087 74 579
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Lakossági kommunális hulladék Gyál 2015 (kg)

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Total
424 050 424 050 424 050 424 050 424 050 424 050 424 050 424 050 424 050 424 050 424 050 424 050 5 088 600
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Fentiek alapján elmondható, hogy a szelektív gyűjtésre szolgáló hulladékgyűjtő edényzet 
2015 őszi kiosztását követően jelentősen megnőtt a szelektíven összegyűjtött hulladékok 
mennyisége és ez által csökkent a szilárd települési hulladékok mennyisége. 
 
Környezetbiztonság: 
 

Gyál közigazgatási területén számos olyan üzem található, amelyek kisebb-nagyobb 
kockázatot jelentenek a környezetre. A környezeti kockázatok általában ipari balesetek vagy 
fel nem ismert (hátrahagyott) környezetszennyezések, elhagyott objektumok formájában 
jelentkeznek. A környezeti kockázatok a következőkben jelentkezhetnek: 
Levegő:havária szerű kibocsátások, határérték túllépések (pl. technológiai üzemzavar, tűzeset 
következtében). 
Felszíni víz: ipari szennyvizek, vízszennyező toxikus anyagok kijutása az élővizekbe (pl. 
technológiai üzemzavar, műszaki védelem hiányosságai, folyékony hulladék nem megfelelő 
elhelyezése, stb.) 
Felszín alatti víz: ipari szennyvizek, vízszennyező toxikus anyagok kijutása a talajra, 
hátrahagyott szennyezések bemosódása a talajba, folyékony hulladék nem megfelelő 
elhelyezése, stb. 
Élővilág: az ökoszisztémákra veszélyes, mérgező anyagok kijutása a szabadba 
Emberi egészség: veszélyes, toxikus anyagok bekerülése a levegőbe, ivóvízbe, élelmiszerbe 
Globális hatások: klímakárosító gázok (pl. szén-dioxid, metán) és ózonpusztító anyagok (pl. 
freon) kibocsátása 
 
Gyál környezeti probléma- és értékkatasztere: 

 
Gyál környezeti konfliktus térképe: 

 
A természeti adottságok valamint a társadalmi-gazdasági hatások eredőjeként a környezetben 
kedvezőtlen tendenciák (esetenként kár, veszélyeztetés, kockázat) bontakozhatnak ki. Egy 
fokon túl a környezetben bekövetkező folyamatok a közösség számára elfogadhatatlan 
mértéket ölthetnek – kialakul a környezeti konfliktus, mely természetesen erőteljesen 
szubjektív megítélésű és nagyban függ a közösség ismereteitől, tájékozottságától is. A feltárt 
gyáli környezeti értékrend legfontosabb összetevői a következők: A legsúlyosabb környezeti 
problémának a főutak melletti illegális szemétlerakás, a közlekedés okozta szennyezés, zaj, 
valamint a parlagfű elterjedés mutatkozik: ebben széleskörű egyetértés tapasztalható. A 
legfőbb megvédendő (kialakítandó) értéknek a rendezett, tiszta várost, az emberi egészség 
megóvását és a csendes, jó levegőjű környezetet jelölte meg az eredeti környezetvédelmi 
programot megelőző kérdőívre választ adók túlnyomó része. Valószínű, hogy a válaszadók 
nem rendelkeztek elégséges információval arról, hogy Gyál térségében értékes sérülékeny 
vízbázis van, és arról sem, hogy számos - a környezetre potenciális veszélyt jelentő - üzem 
működik a városban. A környező településeken található üzemek is okozhatnak környezeti 
terhelést városunkban. E tapasztalatok alapján állítottuk össze Gyál környezeti konfliktus 
térképét. Megközelítésünkben a környezeti konfliktusok első és megkerülhetetlen kiinduló 
pontja a természeti adottságokban keresendők (az alábbi táblázat 1. oszlopa). Ezen 
adottságokra épülnek azok a társadalmi-gazdasági folyamatok (2. oszlop) amelyek együttesen 
határozzák meg a település környezeti problémáit (3. oszlop). 
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Gyál környezeti konfliktus térképe 
 

1. Természeti 
adottságok 

2. Társadalmi-gazdasági 
folyamatok 

3. Környezeti probléma, a 
környezeti konfliktus várható 

tendenciája 
Nagy helyi és átmenő 
forgalom, különösen 
nehézgépjárművek  

A közlekedésből származó 
légszennyezés és zaj folyamatosan 
erősödik 

A fővárost tehermentesítő 
közlekedési útvonalak 
számának növekedése 

A fővárost elkerülő utak levegő- és 
zajterhelése Gyált érintik 

Belföldi légi közlekedés  Zajterhelés 

Vasúti vágányhálózat  
Éjszakai határérték esetleges túllépések 
a vasútvonal mentén 

Gyál a fő  
közlekedési 
irányok 
metszéspontjában, 
a főváros közvetlen 
szomszédságában, 
helyezkedik el 

Az urbanizáció fokozódása, 
ingázó munkavállalás 

Helytelen életmód (növekvő stressz, 
önkizsákmányolás stb.) hagyományos 
közösség felbomlása 

Más települések hulladéka 
Gyálra kerül 

A hulladékok mennyiségének és az 
azzal járó környezeti kockázatok 

Más települések hulladéka 
miatt kialakuló szagterhelés 

Veszélyezteti a lakosság komfortérzetét.

Illegális hulladéklerakók 
Veszélyeztetik a talajt és a felszín alatti 
vizeket, környezet egészségügyi 
kockázatok 

Gyál központi 
fekvésű, 
nagynépességű, 
sűrűn lakott 
térségben fekszik 

Szennyvíz-csatorna rákötések 
Veszélyeztetik a talajt és a felszín alatti 
vizeket, környezet egészségügyi 
kockázatok 

A fogyasztói szokások nem 
fenntartható alakulása  

A keletkezett települési hulladékok 
folyamatos növekedése 

Várható jelentős 
iparfejlesztések (logisztikai 
központok, ipari parkok) 

Jelentős területigény, levegőszennyezés, 
hulladék képződés, környezeti 
kockázatok növekedése 

Növekvő lakossági 
energiaigények 

A természeti erőforrás „túlhasználata”, 
CO2 kibocsátás.

Gyál központi 
fekvésű, nagy 
népességű, sűrűn 
lakott térségben 
fekszik 

Kőolajvezeték, jelentős 
környezeti hatású üzemek 

Potenciális környezeti kockázat  

A művelés alól kivont 
területek arányának 

A talaj, mint környezeti erőforrás egyre 
csökkenő mértékben áll rendelkezésre 

A mezőgazdasági területek 
intenzív használata 

Talajpusztulás természet közeli 
gazdálkodás elégtelensége 

Megoldatlan mezőgazdasági 
hulladékkezelés  

Talaj, és felszín alatti vizek 
szennyezésének kockázata, humán 
egészségügyi kockázat 

Gyál értékes kincse 
a földterület és az 
ivóvízbázis 

Települési belterületek 
növekedése 

Települési zöldterületek csökkenése 
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Környezeti problémák és értékek: 
 
A problémák általában egyszerre több környezeti elemben jelentkeznek, több ágazatot 
érintenek. A legtöbb környezeti probléma általában többféle eredő okra, hatótényezőre 
vezethető vissza, és következményeik általában szintén szerteágazóak. A problémák e 
jellegzetessége teheti szükségessé a problémáknak a környezetvédelmi programban történő 
rendszerezését. A környezeti problémák azonosítása vezethet el a hat év alatt elérendő konkrét 
környezeti célállapotok megfogalmazásához  
 
Környezeti problémák Gyálon: 
 

Környezeti hatótényezők/terhelés Környezeti hatás/probléma 

Gyál belterületén a forgalmas utak mentén károsodik a 
talaj, a növényzet az állatvilág és az épített környezet 

Légszennyező anyagok kibocsátása 
Egyes légszennyező anyagok globális és regionális léptékű 
szennyezettséget okoznak 
Az illegális hulladéklerakók és a keletkező folyékony 
hulladék mennyisége veszélyeztetik a Gyál-környéki 
ivóvízbázist 

A felszín alatti vizek és a talaj 
szennyezése  

A talaj termőképességének csökkenése 
A belvíz-elvezető csatornák, időleges vízfolyások 
medrének feltöltődése

Erózió, defláció, szikesedés 
Porszennyezés a művelésből kivont mezőgazdasági 
területeken 
Időszakos ökológiai vízhiány kialakulása 

Aszály 
A talajok termőképességének csökkenése 

Erdőfoltok, facsoportok pusztulása Csökken a biológiai sokféleség 
A tájértékek károsodása, tájsebek
Parlagfű és más allergiát okozó növényfajok 
megjelenése és terjedése 

Felhagyott, illetve leromlott területek 
elhanyagolása 

A talaj, a felszíni és felszín alatti vízkészletek 
potenciális szennyeződése 
A természetes élőhelyek feldarabolódása és 
elszigetelődése 

A területhasznosítás szerkezete és 
változásai 

A sokféleség fenntartásához szükséges 
populációméretek csökkenése, az élőhelyek ökológiai 
állapota veszélyeztetett 

Veszélyes mértékű zajterhelés Nő az egészségkárosodás kockázata (érzékszervi, 
idegrendszeri károsodás, stressz) 

Mikrobiológiai és kémiai 
szennyezőanyagok környezetbe 
kerülése 

Az élelmiszeripari alapanyagokba kerülve növelik az 
egészségkárosítás kockázatát 

A környezeti szempontokat figyelmen 
kívül hagyó fogyasztói szokások és 
életmód terjedése 

Hozzájárul a környezeti problémák súlyosbodásához és 
az egészségkárosodás kockázatának növekedéséhez 
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Védendő értékek Gyálon 

 

Védendő értékek 
A védendő értékek megőrzésének szempontjai 
Kedvező és kedvezőtlen hatótényezők  
A korábbi homokbányászat kedvezőtlen hatásai Gyál értékes felszín alatti vízbázissal 

rendelkezik 
A vízgyűjtőt vagy közvetlen környezetét érő 
szennyezések 

Gyál térségében jelentős megújuló 
természeti erőforrás-készlet van  

Nap, szél és biomassza megújuló energiaforrások 
hasznosítása gazdaságos és környezetkímélő módon. 
A biológiai sokféleség megőrzését számos tényező 
veszélyezteti (élőhelyek megszűnése, feldarabolódása, 
vízháztartási viszonyok változása, környezetszennyezés, 
hagyományos gazdálkodási formák visszaszorulása stb.) 

A Duna-Tisza köze északi szegélyét a 
tájak, élőhelyek és fajok - köztük 
vadon élő bennszülött fajok - 
sokfélesége jellemzi. 

A fajok, élőhelyek, életközösségek megőrzését komplex 
intézkedésekkel kell biztosítani (pl. a természetvédelem 
céljaival és eszközeivel összehangolt terület- és 
településfejlesztési és -rendezési, környezetvédelmi, 
vízgazdálkodási eszközökkel)   
Az aszály és az erózió sok helyen gátolja a termőföldek 
hasznosítását 
Az éghajlatváltozás kockázatot jelent a termőhelyi 
adottságok alakulására 

Kedvező mezőgazdasági adottságok, 
különösen a kertészeti gazdálkodás 
számára (napsütéses órák száma, 
termékeny talajok stb.) 

Az adottságokhoz igazodó földhasználati rendszert kell 
kialakítani.  
Az épített környezeti értékek, műemlékek jelentős 
részének állaga, fenntartása nem megfelelő  

Gyál meglévő kulturális és táji értékei 
- mivel ezekben nem gazdag - 
feltétlenül megőrzendő Az egyedi tájértékeket meg kell őrizni 
 
 
A természeti értékeknek konkrét „helyük” van, így ezeket Gyál bel- és külterületén területileg 
is lehatároltuk: 
 

 Jálics-domb idős fáinak megmentése 
 Horgásztavak környezetbarát fejlesztése 
 Gyáli-patak partján a régi fasor helyreállítása  
 Gyál építészeti értékeinek (pl. régi temető, állomásépület) megbecsülése. 
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A Gyáli Környezetvédelmi Program eddigi célrendszere: 
 
A 2012-2017 időszakra az alábbi célokat tűzte ki a Gyáli Környezetvédelmi Program: 

 

NKP-3 cél A GyKP kapcsolódó célja 

1. A légszennyezés csökkentése 
Légszennyezés csökkentése Gyál forgalmas 
útjai mentén 

2. A globális légszennyező hatások 
csökkentése 

Közlekedési- és fűtési eredetű szén-dioxid 
kibocsátás csökkentése  

3. A felszíni vizek minőségének javítása  
Gyáli-patak vízminőségének folyamatos 
javítása 

4. A felszín alatti vizek mennyiségi és 
minőségi védelme 

Gyál környéki ivóvízbázis védelme 

Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer 
5. A vizek kártétele elleni védelem Külterületen belvíz-elvezető csatornák 

karbantartása 

6. Talajvédelem 
Illegális, a környezetre veszélyes 
hulladéklerakók felszámolása 
Jálics-domb idős fáinak megmentése -8. Egyéb természeti és természet közeli 

területek és értékek védelme Gyáli-patak partján a régi fasor helyreállítása 

12. Természeti erőforrások fenntartható 
használata 

Megújuló energiahordozók (elsősorban 
napkollektor) alkalmazása 

13. Kémiai kockázat csökkentése Veszélyes üzemek felmérése 

14. Egészség-megőrzés Parlagfű-allergia mérséklése 

Belterületi közhasználatú zöldterületek 
(játszóterek, parkok) bővítése 

Gyál építészeti értékeinek (pl. régi temető, 
állomásépület) megóvása 

15. Települési környezetminőség javítása 

Szennyvíz-csatorna rákötések számának 
növelése 
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II. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMBAN 2012-2015 KÖZÖTTI 
IDŐSZAKRA KITŰZÖTT CÉLOK MEGVALÓSULÁSÁNAK 
ISMERTETÉSE 

 
A lakosság környezeti tudatosságának javítása 

Környezetvédelmi Ismeretterjesztés a helyi médiában 

A gyal.hu honlapon és az Új Gyáli Újságban rendszeres környezet- és 
természetvédelemmel, fenntartható életmóddal, a környezettudatos 
gondolkodás fejlesztésével kapcsolatos oldalak megjelenése. 
Környezetvédelmi Program, Hulladékgazdálkodási Program elérhető Gyál Város 
hivatalos honlapján. Alkalmanként megjelennek környezetvédelemmel 
kapcsolatos cikkek az Új Gyáli Újságban. 
 

Ady Endre Általános Iskola: A Támop 3.1.4 B-13/1-2013-0001 projekt Partnerség 
és hálózatosodás moduljaként 2015. április 22-én a Gyáli Ady Endre Általános 
Iskolában Föld napján a Bartók Béla Általános iskolával közös program volt, 
május 13-án pedig Flashmob. Erről cikk is jelent meg a Gyáli újságban. 
 

Liliom Óvoda: 2013/2014.: Gondolkodj Egészségesen! Program, Labanc Györgyi 
előadása az óvodában: Zöld Óvoda. Őszi Sport és Egészségnap az óvoda udvarán. 
2014/2015: Családi sport-és egészségnapot a Gyáli Liliom Óvodában. 
Energiahatékonyság és energiatudatosság a mindennapokban, Gyáli 
Hulladékgazdálkodási Program részeként rajzpályázat keretén belül 2 óvodásuk is 
helyezést ért el, illetve az intézmény nyerte az óvodák közötti versenyt. 
Gondolkodj Egészségesen! Programban való részvétel. 
 

Tulipán Óvoda: Az óvoda 2014 decemberében elnyerte a Zöld Óvoda címet. 
Rendszeresen részt nek környezeti témájú rajzpályázatokon, sikereiket az 
Újságban is megosztották. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
által szervezett Szelektív hulladékgyűjtés témájú rajzpályázaton is eredményesen 
szerepeltek gyermekeik. Az óvoda internetes oldalán és az ott megjelenő óvoda 
újságban folyamatosan tájékoztatják az érdeklődőket környezet és 
természetvédelmi munkájukról, elért eredményeikről, céljaikról. Óvónők írásai, 
nevelésnélküli szakmai nap anyaga zöld óvoda stb. 

 

Ötletpályázat az általános iskolák felső tagozata és a középiskolások számára 

Felsőbb osztályokban pályázatot hirdetni „Gyálon is lehetne” címmel, 
felmérések, kutatások és megoldások (ötletpályázat) a település sajátságos 
környezeti problémáira, díj átadás a környezetvédelmi héten. 
2015. február 18-án rajzpályázat meghirdetésére került sor a szelektív 
hulladékgyűjtés jegyében. A pályázatra a Liliom Óvoda, Tulipán Óvoda, Jancsi és 
Juliska Magánóvoda, Ady Endre Általános Iskola, Bartók Béla Általános Iskola és 
a Zrínyi Miklós Általános Iskola pályázott összesen 410 munkával. A díjazottak 
kreatív boltban levásárolható utalványokat, az egyéni helyezettek pedig 
újrahasznosított papírra nyomtatott, saját rajzukat is tartalmazó oklevelet, 
könyvjutalmat és könyvutalványt kaptak. A környezettudatos kommunikáció 
jegyében a pályázat meghirdetése, a gyáli közoktatási intézmények értesítése és a 
díjátadás időpontjáról szóló tájékoztatás elektronikus úton történt. 
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„Erdei iskola” oktatás szervezése 

Terepi környezetvédelmi oktatás az iskolákban, kirándulás környezetismeret, 
testnevelés és biológia órákon. 
Ady Endre Általános Iskola: A negyedik évfolyam tanulói vesznek részt erdei 
iskolában májusban. A szervezés osztályonként történik. A program időtartama 4 
vagy 5 nap szokott lenni. A helyszínek 2012 és 2015 között: Kétbodony, Törökmező, 
Enying, Visegrád, Fonyódliget voltak. A negyedik évfolyam tanulói minden 
tavasszal tevékenykedtető kertlátogatásra mennek a Kertbarát kör közreműködésével 
egy-egy családhoz, ahol megfigyelhetik és elsajátíthatják a kerti munkákat, 
miközben sok érdekes és hasznos információra tesznek szert a tapasztalt 
kerttulajdonosok, szakemberek által 
 

Bartók Béla Általános Iskola: Alsó tagozaton a Gyáli Kertbarát körrel 
együttműködve tanulmányi sétát tartottak a Kertbarát kör tagjainak kiskertjében a 
gyerekek, melyet a Közösségi Házban megrendezett terménykiállítás megtekintése 
követett. Az iskolában hagyománya van a több napos kirándulásoknak, sajnos a 
szűkös anyagiak miatt egyre kevesebb számban. Hagyományosan Kétbodonyba 
jártak az osztályok. Az Erzsébet táboroztatási lehetőségeket kihasználva pedig 
Zánkára, Sástóra és Fonyódra. Az iskola decemberben nyerte el egyedüli gyáli 
iskolaként az Örökös Ökoiskola címet, melyet kétszeri ökoiskolai sikeres pályázat 
után nyertek el. Az Ökoiskola munkatervként vállalt kötelezettségeiket 
Munkatervben fogalmazták meg.   
 

Tulipán Óvoda: A Tulipán Óvodába járó gyermekeknek a Pedagógiai program 
alapján biztosítja az Óvoda, hogy környezetüket mozgásban, aktívan, tevékenyen 
ismerhessék meg, ezért rendszeresen lehetőség van a testmozgásra. A tornateremben 
és a csoportokban is heti illetve napi rendszerességgel mozgnak a gyerekek, valamint 
az udvar adottságait is igénybe veszik. Gyakran járnak kirándulni, ismerkednek 
környezetükkel (almáskert, horgásztó, közeli erdő, Ócsai Tájvédelmi körzet, 
Pilisvörösvár Medvepark, Martonvásár Állatkert, Pilisszentkereszt stb.), valamint a 
gyerekeknek szervezett szakmai kirándulásokat is mindig olyan helyszínre tervezi az 
Óvoda, ahol a környezetünkben élő állat és növényvilággal ismerkedhetnek meg. 
2015-ben új kezdeményezést valósítottak meg, erdei óvodát szerveztek, amelynek 
keretein belül több helyszínre (pl.: Margit-sziget) is ellátogattak a gyerekekkel, ahol 
új technikákat is elsajátíthattak a kézműves foglalkozások során az újrahasznosítás 
jegyében. 2015-ben kiskerteket alakítottak valamennyi csoport számára, azzal a 
céllal, hogy az általuk ültetett szobákban csíráztatott növények további fejlődését is 
figyelemmel kísérhessék. Így megtanulhatják a gyerekek a növényekkel kapcsolatos 
munkálatokat, gondoskodás, locsolás, gyomlálás, egyelés stb. és a feladatokat a 
gyakorlatban is elvégezhetik. Ezekhez kisméretű kerti szerszámokat biztosítanak, 
amelyek megismerésével, alkalmazásával újabb és újabb gyakorlati ismeretekkel 
gyarapodnak a gyerekek. Az így növesztett bioterméseket, érésükkor leszedhették, 
elkészíthették dajka és óvónő segítségével zöldségtálaknak, amelyet később 
megkóstolhattak. Az alábbi növényeket ültették a gyerekek a kiskertjükbe, amit ők is 
gondoztak tovább: sárgarépa, karalábé, zeller, hagyma, paradicsom, cékla, 
napraforgó, tök, kukorica, eper. Az Önkormányzattól az Óvoda komposztáló 
konténert kapott 2015-ben, amelynek alkalmazását a, mind a dolgozók, mind a 
gyerekek megismerték. A csoportokban terráriumok, akváriumok segítségével, 
szoktatják az óvodásokat a felelős állattartásra, illetve az állatokról való rendszeres 
gondoskodásra. Ezekben a szülői közösségek aktívan segítenek. 
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Az önkormányzat intézményeiben dolgozók környezetvédelmi továbbképzése 

Az önkormányzati dolgozók, tanárok, óvónők továbbképzése a környezet- és 
természetvédelem terén, civil szervezetek bevonásával, 1-2 napos előadások 
során. 
A Polgármesteri Hivatal részéről alkalmanként történt környezetvédelmi 
konferencián való részvétel, illetve a munkatársak belső környezetvédelmi témájú 
továbbképzéseken is részt vettek. 
 
Liliom Óvoda: 2013/2014 „Egészséges életmódra és Környezettudatosságra 
nevelés” munkaközösség belső továbbképzései lehetőséget adtak a pedagógusok 
módszertani megújulására. Egészséghét kapcsán az egészség értékének 
tudatosítása (helyes fogyasztás, életvitel, táplálkozási szokások), környezettudatos 
életvitel alapozása (takarékosságaz energiákkal) és egészségtudatosság formálása 
témakörökben gyűjtöttek a gyerekekkel is játszható játékokat belső képzés 
keretein belül. 2014/2015.: A Zöld Óvoda címmel járó feladatok teljesítése is 
fontos, a kritériumoknak igyekszenek minél jobban megfelelni, ezért minden 
lehetőséget megragadnak ismereteik bővítésére. 2015 januárjában több pedagógus 
is részt vett az ÓTM Környezetvédelmi Egyesület által szervezett 
„Környezetkultúra az óvodában” című továbbképzésen, ahonnan hasznos 
információk birtokában tértek haza. A képzésen hallott információkat belső 
továbbképzés keretein belül a részt vevők megosztották kollégáikkal. „Egészséges 
életmódra és Környezettudatosságra nevelés” munkaközösség belső 
továbbképzéseket szervezett a nevelőtestület számára, ahol a kollégák a jeles 
napokon jól hasznosítható programokat, játékokat ismerhettek meg az év 
folyamán több alkalommal. A munkaközösség programjában szerepel, mire kell 
figyelni, mit kell tenni a mindennapokban. Madárbarát Óvodaként rendszeres 
séták, a környezet tanulmányozása keretében ismerkednek a különböző 
madarakkal, tulajdonságaikkal, jellemzőikkel. 
 
Tátika Óvoda: Zöld óvodában, úton a „Zöld óvoda” felé fenntarthatóság 
pedagógiájának megismerése, erősítése, elterjesztése c. akkreditált továbbképzés – 
1 fő. 
 
Tulipán Óvoda: Egy óvodapedagógus kolléga rendelkezik környezetvédelmi 
szakképesítéssel. Több dolgozó vett részt olyan továbbképzésen és szakmai 
napon, ahol ötletekkel és segítséggel szolgáltak a Zöld Óvoda cím elnyeréséhez, 
valamint környezetünk komplex megismerése témakörben szereztek jártasságot. 
Évek óta kapcsolatban állunk a gyáli Kertbarátok Egyesületével, rendezvényeiken 
rendszeresen részt veszünk az óvodás csoportokkal. Kapcsolatban állunk a 
HUMUSZ SZÖVETSÉGGEL rendszeresen részt vesznek pedagógus kollégáink a 
szövetség által meghirdetett továbbképzéseken Workshop – okon. 
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Jeles napok a környezetvédelemben 
 

Akörnyezet- és természetvédelem jeles napjainak ünneplése, ezekkel 
kapcsolatos ismeretterjesztés (pl. A víz világnapja, Föld napja). 
 
Föld Napja alkalmából rendszeresen szervezünk települési szinten szemétgyűjtési 
akciót. Honlapon, Gyál Város hivatalos facebook oldalán megosztásra került Áder 
János Köztársasági Elnök úr felhívása környezetünk megóvása érdekében. 
 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetetési Kft.: A Föld Napja alkalomból 
szemétszedési akció kerül minden évben megrendezésre. Legutóbb a rossz, esős 
idő ellenére az akció sikeresen zárult, közel 70 résztvevő vett részt, akik a város 
belső utcáit tisztították meg. A szervezők közül a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. idén kesztyűvel, mellényekkel, zsákokkal, 
frissítőkkel, szendvicsekkel és szállítóautókkal, az ASA Magyarország Kft. 
konténerekkel és azok ingyenes befogadásával, Gyál Város Önkormányzatának 
Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottsága pedig 100.000 forinttal támogatta 
az akciót. 
 
Ady Endre Általános Iskola: A föld napján az iskolában hagyomány, hogy az 
iskola teljes tanulóközössége udvartakarítás, kertrendezés, virágültetés, 
szemétszedés tevékenységet végez szervezett formában, az iskola udvarán, és az 
iskolát körülvevő területen. 2015-ben a Támop 3.1.4. B-13/1-2013-0001 projekt 
Partnerség és hálózatosodás moduljaként rendezték a Föld napját. Részt vett az 
iskola minden tanulója, a kertbarát körből 7 tag, és 15 szülő. A Gyáli Bartók Béla 
Általános Iskolával is együttműködtek, osztályok látogatták egymás programjait 
ezen a napon. 
 
Érdi SZE Eötvös József Szakképző Iskolája: Az iskola minden tanítási évben a 
Föld napján megszervezte - és ezután is - az intézmény területén belül és 
mikrokörnyezetében a szemét és egyéb hulladékok összegyűjtését. Ugyanezen a 
napon virágokat, növényeket, kisebb fákat ültettek az iskola udvarán. A víz 
világnapján 2012-ben az intézményben hulladék PET palackokból szobrokat 
alkottak a tanulók, amelyet kiállítottak az aulában. Minden tanévben (az elmúlt 4 
évben is) 2 alkalommal szerveztek papírgyűjtést. 
 
Liliom Óvoda: 2012/2013: Madarak- Fák napja Folyamatos megfigyelés, 
tapasztalás a hét során. Célja: környezet,természet szeretetére nevelés Feladata: 
élményhez juttatás, éledő természet (hajtatás, csíráztatás) Egészség világnapja: 
Tornázz velünk az egészségedért címmel egy közös, felnőtt- gyermek torna 
szervezése. Zöldségek, gyümölcsök fogyasztása - vitamin saláta készítése 
almából, banánból, narancsból, kiviből. Sokrétű felhasználási lehetőségek: 
préselés, kompótkészítés, aszalás, salátakészítés. Munka közben megvizsgálhatják 
a gyümölcsök méretét, formáját, összehasonlíthatjuk méret, forma és mennyiség 
szerint. Megszagolhatják az illatát, és a végén megkóstolhatják az ízét. Játék-
mozgás az udvaron. A testük megismerése és az egészség - képek, könyvek 
segítségével, a téma elindítása, hogy mivel is foglalkoznak ezen a héten. 
Gyümölcscentrifugálás, gyümölcslé-kóstolás, gyümölcs- és zöldségsaláta. Találós 
kérdések gyümölcsökről, zöldségekről.  
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Kakukktojás (gyümölcsök, zöldségek). Só gyurmából gyümölcsök készítése. 
Gyümölcs-zöldség képekből vágás-ragasztással kollázs készítése. Víz világnapja: 
a gyerekekkel tevékenykedve, kísérletezve hívják fel a figyelmet a 
vízre.2013/2014: Óvd és tedd jobbá környezeted! Természettel, a természet 
szépségeivel kapcsolatos képzőművészeti alkotások. Víz világnapja: Kísérletek, 
vízzel való takarékoskodás lehetőségei. A víz témakör komplex, több szempontú 
feldolgozása, megismerése vizeinkről és élővilágáról. Egészségvédelem és a 
mozgás, tisztálkodás, vitaminfogyasztás összefüggései. Föld napja: Játékos 
vetélkedők-szelektív hulladékgyűjtés, föld védelme, víztisztítás, 
levegőszennyezés. Fa, virágültetés az óvoda udvarán-egy gyermek egy palánta. A 
gyermekek életkoruknak megfelelően minél több tapasztalatot szerezzenek a 
vízzel kapcsolatban. Az egészséges életmód alakításán keresztül a környezet és 
víz védelem tudatosítása a gyermekekben, a víz körforgásának 
megtapasztaltatása, a fenntarthatóságra nevelés. A gyerekek gyűjtsenek 
tapasztalatokat, szerezzenek új ismereteket a víz védelemmel kapcsolatban, az 
egészség megőrzéséről, a tisztálkodás és rendszeres testmozgás fontosságáról, az 
egészséges táplálkozásról, az egészségügyi dolgozók munkájáról. Saját maguk 
által felszeletelt, darabolt gyümölcsökkel rakhatják meg a tányérokat, amit jóízűen 
elfogyaszthatnak, még olyanok is, akik azt állítják „nem szeretem”, így a 
vitamindús étkezés megkedveltetése, népszerűsítése felé is tehetnek néhány 
lépést. A tisztálkodás szokásainak, szabályainak tudatosítása (kézmosás 
szappannal, körömkefével, minden étkezés előtt és WC használat után, valamint 
tüsszögés, köhögés után. Ismeretek bővítése a víz körforgásáról, 
halmazállapotának változásairól, vizek védelméről, a mindennapi vízszükséglet 
(ember, növény és állat) számára, a vízi világ állatairól. Március 20. Kék pólóban 
érkezés, megfelelő öltözködés, viselkedéskultúra fejlesztés, személyes higiénia 
fejlesztése, a helyes napirend, életritmus kialakítása. Egészséghét folyamán a 
gyerekeknek lehetőségük nyílik: kézmosás, fogmosás- közben a vízzel való 
tapasztalatszerzés, meseelőadása, aktív életmód, sport, testedzés jelentősége, 
egészséges életmódra nevelés, mozgásos játékok a szabadban. 
Gyümölcsfogyasztás, az egészséges táplálkozás szokásainak, étkezés közben víz 
fogyasztása. A csoportszobák és a folyosó díszítése. Egészség világnapja: 
Madarak- Fák napja, udvaronként játékos vetélkedő minden csoportnak. Házi 
rajzverseny, az itthon is honos kerti madarak jelen vannak az óvoda kertjében is. 
Ezeket a madarakat és az állatokat is folyamatosan figyelik minden évszakban, 
télen gondoskodnak etetésükről. Megfigyelt madarak: Cinke, galamb, szarka, 
veréb, feketerigó, fakopáncs, varjú. Az ismert madarakról a tapasztalatok 
feldolgozása kooperatív módszerek alkalmazásával történik, csoportokban, ahol 
jól megfigyelhető, hogy a gyerekek milyen ismeretekkel rendelkeznek, hogyan 
tudják az ismereteket alkalmazni, illetve tudásukat átadni, megosztani. A 
gyerekek szívesen dolgozzák fel élményeiket manuálisan, erre lehetőséget is 
biztosítanak számukra. A munkák kiállítása és megtekintése szülők által és az 
óvodába járó gyerekek által, maradandó élményt szereztek a gyermekeknek. 
Rajzpályázat-házi rajzverseny. Október 4-én ismét megemlékeztek az állatok 
világnapjáról. E jeles napon minden az állatok körül forgott: állatos meséket 
hallgattak a kicsik, állatfigurákkal játszottak, ismeretterjesztő könyvekből 
tudhattak meg különféle érdekességeket, állatokról szóló dalokkal és 
mondókákkal szórakoztattuk egymást.  
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Megelőző tapasztalatszerzés: Látogatás a Városi Könyvtárba, állatokról szóló 
mesekönyvek kölcsönzése, bábkészítés, mesedramatizálás. Kirándulás a Fővárosi 
Állatkertbe, ahol játékos délelőtt során állatok megfigyelése természetes 
környezetükben, közös játékok. Háziállatok megfigyelése 
szülőknél,nagyszülőknél. Zöldfal készítése. Legyen október 10-e a Komposztálás 
Ünnepnapja!- pályázat 3 csoport részvételével, levelek, fa-ágak összegyűjtése, 
gereblyézés, söprés,gyomok, komposztálható növények elhelyezése a 
komposztálóban, gyümölcs és/ vagy zöldségsaláta készítése-barkácsolás 
zöldségekből. Gereblyézés, játék a falevelekkel. A talajban lakó élőlények 
munkáját egy üvegben rétegezett gilisztafarm megfigyelésével követhették 
nyomon a gyerekek. Beszélgető körök alakultak, az alábbi témában: Mi az a 
komposztálás? Mi hogyan komposztálunk? Komposztálás szükségessége, menete. 
Mit tehetünk bele? Miért hasznos ez? Kinek van otthon is komposztálója? 
Egészséghét: Alakuljon ki a gyermekek igénye az egészséges életvitelre. Pozitív 
énkép formálása, tapasztalatszerzés. Madarak- Fák napja: Udvari fák és madarak 
megfigyelése. Az óvoda környékén élő madarak, növények felfedezése: séta a 
környező utcákban, a közeli játszótérre, anyagok gyűjtése (madarakról, fákról 
képek). Természetben fellelhető anyagok, kerti fákról mintavétel, zsírkrétával 
nyomatkészítés. „Fészekrakás”-Tablókészítés. Madárhangok hallgatása CD-ről. 
 
Tátika Óvoda: Föld hetét tartanak az óvodában: virágos kertek gondozása – 
kertbarátok körével – szülőkkel - közös munka. Rajzkiállítás a Föld hetével 
kapcsolatban. Biciklis nap. 
 
TulipánÓvoda: Ahogy Pedagógiai programjukban is szerepel, minden évben 
megemlékeznek a jeles környezet és természetvédelmi napokról: Takarítás 
világnapja, Állatok világnapja, Madarak és fák világnapja, Víz világnapja, Föld 
napja. Ezen alkalmakra minden évben hagyományaiknak megfelelően kiállítást 
szerveznek, vagy növényeket ültetnek, kirándulnak, papírgyűjtést szerveznek, 
megszépítik környezetüket. 2014 óta részt vesznek a „TESZEDD!” 
mozgalomban, ahol a kollégák a szülők, gyerekek és a lakosság bevonásával 
közösen teszik tisztává a környező utcákat és az óvoda melletti parkot. 
Projektjeikbe bevonják a gyerekek szüleit, az eseményekről készült beszámolókat 
az óvoda honlapján, az óvodaújságban olvasatják az érdeklődők. Több éves 
hagyományként ápolják azt a projektet is, amelyet családoknak hirdetnek közös 
tevékenységként gyermekeikkel, újrahasznosított alapanyagokból terepasztalok 
állatok megjelenítése, bármely technika alkalmazásának segítségével. Nagyszerű 
alkotások születnek évről évre, melyek gazdagítanak gyermekeket, felnőtteket 
egyaránt. A kiállítást az óvodában minden októberben, több héten keresztül 
megtekinthetik, a látogatók. Ötleteket gyűjthetnek, amelyet a következő években 
szülők, gyerekek tovább fejlesztve megvalósíthatnak. A családok örömteli, együtt 
töltött időként, tartalommal, kreativitással fűszerezett hasznos szabadidőkén élik 
meg ezeket a heteket, beszámolóik alapján. Apuka fúr-farag, anyuka vág, 
gyermek ragaszt, fest stb., mire elkészül a közös alkotás. A pedagógiai célok 
megvalósításában, fontos témakör a víz, azzal való felelős gazdálkodás, a 
gyermekek folyamatos nevelése a víz életfontosságáról, felelős használatáról. 
Óvodai projekt hetek feldolgozásával nevelik a gyerekeket a víz témaköréhez 
kapcsolódóan.  
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Zrínyi Miklós Általános Iskola: A gyerekek ehhez kapcsolódó plakátokat 
készítenek, melyeket a tantermekben, illetve az iskola folyosóin helyeznek el. 
Madarak és fák napja alkalmából vetélkedő megrendezése. 
 
Bartók Béla Általános Iskola: Május hónap a környezetvédelem jegyében telt az 
iskolában, ilyenkor tartották az Öko napot, Föld napját, a Madarak és fák napját és 
a hagyományos Alapítványi napot. Programjaik közös „öko gondolkodásra” és 
tevékenykedtetésre késztették több száz diákjukat, városi oktatási intézmények 
tanulóit, több szülőt,civil szervezetek képviselőit, a gyáli FEGY-et,  a  rendőrséget 
és  vállalkozásokat.A tavalyi programjuk a Madarak és Fák napján a következő 
volt.:Az ökoiskolában, immár hagyományosan, ezen napon projekt napot tartanak. 
Most ez egy valódi zöld nap volt: aki csak tehette zöld ruhát öltött, az aulát zöld 
madarak lepték el, az iskola ablakában zöld virágok virítottak. Téma az 
egészséges táplálkozás, az egészséges életvitel. A nap első felében minden 
osztálynak a már előre összegyűjtött étkezéssel kapcsolatos történetből egy művet 
kiválasztva előadást kellet rögtönözniük, és elkészíteni osztályuk salátáját. A 
készülődés eredményét egy jelenlegi kolléga és egy már nyugalmazott kolléga, 
öreg diákjaik és a szülői munkaközösség tagjai alkotta zsűri értékelte. A második 
részben csoportokat alakítottak ki a gyerekek, és 20 különböző helyszínen 
gazdagították tudásukat, ügyességüket.  
Ízelítőül néhány állomás: 
Emese álma: rég elfelejtett, ősi magyar ételeket ízlelhettek és őrölhettek lisztet. 
Péksüti Kft: Kolléganő bemutatóján megtanulhatták mi a különbség a lisztek és 
kenyereik között. 
Gyáli Kertbarátkör: palántákat vittek az iskolának és egy kis rejtvényt az adott 
témakörben. 
Cukorbetegek Egyesülete: vérnyomás- és vércukorszint mérést végeztek. 
Fogyasztóvédők Gyáli Szervezete: kóstolót adtak zöldségfélékből készített 
ételekből. 
Civilek a Környezetünkért Egyesület: vegetáriánus tatár bifszteket készítettek. 
Gyáli Termelői Tejbolt: különböző tejtermékeket kóstolhattak. 
Pandal Szervezet: egyetemi hallgatók és középiskolások segítségével 
Ökomatátműködtettnek, génkezelt élelmiszerekről hallhattak, vízlábnyomot 
készíthettek, házi készítésű kozmetikumokat ismerhettek meg, terméskeresésben 
vehettek részt, népek ételeit ismerhettek meg. 
A tanárok által működtetett lehetőségek: puzzle, sport, táplálékpiramis, 
filmvetítés, találós kérdések, vízi ügyességi játék…  
Rendezvényük sikeres lebonyolítását a már fent említett támogatókon kívül 
támogatta a Szatmári Ízek Kft és az Eisberg is. 
 
Bóbita Bölcsőde: A Föld napján virágot ültettek a bölcsisekkel. 

 

 

21 
 



„Legyen tisztább a  városunk!” közösségi kampány szervezése 

Rendszeres várostakarító akciók szervezése a közszolgáltatóval és civil 
szervezetekkel együtt, melyeknek idejéről és eredményéről a lakosság 
szórólapokról valamint a helyi médiából tájékozódhat. 
E program jelenleg is működik a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 
szervezésében. Lomtalanítás tavaszi, őszi viszonylatban, 2-2 napon a város teljes 
területén. Szervezett városi szemétgyűjtési akció során a civil szervezetek is 
bevonásra kerülnek. 
 
Ady Endre Általános Iskola: Az iskola tanulóinak a figyelmét felhívják a 
várostakarító akciókra. 2015 szeptemberében „Szelektív hulladékgyűjtés” címmel 
rendezvényt szerveztek. Ezen 63 tanuló, 7 szülő és 9 pedagógus vett részt. 
Szelektíven gyűjtött hulladékból tárgyakat készítettek, újrahasznosítás címén, és 
beszélgetést tartottak egy olyan szülővel, aki a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt-
nél dolgozik. 

 
Bartók Béla Általános Iskola: Az iskola minden évben 20-25 tanulóval vesz részt 
a városi szemétgyűjtő programban.  

 
Tulipán Óvoda: 2014 óta részt vesznek a „TESZEDD!” mozgalomban, ahol a 
kollégák a szülők, gyerekek és a lakosság bevonásával közösen teszik tisztává a 
környező utcákat és az óvoda melletti parkot. Szülői értekezletek alkalmával 
ismertették a mozgalomhoz való csatlakozást és csatlakozó, támogató szülőket, 
családokat toboroztak az ügy mellé. A város által, a Föld napjára szervezett 
várostakarító akción pedagógus kollégák többször is részt vettek már. Az 
óvodában nyitás óta lehetőséget biztosítanak szelektív hulladékgyűjtésre: 
alumínium dobozok gyűjtésére szolgáló tárolót szülő készítette az óvodának, amit 
2007 óta szélfogó területén mindenki használ. 2007-től kihelyezésre került az 
intézmény szélfogójában, használt elem konténer, amelyet rendszeresen ürít, az 
erre szakosodott cég. Évente 2 alkalommal papírgyűjtést szerveznek a 
csoportoknak. A pontos regisztrálás alapján valamennyi Szülői Közösség 
visszakapja a csoport által gyűjtött ellenértéket, amelyet a csoportok közössége 
szabadon használ fel szülői közösségek döntései alapján. Általában a tavaszi 
szülős kirándulások költségére szavazzák meg, de más csoportos célokat is 
finanszíroztak már ezekből az összegekből. 
 
Zrínyi Miklós Általános Iskola: Minden évben részt vesznek a Föld napja 
alkalmából rendezett szemétszedési tevékenységben, amely az iskola körzetében 
levő utcákon zajlik, melyben minden tanuló részt vesz. 2015-ben a gyáli 
Művelődési Ház által kihirdetett pályázatot az iskola nyerte, melynek keretében 
újrahasznosítható hulladékkal kapcsolatos vetélkedőt szerveztek. 

 
 

 

 

 

22 
 



Rendszeres városi sportrendezvények szervezése 

Rendszeres városi sportrendezvények szervezése, például városi futás vagy 
kerékpárverseny az intézmények között. 
Kihívás Napján önkormányzati sportrendezvény keretében a hivatal munkatársai 
sportoltak. 
 
Ady Endre Általános Iskola: Minden évben csatlakoznak a Föld napján a Bartók 
iskola által szervezett kerékpáros felvonuláshoz. A város iskolái között zajló 
sportrendezvényeken is részt vesznek. A városi foci-, és asztalitenisz bajnokság 
megszerzésében az iskola munkatársai aktív szerepet vállalnak.  
 
Bartók Béla Általános Iskola: Hagyományt teremtettek a Városi futóverseny és 
váltófutóverseny meghirdetésével. A város 3 általános iskolája képviselteti magát 
25-30 tanulóval a felsős évfolyamokon fiú-lány kategóriában, továbbá részt 
vesznek tanulóik a városi focibajnokságon, Körzeti atlétikai bajnokságon.  
 
Tulipán Óvoda: A Zrínyi Miklós Általános Iskola által óvodásoknak szervezett 
sportnapon minden évben eredményesen vettek részt.  
 
Zrínyi Miklós Általános Iskola: Intézményük szervezi minden évben városi szinten 
a Kihívás napját, mely 2012-től 2014-ig Gyál többi iskolájával együtt valósult meg. 
2015-ben pedig önállóan bonyolították le, sportesemények rendezésével. Városi 
Kapitánylabda Kupa, és a Magyar Labdarúgás Napján a Városi Zrínyi 
Teremlabdarúgó Kupa kerül megszervezésre, lebonyolításra. 
 

 

Kerékpáros és gyalogos túraprogramok 

Rendszeres gyalogos vagy kerékpáros túraprogramok a lakosságnak, a helyi 
civil szervezetek szervezésében az önkormányzat támogatásával. 
Gyál Város Önkormányzata éves szinten segítséget nyújt a gyáli civil 
szervezeteknek a sportprogramok megszervezése céljából.  
 

Ady Endre Általános Iskola: A diákönkormányzat szervezésében évente két túra 
kerül szervezésre és megvalósításra. Az osztályok fakultatívan szerveznek 
rendszeres kerékpártúrákat a város környékén 
 
Tulipán Óvoda: Az óvoda a kihelyezett biciklitárolókkal motiválja az intézmény 
kerékpárral történő megközelítését. 
 

 

A lakosság rendszeres megkérdezése környezetvédelmi ügyekben 

A gyáli médiában, önkormányzati intézményekben és a lakosság körében 
kérdőíves véleményfelmérés a helyi környezet- és természetvédelmi 
problémákkal és azok megoldásaival kapcsolatban. Rendszeres 
közmeghallgatások szervezése. 
Gyál Város Önkormányzata alkalmi jelleggel „lakossági felmérés”-t készít, mely 
eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatja. Közmeghallgatás szervezése 
évente. 
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Környezeti adatgazdálkodás, információs rendszerek fejlesztése  

Részvétel önkormányzati környezetvédelmi konferenciákon 

Önkormányzati intézményekben dolgozók részvétele az önkormányzatok 
számára szervezett környezetvédelemmel kapcsolatos konferenciákon. 
Ady Endre Általános Iskola: A 2015-ben a közösségi házban tartott előadáson a 
szelektív hulladékgyűjtésről és komposztálásról az iskola több pedagógusa is részt 
vett. 
 
Önkormányzat részéről 1 fő zajvédelmi konferencián való részvétele. A 
konferencián a környezeti zajforrások elleni védekezési lehetőségeket kerültek 
bemutatásra. 
 
 
 

Gyál a Földért Energiatakarékossági és éghajlatvédelmi programok 

Energiatakarékosság az önkormányzati intézményekben 

Fűtéskorszerűsítés és energiatakarékos világító berendezések használatának 
bevezetése az önkormányzat intézményeiben. 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft: A Rákóczi F. 44. sz. alatti 
ingatlan nyílászárói ki lettek cserélve, illetve a régi elavult kazánt kiváltotta egy 
korszerű kondenzációs kazán rendszer. 
 
Bartók Béla Általános Iskola: Az utóbbi 10 évben valósult meg a nyílászáró csere, 
világítóberendezések cseréje valamint a vizesblokkok cseréje, korszerűsítése.  
 
Bóbita Bölcsőde: Az intézmény külső hőszigetelést kapott, a lapos tető helyett 
pedig tetőszerkezet került az épületre.  
 
Tulipán Óvoda: Energiatakarékos izzók használata. Állítható, hőfokszabályozóval 
ellátott radiátorok a csoportszobákban, melyek szükség esetén alacsonyabb 
fokozatra állíthatóak. A nagy ablakoknak köszönhetően világítás lekapcsolása 
nappali fénynél.  

 
 

Energiatakarékossági szemléletformálás 

Tájékoztatás a lakossági energiatakarékossági lehetőségekről 
(energiatakarékos világítás, megfelelő szigetelés, korszerű hűtőberendezések) 
– civil szervezetek segítségével. 
A pályázati lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk a gyáli lakosságot 
honlapunkon. 
 
Ady Endre Általános Iskola: A tananyaghoz kapcsolódóan a tanítási órák 
keretében megbeszélésre kerül a téma. 
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Kerékpárút építése vagy kijelölése 

Kerékpárút építése, kijelölése (felfestése) Gyál közigazgatási területén, esetleg 
azon kívül is térségi összefogással. Ezáltal a térségi kapcsolatok erősödnek és
bővülnek az egészséges élethez szükséges lehetőségek. 
A Városközpont felújítása kapcsán a Kőrösi úton az Ady E. u.-tól a Kisfaludy 
utca vonaláig aszfaltos két méter szélességben létrejött kerékpárút található. 

 
 

Kerékpártárolók építése 

Biztonságos kerékpártárolók építése a közintézmények és a nagyobb üzemek előtt.
 
2015-ben a Gyál-felső vasútállomáson kialakításra kerültfedett kerékpártároló. Az 
orvosi rendelőnél, játszótereknél, Polgármesteri Hivatalnál (azok felújításával 
egyidejűleg) a kerékpártárolók fel lettek újítva 
 
Tátika Óvoda: Az intézményben van kerékpártároló – de szükség van új építésére. 
Az intézmény felújítása során valószínű megoldódik. 
 
Tulipán Óvoda: Kihelyezett kerékpártároló van az óvoda épülete előtt, valamint a 
gazdasági beállónál. Nyári időszakban több tárolóra is igény lenne.  
 

 
 

Tiszta környezet – egészséges élet Gyálon: környezet-egészségügyi alprogram 

Allergén növények (parlagfű) irtása 

Az önkormányzat tulajdonában levő területek rendszeres kaszálása, 
legeltetése, valamint a felhagyott „gazdátlan” területek tulajdonosainak 
felszólítása. 
 
Éves szinten a gazos illetve parlagfüves ingatlanok száma körülbelül 60-70 
darabra tehető. Ebből parlagfüves talán 5-10 db ingatlan. Természetesen 
felszólítást minden ingatlantulajdonos kap, első körben a közterület-felügyelettől, 
ez után, ha szükséges az Igazgatási Iroda is küld egy felszólítást. Büntetésre 
szerencsére ritkán kerül sor, a tavalyi évben 5-6 db volt. Ezekből egyik sem volt 
parlagfüves, csak gazos. Ebből kifolyólag azt lehet mondani, hogy a felszólítások 
egészen eredményesek. A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. feladata az önkormányzati területek kaszálása, gondozása, amelyet 
ütemezetten, rendszerességgel végeznek, további bejelentés esetén is ellátják ezen 
feladatokat 
 
Tátika Óvoda: Az óvoda épületeinek területén folyamatos a fűnyírás. 
 
Tulipán Óvoda: Az óvoda udvaron fűnyírás a nyári időszakban. Esetleges allergén 
növények (parlagfű) eltávolítása.  
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Ivóvíz minőségi adatok közzététele 

Rendszeres felszíni- és ivóvíz-minőségi ellenőrzések a GyávivKft.-vel, jelenleg 
Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt.-velegyüttműködve és ezek 
eredményének közzététele a lakosság számára. 
A Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. honlapján közzétéve: dpmv.hu. A 
szolgáltató a jogszabályi előírásoknak megfelelően ellenőrzi a szolgáltatott 
ivóvizet, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szakemberei és a 
szolgáltatói labor is rendszeresen vizsgálja az ivóvíz minőségét. 
 

 

Fertőző állati hulladék gyűjtésének ellenőrzése 

Állati hulladékok rendszeres és az előírásoknak megfelelő elszállításának
ellenőrzése. 
Gyál város korábban dögkutat üzemeltetetett Gyál külterületén, egy nyitott, 
mindenki számára hozzáférhető konténer kihelyezésével. 2014. január 1-től, a 
jogszabályi változások következményeként egy települési állati melléktermék 
gyűjtőhely került kialakításra, amely felügyelten, rendezetten, higiénikusan 
működik. (240 l-es kukákban, hűtve van tárolva az elszállításig).  
 

 
 

„Élhető várost!” Gyál városképének, köztisztaságának javítása 

Közparkok, közterek rendbetétele közmunkával 

A Millennium Park és egyéb közterek folyamatos rendben tartása 
közmunkával, valamint időszakos városszépítő programok a helyi civil 
szervezetek és a lakosság részvételével (pl. Kertbarát Kör, Nyugdíjas Klub, 
helyi iskolák). 
Gyálon jelenleg 25 fő közfoglalkoztatott dolgozik. Feladatuk többek között a gyáli 
parkok, terek, buszmegállók, játszóterek tisztántartása, takarítása. 
 

 
Szennyezés-tűrő, nem allergizáló fafajok ültetése a forgalmas utak mentén 

A városi zöldfelület növelésére szennyezés-tűrő, nem allergizáló fafajok 
ültetése a városi programok keretében (pl. Kőrösi út mentén). 
Városközpont kialakítása kapcsán az út mentén és a parkban fásítás történt. Kőrösi 
út járda építése kapcsán gömbakác fák kerültek kiültetésre. Gyál-felső 
vasútállomás környezetrendezésében is különböző fafajták kerülte kiültetésre.  
Gyál-alsó faültetés nagy lombkoronájú árnyékosítás 
 
Tulipán Óvoda: Zajfogó sövény telepítése történt az óvoda kerítése mellé. 
Allergizáló, mérgező növények kiszűrése a gyermekek egészsége védelmében.  
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Gépjárművek  súlykorlátozása 

A város kijelölt területein a 10 és 3,5 tonna össztömeg feletti járművek 
közlekedésének tiltása. 
Folyamatos, a célforgalomban közlekedők számára behajtási tilalom alóli 
felmentés adható ki. 
 

 

Védendő helyi építészeti értékek felkutatása 

A lakosság és a szakemberek véleménye alapján a védelemre érdemes helyi 
építészeti értékek műemlékké nyilvánítása, múzeummá alakítása, felújítása 
(pl. vasútállomás) 
A jelenleg hatályos Gyál Város Helyi Építési Szabályzatának2. számú függeléke 
tartalmazza. 
 

 

Vállalati támogatás önkormányzati épületek felújítására 

Az önkormányzat intézményeinek felújítása (pl. homlokzatfestés, 
kerítésfestés) helyi cégek patronálásával. 
ÉSZC Eötvös József Szakképző Iskolája: 
2015tavaszánPápaiMihálypolgármesterúrtól 150.000Ft-otkapottaziskola600méter 
hosszan kerítés festésére, amely munkát2015 októberében befejeztek. 
 

 

Bekapcsolódás a „Virágos város” országos versenybe 

„Virágos város” versenyhez csatlakozni (városok közötti verseny a virágos 
város címért). Lehet a bolti árnál alacsonyabb összegért növényeket osztani -
azonban egy lakos korlátozott mennyiséget kaphat, ingyen reklámot 
biztosítani a növényeket kedvező áron felajánló a kertészetnek. Fontos a 
versenyt időben meghirdetni a helyi médiában! 
Helyi szinten „Virágos porta, utcarész” meghirdetése. 
 

 
Játszóterek építése, felújítása, higiénikus játszóterek biztosítása 

A város játszótereinek karbantartása, új játszóterek építése, körbekerítése a 
kutyák miatt, eb tartási rendelet, kutyafuttatók kijelölése. 
2015-ben teljes körű felújítás történt a Milleniumi park játszóterén. Új játékok, 
ütéscsillapító gumiszőnyeg, utcabútorok lettek telepítve, valamint a régi eszközök 
felújításra kerültek.Az Árpád játszótér új kerítést kapott, minden eszköz 
nagykarbantartáson esett át. 
 
 

Új hulladékgyűjtő edények kihelyezése a közterületekre 

Új hulladékgyűjtő edények kihelyezése a közterületekre, parkokba, 
buszmegállókba. 
Az új beruházásokkal új hulladékgyűjtők kerültek kihelyezésre (pl. Gyál-felső 
vasútállomás, játszótér), valamint a Kft. folyamatosan pótolja, cseréli a 
meglévőket. 
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„Természetesen Gyálon”: a gyáli élővilág és tájkép megóvása 

Jálics domb ősfáinak védelme 

A Jálics domb ősfáinak megfelelő ápolása. 
Önkormányzatunk szerződést kötött Székely Zsolt erdőgazdálkodóval a fák szakszerű
gondozása, illetve az ahhoz szükséges engedélyek beszerzése céljából, eleget téve a
jogszabályi előírásoknak is. (erdőgazdálkodási terv).  
 

 

Madáretetők kihelyezése 

A helyi iskolák, óvodák kertjében madáretetők kihelyezése, az állatok 
folyamatos etetése, az élelemre járó állatok megfigyelése. 
Ady Endre Általános Iskola: A tananyaghoz kapcsolódóan minden évben sor 
kerül madáretetők készítésére, azok kihelyezésére, majd folyamatos feltöltésére az 
iskola udvarán, ill. az iskola előtti parkos részen. Ezeket a tanulók rendszeresen 
megfigyelik. 
 
Liliom Óvoda: 2012-2015 Madarak karácsonya. Madáretető készítése, feltöltése 
az óvoda udvarán. Madáreleségről való folyamatos gondoskodás. A téli 
időszakban igyekszenek megismerni, megfigyelni, és eleséggel ellátni 
környezetünk apró kis lakóit, a madarakat. Közösen készítettek kiürült flakonból 
madáretetőt, feltöltötték eleséggel, nagy élmény volt a gyerekeknek megfigyelni 
az etető vendégeit. Az óvoda udvarán találkozhattak feketerigóval, szén-, és 
kékcinegével, verebekkel.A gyerekek sok ismerettel rendelkeznek aktívan részt 
vettek a téli madárvédelemhez kapcsolódó tevékenységekben (gyűjtőmunka, 
madáretetés, itatás, madárkalács készítés madáretetők 
kihelyezése,madármegfigyelés) 
 
Tátika Óvoda: Az óvodában a madárvédelem a környezeti nevelés része. 
Madáretetők vannak kihelyezve az udvaron, a madarak etetéséről pedig a 
csoportok gondoskodnak. 
 

Tulipán Óvoda: A Tulipán Óvoda 2014-ben, csatlakozott, a Madárbarát Egyesület 
felhívásához. Pedagógiai szakmai programjukban, nevelési feladataikban nagyobb 
hangsúlyt kap ez a témakör. Pedagógiai munkájuk során tervezett tudatossággal 
közvetítik az óvodás gyermekek felé a madarak védelmét, fontosságát a természet 
körforgásában. Tudatosabb ismeret átadás a környezetünk tevékeny megismerése, 
műveltség terület megismertetése során. 2013/14-es nevelési évben, az óvoda 
örökbe fogadta a Fővárosi Növény és Állatkert egyik gólyáját, a gyermekek és 
szülők örömére.Folyamatosan bevonják az óvodába járó gyermekeket és 
szüleiket, a madarak etetésébe, költőhelyek alakításába. Madáretetők, cinkegolyók 
kihelyezése az óvoda fáin. Madáretetők készítése újrahasznosított anyagokból. 
Madarak folyamatos etetése, etetők feltöltése magvakkal. Madárkalács, 
madárkarácsonyfa készítése télen. Itató kihelyezése az udvaron. Az etetőre, illetve 
a kihelyezett odúba látogató madarak, rovarok megfigyelése. 
 

Zrínyi Miklós Általános Iskola: Az iskola udvarán levő fákra vannak kihelyezve 
madáretetők. 
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Szemléletformálás a védett természeti értékekről 

Szemléletformálás, ismeretterjesztés a védett növény és állatfajokról a 
természet-védelemmel foglakozó civil szervezek lakossági és iskolai 
előadásainak, újságcikkeinek, szórólapjainak és terepi programjainak 
segítségével. Az ismeretterjesztésbe bevonhatóak a helyi pedagógusok, a 
mezőőr, a Kertbarát Kör tagjai. 
Ady Endre Általános Iskola: 2014 és 2015 tavaszán természetismereti 
csapatversenyt rendeztek a témával kapcsolatosan az 5-6. évfolyam számára, 
ugyanebben az időszakban a 7-8. évfolyam természetvédelemmel, védett 
állatokkal kapcsolatos tablóversenyen indulhattak. A legjobban sikerült 
alkotásokat az iskola zsibongójában állították ki. 2015 őszén az Ady iskola 
projekthetének keretében a 4-8. évfolyamon tanulóknak olyan programot is 
beépítettek, melynek során a gyáli patakhoz és kiserdőhöz is ellátogattak, ahol 
meghívott szakember vezetésével szereztek ismereteket a természeti környezetről 
és annak védelméről. 

Tátika Óvoda: Környezeti nevelés – „Zöld óvoda” címet második alkalommal 
nyerték el, ennél fogva a „cím kötelezi” őket. 

Tulipán Óvoda: Az óvoda  2007-ben csatlakozott A„Gondolkodj 
Egészségesen!”Program-hoz. A „Gondolkodj Egészségesen!” Program egy olyan 
civil kezdeményezés, melynek célja, hogy az első három életév utáni legfontosabb 
időszakban, az óvodáskorbansegítsen a gyereket nevelő szülőknek, illetve 
óvodapedagógusoknak, hogy a gyermekek olyan családi és intézményi 
környezetben fejlődhessenek, amely maximális esélyt biztosít számukra az 
egészséges felnőtté váláshoz. Programjuk felfogása szerint a hangsúlyt a 
prevencióra kell helyezni, és a gondok megelőzésére kell törekedniük. A 
„Gondolkodj Egészségesen!” Program a gyermekek egészséges fejlődését 
meghatározó valamennyi területtel foglalkozik:táplálkozás, testi egészség- és 
biztonság, érzelmi stabilitás, szocializáció, nevelés, környezettudatosság, kultúra, 
tolerancia. Az óvoda honlapján az év állatai és növényei címszó alatt, azok 
bemutatása, ismertetése. A mindennapos tevékenységek során projektek keretein 
belül a gyerekek megismertetése az adott állatokkal, növényekkel. A Fővárosi 
Állatkert által egy állat örökbefogadása, Madárbarát Egyesülettel kapcsolattartás. 
Az Egyesület ismeretterjesztő szórólapjainak kihelyezése. Kirándulások 
szervezése állatkertekbe, vadasparkokba, egyéb természetes élőhelyekre.  
 

 

„Gyermekeink közös kincse az ivóvíz” vízbázis-védelem, víztakarékosság Gyálon 

Szennyvíz elvezetés ellenőrzése 

Csapadékvíz elvezetés és szennyvíz szállítás ellenőrzése a helyi gazdálkodó 
szervezeteknél, lakosságnál adatnyilvántartás bevezetése. 
A DPMV Zrt. dolgozói folyamatosan ellenőrzik a lakossági és közületi 
fogyasztóknál az esővíz elvezető rendszerek illegális bekötését a szennyvíz 
elvezető hálózaton. 
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Csatornahálózat kihasználtságának (rákötések számának) növelése 

Jelenleg a rákötések aránya 92 %, pedig a csatornahálózat Gyál Város 
területén 100 %-ban kiépített.  
Számottevően nem emelkedett a bekötések száma, kb. 10-20 db ingatlan 
csatornarákötés történik évente, így jelenleg 93 %. 
 

 

„Kerüljön a szemét a helyére!” Hulladékgazdálkodás fejlesztése Gyálon 

Illegális lerakók felszámolása 

Illegális hulladéklerakók felszámolása az utak mentén a lakosság az 
önkormányzat és a helyi civil szervezetek együttműködésében, a mezőőr 
segítségével (Őszidő Nyugdíjas Klub, Gyáli Cukorbetegek Egyesülete, 
Kertbarát Kör, stb.). Csatlakozás országos hulladékkal kapcsolatos 
programokhoz (pl. Föld napja). Szennyezett területek övezeti átsorolása. 
 
Mezőreink a külterület bejárása során, ha elhagyott hulladékot találnak, akkor azt 
egyrészt fotóval dokumentálják, és szabálysértési feljelentéssel továbbítják a 
Polgármesteri Hivatal hatósági ügyekkel foglalkozó irodájának további 
ügyintézés céljából, másrészt feltüntetik a negyedéves mezőőri jelentésben. 
 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetetési Kft.: A Föld Napja alkalomból 
szemétszedési akció kerül minden évben megrendezésre. 
 
Tulipán Óvoda: 2014 óta részt vesz a TESZEDD! mozgalomban, ahol a dolgozók 
a szülők, gyerekek és a lakosság bevonásával közösen teszik tisztává a környező 
utcákat és az óvoda melletti parkot 
 
 

Lomtalanítás szervezése 

Helyi lomtalanítási akciók, évente kétszer az A.S.A Kft. együttműködésével. 
Minden évben tavasszal és ősszel városunkban az A.S.A Kft. együttműködésével 
valósul meg a lomtalanítás. 
 
 

Lakossági veszélyes hulladék gyűjtő akciók szervezése 

Veszélyes hulladék gyűjtő akciók szervezése a lakosság részére a helyi civil 
szervezetek és az önkormányzat együttműködésében (évente 1-2 
alkalommal) 
Az éves lomtalanítással egy időben tavasszal és ősszel van lehetőség a 
háztartásokban feleslegessé vált elektronikai és gumiabroncs 
hulladékgyűjtőponton történő leadására. 
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Szárazelemgyűjtés az önkormányzat intézményeiben 

Folyamatos gyűjtési lehetőséget biztosító szárazelem gyűjtő helyek 
kialakítása az önkormányzat intézményeiben. 
Ady Endre Általános Iskola: Az iskolában állandó jelleggel van kihelyezve szárazelem 
gyűjtő, hosszú évek óta, melyet a tanulók használnak is. 
 
ÉSZC Eötvös József Szakképző Iskolája: Az 
iskolábanazirodaifelhasználókkörébenrendszeresenösszegyűjtikaszárazelemeket ésazt 
időnkénta megfelelő lerakóhelyekre szállítják. 

Tulipán Óvoda: 2007 óta lehetőséget biztosítanak használt, szárazelem gyűjtésére az 
óvoda szélfogójában, valamint alumínium dobozok gyűjtésére is.  
 
Zrínyi Miklós Általános Iskola: Az intézményben a szárazelem gyűjtése kihelyezett zárt 
edényekben folyamatosan zajlik. Félévente a MULTI RED LOGISTIC KFT. 
gondoskodik ennek elszállításáról. 

 
Vállalkozók tájékoztatása az építési és bontás hulladék kezelési kötelezettségéről 

Az építési vállalkozók tájékoztatása az építési-, bontási hulladék kezelésével 
kapcsolatos új jogszabályokról. 
Az építési engedélyezési eljárás keretén belül az építési munka felelős műszaki 
vezetője nyilatkozatot tesz az építési-bontási hulladék jogszabály szerinti 
elszállítására vonatkozóan. 
 
 

Települési Hulladékgazdálkodási Terv kétévenkénti felülvizsgálata 

Települési Hulladékgazdálkodási Terv kétévenkénti felülvizsgálata 
Rendelkezünk Hulladékgazdálkodási Tervvel. 
 

 

”Biztonságos Gyálért” Környezetbiztonsági alprogram 

Katasztrófahelyzetek felmérése Gyálon, üzemek havária terveinek összegyűjtése 

A lehetséges környezeti katasztrófahelyzetek felmérése, a helyi üzemek 
havária terveinek bekérése. 
A veszélyeztető hatások felmérésére rendelkezésre áll egy táblázat, amelyben - 
jogszabály alapján - a különböző "Elemi csapások, természeti eredetű 
veszélyek", különböző "Katasztrófavédelmi osztály"okba sorolása megtörtént. 
A helyi üzemek havaria tervének összegyűjtését a katasztrófavédelmi szervek 
végzik jogszabály alapján. 
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Települési katasztrófavédelmi terv készítése 

Települési katasztrófavédelmi terv készítése (beleértve a szmogriadó tervet 
is), a településen található magas környezeti kockázatú cégekkel együtt 
működve. 
Gyál Város rendelkezik jóváhagyott és aláírt Veszélyelhárítási Tervvel és Külső 
Védelmi Tervvel. 
 
 

Biztonsági övezetek kijelölése a lehetséges ipari balesetek környezetében 

A települési katasztrófavédelmi terv keretében vagy attól függetlenül, 
biztonsági övezetek kijelölése (pl. építési tilalom) a lehetséges ipari 
balesetek környezetében. 
Gyál logisztikai parkjában felső küszöb értékű veszélyes anyagokkal foglalkozó 
üzem van, az előírás szerint készült Külső védelmi terv, amelyben a biztonsági 
övezet kijelölésre került, ellenben az lakott területet nem érint. 
 

 

Továbbá fentieken kívül az alábbi fejlesztések is megvalósultak Gyál város környezeti 
állapotának javítása érdekében: 

1. A
 Gyáli Hulladékgazdálkodási Program részeként városunkban megújult a 
hulladékgyűjtés rendje. Megvásárlásra került három gyűjtőautó, melyek a kommunális 
hulladék, valamint a szelektíven gyűjtött és a biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére 
és tömörítésére is képesek,továbbá beszerzésre került egy komposztforgató gép, amely 
a hulladéklerakóban teljesít szolgálatot, illetve a gyűjtéshez használatos chipek és 
leolvasó berendezésekis beszerzésre kerültek. A lakosság számára kiosztásra került a 
szelektív hulladék gyűjtéséhez használandó 8.000 darab 240 literes hulladéktároló 
edény, illetve 700 darab házi komposztáló edény is. Számos vetélkedővel, versennyel, 
pályázattal lett népszerűsítve a szelektív hulladékgyűjtés fontossága, az emberek 
szemléletének formálása és környezettudatos gondolkodásra való ösztönzés 
érdekében.  

 

2. G
yál városában korábban a főbb közlekedési utak mellett, valamint a lakóövezeti 
részeken NA lámpatestek üzemeltek, a kisebb forgalmú közlekedési utak mentén 
pedig többnyire kompakt fénycsöves fényforrással üzemelő lámpatestek voltak. A 
korszerűsítéssel érintett területen a közel 2000 db világítótest 111,56 kW beépített 
teljesítménnyel üzemelt, melynek éves szinten 445 471,06 kWh volt a fogyasztása. A 
korszerűsítést követően az új világítótestek beépített teljesítménye a régieknek 
csaknem a fele lett, ami közel 50%-os fogyasztás megtakarítást eredményez. Az 
alkalmazott világítótestek többségében LED fényforrással üzemelnek. Az új 
technológiának köszönhetően javult a közvilágítás minősége is, ugyanis a LED 
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fényforrások fénye sokkal jobban irányítható, így megszűnt az a fajta fényszennyezés, 
amit a korábban üzemelő lámpatestek fénysugara szétszórt.  

 

Az alábbi programok nem kerültek megvalósításra: 

 
Gyáli Környezeti Állapotfelmérés kidolgozása 

Teljes körű környezeti állapotértékelés készítése, Gyál Város területére. 
 

 
Energiatakarékosság a háztartásokban 

Lakossági energiatakarékossági program: fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje,
(panelszigetelés) - önkormányzati és állami támogatással. 
 

 
Az agglomerációs települések közlekedésének összehangolása 

Bekapcsolódás a Budapest-környéki települések közlekedésének koordinálását célzó 
programokba. 

 
 

Levegőminőségi mérések a forgalmas utak mentén 

Időszakos levegőszennyezettség mérés vagy állandó mérőállomás építése egyéb
szervezetekkel együttműködve (pl. OMSZ, KÖFE, ÁNTSZ). 
 

 
Fúrt kutak feltérképezése, nyilvántartása 

Használaton kívüli és használt kutak feltérképezése, a kutat használók és a vízügyi
hatóság tájékoztatása, figyelmeztetése. 
 

 
Stratégiai zajtérkép készítése 

Stratégiai zajtérkép készítése Gyál város területére.  
 

 
Csendrendelet megalkotása, bevezetése 

Zajos tevékenységek időbeni korlátozása. Gyakoribb zajvédelmi ellenőrzések az ipari
és a szórakoztató létesítmények közelében. 
 

 
Zajcsökkentő véderdősáv kialakítása 

Védő erdősávok kialakítása az M0 körgyűrű mentén, a forgalomból eredő zaj
csökkentésére.  
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Vízbázis-védelmi intézkedések 

Vízbázis-védelmi intézkedések bevezetése a fővárossal együttműködve. Felszín 
alatti víz monitoring rendszer kiépítésével és működtetésével a közigazgatási 
területen lévő talajvíz mennyiségi és minőségi állapotát figyelemmel kísérni.  
 

A megvalósításra nem került célok közül az alábbiakat célszerű megvalósítani: 

Ötletpályázat az általános iskolák felső tagozata és a középiskolások számára 

Felsőbb osztályokban pályázatot hirdetni „Gyálon is lehetne” címmel, felmérések,
kutatások és megoldások (ötletpályázat) a település sajátságos környezeti problémáira,
díj átadás a környezetvédelmi héten. 
 

 
Zajvédelmi intézkedések 

Zajos tevékenységek időbeni korlátozása. Gyakoribb zajvédelmi ellenőrzések az ipari
és a szórakoztató létesítmények közelében. 
 

 
Stratégiai zajtérkép készítése 

Stratégiai zajtérkép készítése Gyál város területére.  
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III. AZ ELKÖVETKEZENDŐ IDŐSZAKRA - 2016-2017 - TETT CÉLKITŰZÉSEK 
ISMERTETÉSE  
 

Az NKP-4 három stratégiai célt határoz meg: 
 
1. „Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása. Cél a jó 

életminőség és az egészséges élet közvetlen környezeti feltételeinek biztosítása. Ezek 
közé tartozik a környezet-egészségügyi feltételek javítása, a magas színvonalú 
környezeti infrastruktúra, valamint a település, a lakóhely épített és természeti 
elemeinek megfelelő aránya, minősége és összhangja. 

2. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata. Cél a stratégiai 
jelentőségű természeti erőforrások, természeti értékek, ökoszisztémák védelme, az 
életközösségek működőképességének megőrzése, a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállítása. 

3. Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése. Cél a 
természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítása, a 
környezetszennyezés megelőzésére, a terhelhetőség/megújuló képesség 
figyelembevételére épülő fenntartható használat megvalósítása. Kiemelt figyelmet kell 
fordítani a társadalmi-gazdasági fejlődés és a környezetterhelés szétválására, azaz, 
hogy a lakosság növekvő jólléte csökkenő környezetterhelés mellett legyen 
biztosítható. A fogyasztói magatartás megváltozása, a környezeti szempontból 
fenntartható termékek és szolgáltatások felé történő elmozdulás keresleti oldalról 
erősíti meg a termelői folyamatok „fenntarthatósága” iránti igényt. A fenntartható 
termelés forrástakarékos (beleértve az anyag-, a víz-, a terület-, a termőföld-és 
energiahasználatot, az újrahasználhatóság és a tartósság tervezését, az anyagciklusok 
körfolyamattá zárását); csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatásokat 
(kibocsátások és hulladékok minimalizálása, a megújuló erőforrások fenntartható 
mértékű használata); növeli a termékek és szolgáltatások értékét a fogyasztók számára.  

 
Mindhárom célhoz kapcsolódik a klímaváltozáshoz való alkalmazkodási képesség és a 
környezetbiztonság javítása. Ez utóbbi az élet -és vagyonbiztonság szempontjait is figyelembe 
véve kiterjed a szélsőséges természeti folyamatok és természeti katasztrófák (pl.: árvizek, 
szélviharok, aszály) előrejelzésére és kárainak csökkentésére, valamint az ipari balesetek, 
technológiai eredetű katasztrófák (pl. vegyi balesetek) megelőzésére és kárcsökkentésére. 
Horizontális cél a társadalom környezettudatosságának erősítése. Ezáltal biztosítható, hogy az 
életminőséget közvetlenül érintő tényezők mellett az emberi élet alapjait jelentő természeti 
erőforrások és értékek védelme és fenntartható használata, valamint az ezekkel szorosan 
összefüggő életmód, fogyasztási és termelési szokások együttesen szolgálják a társadalom 
hosszú távú jóllétét. A Program stratégiai céljainak elérését az egyes stratégiai területeken 
meghatározott célok és intézkedések, illetve az átfogó intézkedési területeken megfogalmazott 
cselekvési irányok biztosítják. A konkrét, számszerű célokat a stratégiai területek 
tartalmazzák. A stratégiai célok megvalósítása azonban –ahogy ezt a 33helyzetértékeléssel 
foglalkozó fejezetben szereplő hajtóerők és összetett hatásfolyamataik is mutatják –nem 
csupán környezetpolitikai feladat. A Program irányultsága ezért kettős: egyrészt a problémák 
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gyökerének bemutatásával ösztönzi a hajtóerők pozitív irányú megváltoztatását, másrészt 
biztosítja a környezetügy terén ehhez szükséges intézkedések megtételét.” 

 
 
 
Fentiek alapján és a PMKP figyelembe vételével a következő célokat, feladatokat lehet 
kijelölni Gyál tekintetében. 
 
 
A. 1. fő célkitűzés az NKP-

4 szerint: „Az 
életminőség és az 
emberi egészség 
környezeti feltételeinek 
javítása” 

B. 2. fő célkitűzés az NKP-4 
szerint: „Természeti 
értékek és erőforrások 
védelme, fenntartható 
használata” 

C. 3. fő célkitűzés az NKP-
4 szerint: „Az 
erőforrás-takarékosság 
és a hatékonyság 
javítása, a gazdaság 
zöldítése” 

1. Légszennyezettség és 
üvegház hatású gázok 
kibocsátásának 
csökkentése 

1. A tájvédelemmel és 
természetvédelemmel 
kapcsolatos feladatok 

1. Az erőforrás- és 
energiatakarékossággal 
kapcsolatos feladatok 

2. A zaj- és rezgés elleni 
védelemmel kapcsolatos 
feladatok 

2. Talaj, illetve termőföld 
védelmével kapcsolatos 
feladatok 

2. A településihulladék-
gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

3. Az egészséges 
ivóvízellátással 
kapcsolatos feladatok 

3. A felszíni és felszín alatti 
vizek, vízbázisok 
védelmével kapcsolatos 
feladatok 

3. Közlekedésszervezéssel 
kapcsolatos feladatok 

4. A kommunális 
szennyvízkezeléssel 
kapcsolatos feladatok 

4. A rendkívüli környezeti 
kárelhárításával, 
kármegelőzéssel 
kapcsolatos feladatok 

4. A környezeti neveléssel, 
tájékoztatással és a 
társadalmi részvétellel 
kapcsolatos feladatok 

5. A környezet-
egészségüggyel 
kapcsolatos feladatok 

5. A terület-felhasználással 
kapcsolatos feladatok 

 

6. Zöldfelület-gazdálkodási 
feladatok 

6. A csapadékvíz-
gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

 

7. A közterületek 
tisztaságával, 
tisztántartásával 
kapcsolatos feladatok 
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A. „Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása” 
 
 
1. Légszennyezettség és üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentése 

 
Célkitűzés: mivel az egészséges élethez nélkülözhetetlen a megfelelő minőségű levegő 
biztosítása, így fontos a levegő minőségének javítása és a légszennyezettség csökkentése, 
továbbá az üvegházhatású gázok, széndioxid kibocsátás csökkentése a klímaváltozás 
tekintetében. 

 
Az PMKP alapján a várost érintő célok elérése érdekében szükséges intézkedések: 
 

A jogszabályban előírt levegőtisztaság-védelmi feladatok (jogszabályalkotás, 
hatósági feladatok) teljes körű ellátása. 

 
 A lakosság általi tüzelésből eredő kibocsátások mérséklésének 
elősegítése, tájékoztatás korszerű technikai megoldásokról, tisztább tüzelőanyagok 
használata. 
 Lakossági tüzelőberendezések, kémények rendszeres karbantartása.  
 A kerti hulladékok égetésének szabályozása, ellenőrzése. 
 Gépjárművek megfelelő műszaki állapotának fenntartása. 

 
 
2. A zaj- és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos feladatok 
 
Célkitűzés: A zaj- és rezgésártalmak különböző károsodást okozhatnak, az emberi egészség 
romlásához vezethetnek (hallási probléma, keringési betegségek), továbbá a természeti és az 
épített környezetben is kárt tehetnek, ezért zajcsökkentő intézkedések megtétele szükséges a 
határérték túllépés megakadályozása érdekében. Az egész napra számított átlagos zajterhelés 
63 dB lehet, az éjjeli pedig 55 dB, közlekedési létesítmények mentén pedig egész napra 
számított átlagos zajterhelés 73 dB lehet, az éjjeli pedig 65 dB. 
 

Az PMKP alapján a várost érintő célok elérése érdekében szükséges intézkedések: 
 

Helyi zajvédelmi szabályok megállapítása, zajcsökkentő intézkedések megtétele. 

 
 A közlekedési eredetű zajok csökkentése érdekében az úthálózat 
folyamatos karbantartása. 
 Zajvédő növénysávok telepítése. 
 Ahelyizajvédelmiszabályokmegállapítása.  
 A helyi lakosság tájékoztatása, szemléletformálása. 
 Terület-és településrendezésitervek 
kialakításasoránazajvédelmiszempontokfigyelembe vétele. 
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3. Az egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatok 

 
Célkitűzés: Az ivóvízellátás minőségének javítása, esetleges vízszennyező források 
megszüntetése, a közüzemi ivóvíz ellátás biztonságának növelése, az ivóvíz rendszerek 
felújítása, karbantartása, a lakosság felhívása a takarékos vízhasználatra. 

 
Az PMKP alapján a várost érintő célok elérése érdekében szükséges intézkedések: 
 

A közüzemi ivóvízellátás közszolgáltatás minőségének növelése, a vízkészletek
veszteségének csökkentése. 
 

 A közüzemi ivóvízrendszer, karbantartása, fejlesztések kivitelezése. 
 Lakosság szemléletformálása a takarékos ivóvíz-használat érdekében. 

 
 

4. A kommunális szennyvízkezeléssel kapcsolatos feladatok 
Célkitűzés: a csatornarendszereket, műtárgyak megfelelő módon karban kell tartani, a 
szennyvizek közvetlen talajba szikkasztását meg kell szüntetni, továbbá hasznosítani kell 
a szennyvizet és szennyvíziszapot a környezeti kockázatok csökkentése érdekében. A nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére közszolgáltatás szervezése és 
fenntartása. 
 
Az PMKP alapján a várost érintő célok elérése érdekében szükséges intézkedések: 
 

A szennyvízelvezetés- és tisztítás során a szükséges fejlesztések megvalósítása  

 
 Korszerű szállítójármű igénybevétele, a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz megfelelő gyűjtése érdekében. 
 A szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése során pl. a szennyvíziszapot
megújuló energiaforrásként lehet hasznosítani. 

 
 

5. A környezet-egészségüggyel kapcsolatos feladatok 
 
Célkitűzés: a biológiai allergének, elsősorban a parlagfű elterjedésének csökkentése, ami az utóbbi pár 
évben csökkenő tendenciát mutatott, az egészségkárosító építőanyagok felhasználásának 
visszaszorítása, a beltéri levegőterheltség csökkentése a lakosság általános egészségi állapotának 
javítása érdekében a helyes környezettudatos magatartás kialakítása a lakosság körében. az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, felkészülés az éghajlatváltozás hatásaira Az 
éghajlatváltozással kapcsolatos ismeretek bővítése, a megelőzési és alkalmazkodási intézkedésekkel 
kapcsolatos tájékozottság növelése. 
 

Az PMKP alapján a várost érintő célok elérése érdekében szükséges intézkedések: 
 

Biológia allergének visszaszorítása 
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 Az önkormányzati területeken a parlagfű elleni védelem fenntartása. 
 A parlagfű és az ellene való védekezési kötelezettség elmulasztásának 

felderítése, az ezzel kapcsolatos hatósági intézkedések megtétele. 
  A lakossági tájékoztatásakörnyezettudatos magatartás tekintetében. 

 
 

  
 

6. Zöldfelület-gazdálkodási feladatok 
 

Célkitűzések: A zöldfelületi elemek minőségi és mennyiségi fejlesztése továbbá magasabb 
szintű fenntartását, gondozását. A területrendezési tervezés során érvényesíteni kell a 
természet- és tájvédelmi célokat, biztosítani kell a fenntartható, természeti és táji értékeket és 
erőforrásokat megőrző területhasználatot. Elő kell segíteni a lakosság zöldfelületek iránti 
felelősségének növelését.  
 

Az PMKP alapján a várost érintő célok elérése érdekében szükséges intézkedések: 
 

A zöldfelület gondozása, karbantartása, a zöldfelületi funkciók fejlesztése,
bővítése, visszaállítása. 
 

 Új lakó-, illetve egyéb beépítésre szánt területek kijelölése esetén, új zöldterület 
kialakítása. 

 Fasorok állapotának javítása, védelme, fenntartása, telepítése, indokolt esetben 
cseréje. 

 Meglévő zöldfelületek megújítása (Milleniumi Park, Víztorony környéke, 
Bartók Iskola melletti terület, Uszoda, Vasútállomás) 
 

 
7. A közterületek tisztaságával, tisztántartásával kapcsolatos feladatok 

 
Célkitűzés: a jó és egészséges élet biztosítása, a környezet-egészségügyi feltételek javításával, 
a közterületek tisztántartásával. A jó színvonalú köztisztaság által nő a lakosság komfort 
érzete is. 

 
Az PMKP alapján a várost érintő célok elérése érdekében szükséges intézkedések: 

 

A burkolt, illetve a burkolatlan utak folyamatos karbantartása, tisztítása, esetleg
nyáron locsoló kocsik használata. 
 

 A szél által közterületre kijutott műanyag zacskók összeszedése, illetve a 
közterületre való kijutás megakadályozása, szemetelés megszüntetése. 

 A por okozta levegőszennyezés csökkentése. 
 

 
8. Az épített környezet védelmével kapcsolatos feladatok 

 

Célkitűzés: A Megyei Környezetvédelmi Programban Pest megye elkötelezett a fenntartható 
fejlődés megvalósítása mellett, ezért elősegíti a természeti és táji környezet megőrzését, 
védelmét, törekszik a minőségi épített környezet, a kiegyensúlyozott térszerkezet, valamint jó 
minőségű települési környezet kialakítására. 
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Az PMKP alapján a várost érintő célok elérése érdekében szükséges intézkedések: 
 

A természeti és táji környezet megőrzése, védelme 

 
 Új lakó-, illetve egyéb beépítésre szánt területek kijelölése esetén, új zöldterület 

(közkert, park) kialakítása, a meglévők karbantartása. 
 Fasorok állapotának javítása, védelme, fenntartása, telepítése. 

 

B. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata 
 
 
1. A tájvédelemmel és természetvédelemmel kapcsolatos feladatok 
 
Célkitűzés: „Pest megye elkötelezett a fenntartható fejlődés megvalósítása mellett, ösztönzi a 
táji adottságokon alapuló megújuló-energia hasznosítást, elősegíti a természeti és táji 
környezet megőrzését, védelmét, törekszik a kiegyensúlyozott térszerkezet, valamint jó 
minőségű települési környezet kialakítására.” Természeti értékek megőrzése, fenntartása, a 
természetvédelem feltételeinek javítása. 
 

Az PMKP alapján a várost érintő célok elérése érdekében szükséges intézkedések: 
 

Aktív közreműködés a természeti és táji környezet megőrzésében. 

 
 A természet- és tájvédelmi szempontok érvényesítése a településrendezési 

eszközökben.  
 A vadon élő állatfajokkal kapcsolatos állatvédelmi előírások érvényre juttatását 

szolgáló. 
 Szemléletformálás az illegális hulladék elhelyezésének megakadályozása 

érdekében. 
 Az inváziós fajok terjedésének megállítása. 
 Gyommentesítéssel kapcsolatos közmunkaprogramok támogatása. 

 
 

2. A talaj, illetve termőföld védelmével kapcsolatos feladatok 
 

Célkitűzés: a talajkészletek védelme mennyiség és minőség tekintetében, a termékenység 
fenntartása miatt. Művelési hajlandóság növelése, hasznosítási kötelezettség betartatása, 
termőföld felértékelődésének segítése, termőfölddel való pazarlás megakadályozása, allergén- 
és inváziós fajok kiszorítása, Szükség esetén a gyengébb minőségű termőföldek igénybevétele 
beépítéskor. 
 
Az PMKP alapján a várost érintő célok elérése érdekében szükséges intézkedések: 
 

Talajerő-utánpótlás és növényvédelem elterjesztése, a vegyi anyagok helyett
természetes anyagok használata, talajszennyezés elleni védelem kialakítása.  
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 Szemléletformálás a természetkímélő földhasználati eljárásokról 

(szaktanácsadási rendszer kiépítése; falugazdász továbbképzése).  
 Lakossági tájékoztatás, biotermesztés népszerűsítése.  

 
 

3. A felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelmével kapcsolatos feladatok 
 

Célkitűzés: A felszíni és a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelme a cél, vagyis 
ne érje semmilyen olyan behatás, amely azok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságát rossz 
irányba befolyásolná, fontos a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezésének 
csökkentése, a vízkészletek mennyiségi és minőségi védelme, a települési szennyvízhálózatok 
kiépítése illetve a háztartások rákötése a szennyvízhálózatokra, továbbá a környezetterhelő 
szennyvíz-szikkasztások megszüntetése.  
 
Az PMKP alapján a várost érintő célok elérése érdekében szükséges intézkedések: 
 

A geotermikus energiát hordozó felszín alatti vízkészleteink egyensúlyi állapotának
megőrzése. 
 

 Önkéntes környezetkímélő művelési módok alkalmazása, tájékoztatás a 
lakosság részére.  

 A rákötések megvalósítása a műszakilag rendelkezésre álló szennyvízcsatorna 
hálózatokra, ezzel párhuzamosan a meglévő szennyvízgyűjtő tárolók 
megszüntetése. 
 
 

 
Csatornahálózat kihasználtságának növelése 

 
 Rákötés a műszakilag elérhető szennyvízcsatornára, így meg lehet szüntetni a 

szennyvíztárolókat. 
 

 
4. A rendkívüli környezeti kárelhárításával, kármegelőzéssel kapcsolatos feladatok 
 
Célkitűzés: A környezeti károk megelőzése, illetve csökkentése, a környezetben keletkezett 
károk megszüntetése, a károsodás következményeinek elhárítása, a védekezés összehangolása 
a különböző szervezetek között. 
 

Az PMKP alapján a várost érintő célok elérése érdekében szükséges intézkedések: 
 

Össze kell hangolni a katasztrófák megelőzésével, illetve a bekövetkezett károk
elhárításával kapcsolatos információs rendszereket  
 

 Szoros együttműködést kell kialakítani az érintett katasztrófavédelmi 
szervezetek és a lakosság önkéntes alakulatai között. 

 Figyelemfelhívás, tájékoztatás a témában. 
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5. A terület-felhasználással kapcsolatos feladatok  

 
Célkitűzés: A területet természeti erőforrásként kell számon tartani, a területi szerkezet 
alakítása ne veszélyeztesse a felszíni vizek és a felszín alatti vízbázisok védelmét és a talajok 
funkcióit, termőképességé. A területrendezés során továbbra is fontos a természet- és 
környezetvédelmi szempontok érvényesítése, környezet állapotának, értékeinek megóvása. 
 
Az PMKP alapján a várost érintő célok elérése érdekében szükséges intézkedések: 
  
 
 

Új beruházások esetében fontos a táj terhelhetőségének figyelembe vétele,
területtakarékosság, környezetkímélő, területhasználat. 
 

 Az „ökológiai lábnyom” csökkentése érdekében hulladékszegény illetve 
újrahasznosításra épülő technológiák alkalmazása.  
 

 
Értékmegőrzés, értékteremtés – „Pest megye határozottan állást foglal amellett,
hogy a meglévő, táji, természeti-, épített környezeti-, kulturális-, közösségi- és 
gazdasági értékeit meg kívánja védeni, a térség jövőbeni fejlődését azokra építi” 
 

 Jálics domb védelme, és egyéb meglévő, táji, természeti-, épített környezeti-, 
kulturális-, közösségi- és gazdasági érték megőrzése. 
 

 
6. A csapadékvíz-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

 
Célkitűzés: A környezet állapotának javítása és a felszíni vizeink védelme érdekében a tiszta, 
szennyeződésmentes csapadékvizet el kell szikkasztani.  

 
Az PMKP alapján a várost érintő célok elérése érdekében szükséges intézkedések: 
 

A csapadékvíz elszikkasztása, egyéb felhasználása 

 
 A csapadékvíz szennyvízrendszerbe történő beleengedésének megszüntetése. 
 Csapadékvizek esetleges megtartása az öntözés, állatok itatása céljából. 
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C. „Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, a gazdaság 

zöldítése” 
 
 

1. Az erőforrás- és energiatakarékossággal kapcsolatos feladatok 
 

Célkitűzés: Az erőforrások felhasználásának csökkentése, a korszerű fűtőberendezések 
energia hatékony használata, takarékos vezérlés és automatikus szabályozás. Az épületek 
megfelelő karbantartása és hőszigetelése. 
 

Az PMKP alapján a várost érintő célok elérése érdekében szükséges intézkedések: 
 

Korszerű fűtőberendezések alkalmazása, takarékos villamos energia felhasználás,
középületek, közintézmények energiatakarékos működtetése,
energiahatékonyságának javítása 
 

 Intézmények fűtési, hűtési és világítási rendszerének modernizálása, 
épületszigetelés. 

 Intézmények energiatakarékos működtetése. 
 Megújuló, vagy újrahasznosított energiaforrások lehetőség szerinti 

felhasználása. 
 

 
2. A településihulladék-gazdálkodással kapcsolatos feladatok  
 
Célkitűzés: a környezetre gyakorolt káros hatások, kibocsátások és hulladékok csökkentése, a 
megújuló erőforrások használata, a megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodás, nem 
hasznosítható hulladék szakszerű ártalmatlanítása, a lerakásra kerülő hulladékok 
mennyiségének csökkentését, Szelektív gyűjtés fejlesztése és a hasznosítás növelése, a 
hulladékképződés megelőzése vagy csökkentése.  
 
Az PMKP alapján a várost érintő célok elérése érdekében szükséges intézkedések: 
 

A környezetre káros anyagok mennyiségének csökkentése a lakossági hulladékban,
a házi komposztálás és szelektív hulladékgyűjtés széles körű elterjesztése, illegális
hulladéklerakás visszaszorításához  
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 Tájékoztatás, szemléletformálás a házi komposztálás és szelektív 

hulladékgyűjtés terén, továbbá az illegális hulladék lerakók felszámolása, pl. 
közmunka bevonásával. 

 
 
3. Közlekedésszervezéssel kapcsolatos feladatok 

 
Célkitűzés: a közlekedési eredetű környezetterhelés csökkentése, a közösségi közlekedés 
igénybevételének növelése, illetve az egyéni, nem motorizált közlekedési formák támogatása. 
 

Az PMKP alapján a várost érintő célok elérése érdekében szükséges intézkedések: 
 
  

A gyalogos és a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása 

 
 Új járda- és kerékpárút, kerékpár tároló-építése, illetve a meglévők 

karbantartása. 
 A biztonságos használat feltételeinek javítása a települési úthálózat por-, és 

síkosság mentesítésével. 
 Egyéni közlekedési szokásokkal kapcsolatos szemléletformálás, közlekedési 

igény csökkentése (pl.: autómentes nap). 
 

 
4. A környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel kapcsolatos 

feladatok 
 
Célkitűzés: a vásárlói tudatosság szintjének emelése, a fenntartható életmód és fogyasztás 
iránti igény növelése, a fenntartható fogyasztói szokások térnyerésének ösztönzése. A 
fenntartható életmódra és fogyasztásra való áttérés lehetőségeinek megteremtése. A 
fogyasztás környezeti hatásainak csökkentése. 
 
Az PMKP alapján a várost érintő célok elérése érdekében szükséges intézkedések: 
 

Tájékoztatás a környezetet jobban kímélő termékek és szolgáltatások előnyben
részesítése. 
 
 

 A lakossági, közösségi környezet-tudatosság növelését, jó példák bemutatását 
célzó eszközök, kiadványok készítése, megjelentetése. 

 A környezettudatos magatartás irányába mutató viselkedési mintázatok, a 
fenntartható fogyasztás pozitív hazai és nemzetközi példáinak bemutatása, a 
tudatos fogyasztás népszerűsítése média eszközein keresztül. 
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IV. KÖLTSÉGIGÉNY-FORRÁSOK 

 
A 2014-2020 közötti időszakban uniós forrás áll rendelkezésünkre. A korábbi hét-éves 
periódushoz képest a most induló ciklusban az EU új célkitűzéseket vállalt. Az összes 
tagállamnak ehhez kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba 
fejlődik majd tovább. A 11 cél a következő: 

1. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése. 
2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a 
technológiák használatának minőségének javítása. 
3. A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági, a halászati és vízkultúra ágazat 
versenyképességének javítása. 
4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban. 
5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és -kezelés 
előmozdítása. 
6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása. 
7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a 
főbb hálózati infrastruktúrákban. 
8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése. 
9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem. 
10. Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő 
beruházás. 
11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás. 
 
 

A viziközmű rendszer felújítására és fejlesztésére rendelkezésre áll a DPMV Zrt. által fizetett 
bérleti díj összege. 
 
A közműfejlesztési hozzájárulásból származó bevételből szintén a közművek olyan 
fejlesztését lehet megvalósítani, amelyek összhangban állnak környezetvédelmi 
célkitűzéseinkkel. 
 
A 19/2011.(IX.01) önkormányzati rendelettel létrehozott Környezetvédelmi Alap bevételei a 
rendeletben meghatározott környezet- és természetvédelmi célokra fordíthatóak. 

45 
 



46 
 

 
A környezetvédelem érdekében készített tervek, megtett intézkedések hatása nemcsak a 
környezet állapotát, hanem gazdasági, társadalmi környezetünk egészét érinti, befolyásolja 
azok további alakulási irányát.Nem célszerű a várható fejlesztési költségek nagyságát 
megjeleníteni, mert egy elképzelt eredmény fokozatos megközelítését célozzák a fejlesztések. 
Nincs végállomás, ezért az éppen aktuálisan rendelkezésre álló források elosztásáról kell csak 
gondoskodni. A feladat a források olyan elosztása, melyen keresztül a kitűzött cél megőrzését, 
szem előtt tartását lehet.  
 
 
 
 
 
 
BEFEJEZÉS 

 
A település környezetvédelmi gyökerű problémáinak megoldása végső soron a végrehajtáson 
múlik: a legjobban megírt program is csak annyit ér, amennyit abból meg lehet valósítani. 
Lényeges, hogy a környezetvédelmi programot nem az önkormányzat hajtja végre, hanem – a 
helyi gazdaság szereplőinek és a lakosság bevonásával - irányítja a végrehajtást.  
 
A felülvizsgálathoz a tájékoztatást adtak: 

- Ady Endre Általános Iskola 
- Bartók Béla Általános Iskola 
- Bóbita Bölcsőde 
- Érdi SzC Eötvös József Szakképző Iskolája 
- Liliom Óvoda 
- Tátika Óvoda 
- Tulipán Óvoda 
- Zrínyi Miklós Általános Iskola 
- Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. 
- Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
- Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
- Városfejlesztési Iroda 
- Igazgatási Iroda 

 
 
Gyál, 2016. február 24. 
 
 
 
 

Pápai Mihály 
Polgármester 
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Tárgy: Javaslat a „Gyáli Tátika Óvoda 
Bartók Béla utcai tagóvodájának felújítása” 
tárgyú munka közbeszerzési tanácsadójának 
kiválasztására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 41/2016. (II.25.) sz. határozatában döntött arról, hogy Gyál 
Város Önkormányzata közbeszerzési eljárást követően szerződést kössön az épületbővítésre. 
 
A bővítmény a mai előírásoknak megfelelő műszaki tartalommal készül, azonban a meglévő épület leromlott 
állapota szükségessé teszi a régi épület felújítását, ami érinti a meglévő nyílászárók cseréjét, homlokzati 
hőszigetelés elkészítését, tetőhéjalás cseréjét, padlástéri hőszigetelést, és a közvetlenül ezekhez kapcsolódó 
kiegészítő munkákat. 
 
A megvalósítás következő lépése a közbeszerzési tanácsadó cég bevonása, mivel a közbeszerzési eljárás teljes 
körű lefolytatására az Önkormányzat nem rendelkezik megfelelő közbeszerzési tanácsadóval. 
 
A közbeszerzések lebonyolítására a következő cégek adtak ajánlatot: 

1. Kun Krisztián ügyvédi Iroda      800 000,- + Áfa 
2. Perfectus Kft.        300 000,- + Áfa 
3. Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. 1 000 000,- + Áfa 

 

A beérkezett ajánlatok az előterjesztés mellékletei, ezek közül a Perfectus Kft. ajánlata a legkedvezőbb. 
 

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 Perfectus Kft. legkedvezőbb ajánlatát és a Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai 
tagóvodájának felújítása tárgyú kivitelezési munkához szükséges közbeszerzés elvégzésére szerződést 
kíván vele kötni az ajánlatban szereplő 300 000,- + Áfa összegért 

2. a fentiekre 2016. évi költségvetésének 6. sz. mellékletében a „Bartók Óvoda felújítás, bővítés” keret 
terhére biztosítja a szükséges fedezetet. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Egry István 
 

Gyál, 2016. március 07. 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
Melléklet: Árajánlatok (3 db) 
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Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
Donhauzer Ádám Ügyvezető Úr részére  
 
Gyál 
Rákóczi Ferenc u. 44. 
2360  
 
Tisztelt Ügyvezető Úr! 
   
Megtisztelő felkérésükre az alábbi közbeszerzések lefolytatásában történő közbeszerzési tanácsadói közreműködésre 
árajánlatunkat az alábbiakban adjuk meg: 
 
Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodájának bővítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárások 
  

 
 
Tanácsadói díj közbeszerzési eljárásonként 300 000 Ft + 27% ÁFA, azaz összesen 900 000 Ft + ÁFA. 

 
A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a PERFECTUS Kft. a következő szolgáltatásokat nyújtja Önök részére 
  
-         A rendelkezésünkre álló információk alapján javaslatot teszünk az eljárás típusának meghatározására; 

-          eljárást megindító felhívás előkészítése a Megbízóval történt folyamatos, előzetes konzultáció – e-mail, fax, 

telefon, személyes – egyeztetések alapján; 

-          közbeszerzési dokumentumok előkészítése; 

-          részvétel a Megbízó Bíráló Bizottságának ülésein  

-          eljárást megindító felhívás megküldése  

-          közbeszerzési dokumentumoknak a jelentkezők, ajánlattevők rendelkezésére bocsátása 

-          kiegészítő tájékoztatás megadása (az ajánlatkérővel egyeztetve); 

-          kétszakaszos eljárás esetén ajánlattételi felhívás előkészítése, elfogadása után megküldése; 

-         ajánlatok (kétszakaszos eljárás esetén részvételi jelentkezések is) felbontása az ajánlatkérő székhelyén; 

-          jegyzőkönyv előkészítése a bontásról; 

-          bontásról készült jegyzőkönyv megküldése az ajánlattevőknek, jelentkezőknek; 

-          hiánypótlási felhívások, felvilágosítás kérések, indokolás kérések előkészítése és elfogadás után megküldése; 

-          jelentkezések, ajánlatok tartalmi bírálata és értékelése a beérkezett hiánypótlások, felvilágosítások, indokolások 

alapján /a Perfectus Kft. a Bíráló Bizottságba közbeszerzési- és jogi szakértelmet biztosító bírálóbizottsági tagot 

delegál/; 

-          bírálati lapok és bírálati jegyzőkönyv előkészítése; 

-  tárgyalásokon részvétel, képviselet; 
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-          szakvélemény és döntési javaslat előkészítése; 

- írásbeli összegezés előkészítése; 

-          írásbeli összegezés megküldése az ajánlattevőknek; 

-         az eljárás (kétszakaszos eljárás esetén részvételi szakasz is) eredményéről szóló tájékoztató elkészítése; 

-         az eljárás (kétszakaszos eljárás esetén részvételi szakasz is) eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény feladása  

-          Esetleges jogorvoslati, békéltetési eljárás esetén az Ajánlatkérő (Megbízó) képviselete. 

  
Minden esetben előkészítjük a vonatkozó jegyzőkönyvek tervezetét, személyes részvételünk esetén pedig 
jegyzőkönyvet készítünk a Bíráló Bizottság munkájáról. 
 
Ajánlati kötöttségünk: 60 nap.  
 
Reméljük, hogy munkánkkal segíthetjük az Önök sikeres, törvényes közbeszerzését.  
 
Szentendre, 2016. március 3. 
 
  
Tisztelettel:  
 
 

 

 



 

 
 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

Gyál 

Rákóczi u. 44. 

2360  

 

ÁRAJÁNLAT 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA  

 

 

Alulírott Bokor Gergő, mint a Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. ügyvezető 
igazgatója nyilatkozom, hogy  

1. a Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodájával  
2. és a Gyáli Védőnői Szolgálat épületével 

kapcsolatos közbeszerzési eljárásokban történő közbeszerzési szakértői közreműködésre 
ajánlatunk: 
 

Megbízási díj: 1 000 000 Ft + ÁFA / eljárás. 

Ajánlati kötöttség: 30 nap. 

Tisztelettel várjuk megkeresésüket, kedvező döntésükben bízva. 

 

Kelt: Budapest, 2016. március 2. 

 

 

 

Tisztelettel: 

  



 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a „Gyáli Tátika Óvoda 
Bartók Béla utcai tagóvodájához kapcsolódó 
tájépítési és utcafronti vízelvezetés kiépítése” 
tárgyú munka közbeszerzési tanácsadójának 
kiválasztására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 41/2016. (II.25.) sz. határozatában döntött arról, hogy Gyál 
Város Önkormányzata közbeszerzési eljárást követően szerződést kössön az épületbővítésre. 
 
Az óvoda bővítése és felújítása kapcsán a meglévő játszókert felújítása, bővítése szükséges, továbbá az épület 
utcafronti járda, út menti padka és vízelvezető árkok felújítása, szükség szerinti kiépítése elengedhetetlen az 
Intézmény zavartalan működése érdekében. 
 
A megvalósítás következő lépése a közbeszerzési tanácsadó cég bevonása, mivel a közbeszerzési eljárás teljes 
körű lefolytatására az Önkormányzat nem rendelkezik megfelelő közbeszerzési tanácsadóval. 
 
A közbeszerzések lebonyolítására a következő cégek adtak ajánlatot: 

1. Kun Krisztián ügyvédi Iroda      800 000,- + Áfa 
2. Perfectus Kft.        300 000,- + Áfa 
3. Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. 1 000 000,- + Áfa 

 

A beérkezett ajánlatok az előterjesztés mellékletei, ezek közül a Perfectus Kft. ajánlata a legkedvezőbb. 
 

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 Perfectus Kft. legkedvezőbb ajánlatát és a Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai 
tagóvodájához kapcsolódó kert és utcafronti vízelvezetés kiépítése tárgyú kivitelezési munkához 
szükséges közbeszerzés elvégzésére szerződést kíván vele kötni az ajánlatban szereplő 300 000,- + Áfa 
összegért 

2. a fentiekre 2016. évi költségvetésének 6. sz. mellékletében a „Bartók Óvoda felújítás, bővítés” keret 
terhére biztosítja a szükséges fedezetet. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Egry István 
 

Gyál, 2016. március 07. 
Donhauzer Ádám 

ügyvezető igazgató 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
Melléklet: Árajánlatok (3 db) 
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Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
Donhauzer Ádám Ügyvezető Úr részére  
 
Gyál 
Rákóczi Ferenc u. 44. 
2360  
 
Tisztelt Ügyvezető Úr! 
   
Megtisztelő felkérésükre az alábbi közbeszerzések lefolytatásában történő közbeszerzési tanácsadói közreműködésre 
árajánlatunkat az alábbiakban adjuk meg: 
 
Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodájának bővítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárások 
  

 
 
Tanácsadói díj közbeszerzési eljárásonként 300 000 Ft + 27% ÁFA, azaz összesen 900 000 Ft + ÁFA. 

 
A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a PERFECTUS Kft. a következő szolgáltatásokat nyújtja Önök részére 
  
-         A rendelkezésünkre álló információk alapján javaslatot teszünk az eljárás típusának meghatározására; 

-          eljárást megindító felhívás előkészítése a Megbízóval történt folyamatos, előzetes konzultáció – e-mail, fax, 

telefon, személyes – egyeztetések alapján; 

-          közbeszerzési dokumentumok előkészítése; 

-          részvétel a Megbízó Bíráló Bizottságának ülésein  

-          eljárást megindító felhívás megküldése  

-          közbeszerzési dokumentumoknak a jelentkezők, ajánlattevők rendelkezésére bocsátása 

-          kiegészítő tájékoztatás megadása (az ajánlatkérővel egyeztetve); 

-          kétszakaszos eljárás esetén ajánlattételi felhívás előkészítése, elfogadása után megküldése; 

-         ajánlatok (kétszakaszos eljárás esetén részvételi jelentkezések is) felbontása az ajánlatkérő székhelyén; 

-          jegyzőkönyv előkészítése a bontásról; 

-          bontásról készült jegyzőkönyv megküldése az ajánlattevőknek, jelentkezőknek; 

-          hiánypótlási felhívások, felvilágosítás kérések, indokolás kérések előkészítése és elfogadás után megküldése; 

-          jelentkezések, ajánlatok tartalmi bírálata és értékelése a beérkezett hiánypótlások, felvilágosítások, indokolások 

alapján /a Perfectus Kft. a Bíráló Bizottságba közbeszerzési- és jogi szakértelmet biztosító bírálóbizottsági tagot 

delegál/; 

-          bírálati lapok és bírálati jegyzőkönyv előkészítése; 

-  tárgyalásokon részvétel, képviselet; 
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-          szakvélemény és döntési javaslat előkészítése; 

- írásbeli összegezés előkészítése; 

-          írásbeli összegezés megküldése az ajánlattevőknek; 

-         az eljárás (kétszakaszos eljárás esetén részvételi szakasz is) eredményéről szóló tájékoztató elkészítése; 

-         az eljárás (kétszakaszos eljárás esetén részvételi szakasz is) eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény feladása  

-          Esetleges jogorvoslati, békéltetési eljárás esetén az Ajánlatkérő (Megbízó) képviselete. 

  
Minden esetben előkészítjük a vonatkozó jegyzőkönyvek tervezetét, személyes részvételünk esetén pedig 
jegyzőkönyvet készítünk a Bíráló Bizottság munkájáról. 
 
Ajánlati kötöttségünk: 60 nap.  
 
Reméljük, hogy munkánkkal segíthetjük az Önök sikeres, törvényes közbeszerzését.  
 
Szentendre, 2016. március 3. 
 
  
Tisztelettel:  
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Rákóczi u. 44. 

2360  

 

ÁRAJÁNLAT 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA  

 

 

Alulírott Bokor Gergő, mint a Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. ügyvezető 
igazgatója nyilatkozom, hogy  

1. a Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodájával  
2. és a Gyáli Védőnői Szolgálat épületével 

kapcsolatos közbeszerzési eljárásokban történő közbeszerzési szakértői közreműködésre 
ajánlatunk: 
 

Megbízási díj: 1 000 000 Ft + ÁFA / eljárás. 

Ajánlati kötöttség: 30 nap. 

Tisztelettel várjuk megkeresésüket, kedvező döntésükben bízva. 

 

Kelt: Budapest, 2016. március 2. 

 

 

 

Tisztelettel: 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Védőnői Épület kiviteli tervezésére 
tervező kiválasztására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 139/2015. (VI.09.) sz. határozatában döntött arról, hogy Bor 
Tamás tervező készítse el a gyáli védőnői épület engedélyezési tervét. 
 
Az építési engedélyezési tervek elkészültek, az építési engedélyt Gyál Város Önkormányzata 2015.09. 15-én megkapta, 
mely 2015.10.12-én jogerőssé vált. 
 
A védőnői szolgálat működését jelentősen nehezíti az épület rendkívül rossz állapota, ezért szükséges az építési 
engedélyezési tervek alapján a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése. 
 
A kiviteli tervek készítésére a következő cégektől érkezett be árajánlat: 
 

Cég neve Kivitelezési terv (bruttó) 

BDRS Partners Kft. 1 016 000,- Ft 

Bor Tamás tervező 980 000,- Ft 

KHK Ép. Mérn. Ir. Kft. 1 130 300,- Ft 

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével hozza meg határozatát. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. elfogadja Bor Tamás legkedvezőbb ajánlatát és a gyáli védőnői épület kivitelezési terveinek elkészítésére 

szerződést kíván kötni az ajánlatban szereplő 980 000,- Ft összegért 
2. a fentiekre 2016. évi költségvetésének 5. sz. mellékletében a „Pályázattól függő beruházások önrésze” keret terhére 

biztosítja a szükséges fedezetet. 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Egry István 
 
Gyál, 2016. március 04. 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

Melléklet:  - Árajánlat (3db) 
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ÁRAJÁNLAT 
 
Megrendelő 
Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere 
2360 Gyál, Kőrösi út 112‐114. 
 
Vállalkozó 
cégnév:         BDRS Partners Kft. 
székhely:        2040 Budaörs, Károly u. 21. 
levelezési cím:        2040 Budaörs, Károly Király u. 21. 
képviseli:        Papp Dávid Béla ‐ ügyvezető 
 
Tárgy 
Gyáli Védőnői Szolgálat ‐ rendelő (Gyál, Kőrösi út 136., hrsz.: 2520.) felújítása és bővítése 
pályázati költségbecslés, építési engedélyezési és i kivitelezési tervdokumentáció 
 
Tárgyi munka tartalma 

- pályázati költségbecslés 
- meglévő állapot és Megrendelői adatszolgáltatás alapján szakágankénti költségbecslés 

- építési engedélyezési tervdokumentáció 
- meglévő állapot felmérése 
- építési  engedélyezési  tervdokumentáció  készítése  a  törvényben  előírt  tartalommal  M  1:100 

léptékben látványtervekkel 
- a szükséges hatósági és szakhatósági egyeztetések, engedélyezési tervezés szintjén 

- építési kivitelezési tervdokumentáció 
- az építési engedélyezési tervdokumentáció alapján építési kivitelezési tervdokumentáció készítése a 

törvényben előírt tartalommal M 1:50 léptékben 
- további szükséges egyeztetések (hatósági és szakhatósági) lefolytatása 

 
- szakágak 

- építészet 
- tartószerkezet 
- épületgépészet 
- épületvillamosság 
- tűzvédelem 
- tűzjelző 
- geodézia 
- akadálymentesítés 
- munka-, és egészségvédelem 

 
Teljesítési határidő 

- pályázati költségbecslés: 2 nap 
- építési engedélyezési tervdokumentáció: 30 nap 
- építési kivitelezési tervdokumentáció: 40 nap 

 
Tervezési díj 

- pályázati költségbecslés és építési engedélyezési tervdokumentáció: 1.100.000,‐ Ft + Áfa 
- építési kivitelezési tervdokumentáció (teljes körű): 800.000,‐ Ft + Áfa 
- építési kivitelezési tervdokumentáció (statika):  250.000,‐ Ft + Áfa 

 
Budapest, 2015. június 1. 
 
               
                  Papp Dávid Béla 



 
NYILATKOZAT 
Megrendelő  Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere 
   2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 
Tervező   Borfeum Kft. 
   1184 Budapest, Építő utca 13/C. 
 
Tárgy: Gyáli Védőnői Szolgálat épületének felújítása és bővítése 
 teljes körű építési kivitelezési tervdokumentáció 
 
 
 Alulírott Bor Tamás (szül.: Zalaegerszeg, 1975.11.09., a.n.: Dukai Valéria, cím: 1184 Budapest, Építő 
utca 13/C.), mint a Borfeum Kft. (cím: 1184 Budapest, Építő utca 13/C., adószám: 25290150-2-43) ügyvezetője 
ezennel nyilatkozom, hogy a tárgyi témában 2015. június 1.-én tett árajánlatomat továbbra is fenntartom, vagyis: 
 

1. Teljesítési határidő: 
teljes körű építési kivitelezési tervdokumentáció             szerződéskötéstől számított 30 nap 

 
2. Tervszolgáltatás: 

teljes körű építési kivitelezési tervdokumentáció:        5 pld. papír + 3 pld. (CD/DVD) 
 

3. Tervezési díj: 
teljes körű építési kivitelezési tervdokumentáció           771.654,- + 27% áfa 

vagyis bruttó  980.000,- 
azaz bruttó kilencszáznyolcvanezer forint. 

 
 

Budapest, 2016. március 4. 
 
 
 
         Bor Tamás 
         Borfeum Kft. 



ÁRAJÁNLAT 
 
Megrendelő 
Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere 
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 
Vállalkozó 
cégnév:    KHK Építész és Mérnöki Iroda Kft. 
székhely:    1145 Budapest Róna utca 189. 
levelezési cím:   1145 Budapest Róna utca 189. 
képviseli:    Kovách Ákos - ügyvezető 
 
Tárgy 
Gyáli Védőnői Szolgálat - rendelő (Gyál, Kőrösi út 136., hrsz.: 2520.) felújítása és bővítése 
pályázati költségbecslés, építési engedélyezési és i kivitelezési tervdokumentáció 
 
1. Tárgyi munka tartalma 

- szakágak 
- építészet 
- tartószerkezet 
- épületgépészet 
- épületvillamosság 
- tűzvédelem 
- tűzjelző 
- geodézia 
- akadálymentesítés 
- munka-, és egészségvédelem 

 
- pályázati költségbecslés 

- meglévő állapot és Megrendelői adatszolgáltatás alapján szakágankénti 
költségbecslés 
 

- építési engedélyezési tervdokumentáció 
- meglévő állapot felmérése 
- építési engedélyezési tervdokumentáció készítése a törvényben előírt 

tartalommal M 1:100 léptékben látványtervekkel 
- a szükséges hatósági és szakhatósági egyeztetések, engedélyezési tervezés 

szintjén 
 

- építési kivitelezési tervdokumentáció 
- az építési engedélyezési tervdokumentáció alapján építési kivitelezési 

tervdokumentáció készítése a törvényben előírt tartalommal M 1:50 léptékben 
- további szükséges egyeztetések (hatósági és szakhatósági) lefolytatása 

 
2. Teljesítési határidő 

- pályázati költségbecslés: 3 munkanap 
- építési engedélyezési tervdokumentáció: 20 munkanap 
- építési kivitelezési tervdokumentáció: 30 munkanap 

 
3. Tervezési díj 

- pályázati költségbecslés és építési engedélyezési tervdokumentáció: 
1.190.000,- Ft + Áfa 

 
- építési kivitelezési tervdokumentáció (teljes körű): 

890.000,- Ft + Áfa 



 
- építési kivitelezési tervdokumentáció (statika): 

290.000,- Ft + Áfa 
 
Budapest, 2015. június 1. 
 
 
 
 
 
 
 Kovách Ákos 
  ügyvezető       



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Védőnő Épület kivitelezése 
tárgyú munka közbeszerzési tanácsadójának 
kiválasztására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 139/2015. (VI.09.) sz. határozatában döntött arról, hogy Gyál 
Város Önkormányzata Bor Tamás tervezővel készítesse el a védőnői épület engedélyezési tervét. 
 
Az építési engedélyezési tervek elkészültek, az építési engedélyt Gyál Város Önkormányzata 2015.09. 15-én megkapta, 
mely 2015.10.12-én jogerőssé vált. 
 
A kiviteli terv elkészítőjének kiválasztása folyamatban van és a megvalósítás következő lépése a közbeszerzési 
tanácsadó cég bevonása, mivel a közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatására az Önkormányzat nem rendelkezik 
megfelelő közbeszerzési tanácsadóval. 
 
 
A közbeszerzések lebonyolítására a következő cégek adtak ajánlatot: 

1. Perfectus Kft.        300 000,- + Áfa 

2. Kun Krisztián ügyvédi Iroda      800 000,- + Áfa 

3. Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. 1 000 000,- + Áfa 

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével hozza meg határozatát. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a Perfectus Kft. legkedvezőbb ajánlatát és a Gyáli Védőnő Épület kivitelezése tárgyú közbeszerzés 
elvégzésére szerződést kíván vele kötni az ajánlatban szereplő 300 000,- + Áfa összegért 

2. a fentiekre 2016. évi költségvetésének 5. sz. mellékletében a „Pályázattól függő beruházások önrésze” keret 
terhére biztosítja a szükséges fedezetet. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Egry István 
 
Gyál, 2016. március 07. 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

Melléklet:  - Árajánlat (3db) 
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P E R F E C T U S Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft. 
2 0 0 0  S z e n t e n d r e ,  S z é c h e n y i  t é r  3 5 .  

Tel./Fax: +36-26-303-678  
Mobil: +36-30-20-10-302 

   Adószám: 13574112-2-13  
E-mail: perfectuskft@gmail.com 

Cégjegyzékszám: 13-09-104970  
Nyilvántartó: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 
Számla: Raiffeisen Bank Zrt. 12020005-00123746-00100008 

 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
Donhauzer Ádám Ügyvezető Úr részére  
 
Gyál 
Rákóczi Ferenc u. 44. 
2360  
 
Tisztelt Ügyvezető Úr! 
   
Megtisztelő felkérésükre az alábbi közbeszerzés lefolytatásában történő közbeszerzési tanácsadói közreműködésre 
árajánlatunkat az alábbiakban adjuk meg: 
 
Gyáli Védőnői Szolgálat épületének felújításával, bővítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás 

 
Tanácsadói díj 300 000 Ft + 27% ÁFA. 

 
A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a PERFECTUS Kft. a következő szolgáltatásokat nyújtja Önök részére 
  
-         A rendelkezésünkre álló információk alapján javaslatot teszünk az eljárás típusának meghatározására; 

-          eljárást megindító felhívás előkészítése a Megbízóval történt folyamatos, előzetes konzultáció – e-mail, fax, 

telefon, személyes – egyeztetések alapján; 

-          közbeszerzési dokumentumok előkészítése; 

-          részvétel a Megbízó Bíráló Bizottságának ülésein  

-          eljárást megindító felhívás megküldése  

-          közbeszerzési dokumentumoknak a jelentkezők, ajánlattevők rendelkezésére bocsátása 

-          kiegészítő tájékoztatás megadása (az ajánlatkérővel egyeztetve); 

-          kétszakaszos eljárás esetén ajánlattételi felhívás előkészítése, elfogadása után megküldése; 

-         ajánlatok (kétszakaszos eljárás esetén részvételi jelentkezések is) felbontása az ajánlatkérő székhelyén; 

-          jegyzőkönyv előkészítése a bontásról; 

-          bontásról készült jegyzőkönyv megküldése az ajánlattevőknek, jelentkezőknek; 

-          hiánypótlási felhívások, felvilágosítás kérések, indokolás kérések előkészítése és elfogadás után megküldése; 

-          jelentkezések, ajánlatok tartalmi bírálata és értékelése a beérkezett hiánypótlások, felvilágosítások, indokolások 

alapján /a Perfectus Kft. a Bíráló Bizottságba közbeszerzési- és jogi szakértelmet biztosító bírálóbizottsági tagot 

delegál/; 

-          bírálati lapok és bírálati jegyzőkönyv előkészítése; 

-  tárgyalásokon részvétel, képviselet; 

-          szakvélemény és döntési javaslat előkészítése; 

- írásbeli összegezés előkészítése; 

-          írásbeli összegezés megküldése az ajánlattevőknek; 



P E R F E C T U S Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft. 
2 0 0 0  S z e n t e n d r e ,  S z é c h e n y i  t é r  3 5 .  

Tel./Fax: +36-26-303-678  
Mobil: +36-30-20-10-302 

   Adószám: 13574112-2-13  
E-mail: perfectuskft@gmail.com 

Cégjegyzékszám: 13-09-104970  
Nyilvántartó: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 
Számla: Raiffeisen Bank Zrt. 12020005-00123746-00100008 

 

-         az eljárás (kétszakaszos eljárás esetén részvételi szakasz is) eredményéről szóló tájékoztató elkészítése; 

-         az eljárás (kétszakaszos eljárás esetén részvételi szakasz is) eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény feladása  

-          Esetleges jogorvoslati, békéltetési eljárás esetén az Ajánlatkérő (Megbízó) képviselete. 

  
Minden esetben előkészítjük a vonatkozó jegyzőkönyvek tervezetét, személyes részvételünk esetén pedig 
jegyzőkönyvet készítünk a Bíráló Bizottság munkájáról. 
 
Ajánlati kötöttségünk: 60 nap.  
 
Reméljük, hogy munkánkkal segíthetjük az Önök sikeres, törvényes közbeszerzését.  
 
Szentendre, 2016. március 3. 
 
  
Tisztelettel:  
 
 

 

 



 

 
 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

Gyál 

Rákóczi u. 44. 

2360  

 

ÁRAJÁNLAT 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA  

 

 

Alulírott Bokor Gergő, mint a Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. ügyvezető 
igazgatója nyilatkozom, hogy  

1. a Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodájával  
2. és a Gyáli Védőnői Szolgálat épületével 

kapcsolatos közbeszerzési eljárásokban történő közbeszerzési szakértői közreműködésre 
ajánlatunk: 
 

Megbízási díj: 1 000 000 Ft + ÁFA / eljárás. 

Ajánlati kötöttség: 30 nap. 

Tisztelettel várjuk megkeresésüket, kedvező döntésükben bízva. 

 

Kelt: Budapest, 2016. március 2. 

 

 

 

Tisztelettel: 

  



 
 
 
 
Tárgy: Javaslat Gyálon térfigyelő kamerarendszer telepítésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál városában az eddig működő térfigyelő kamerák mellett a közrend – ezen belül is a közbiztonság – védelme, 
valamint a Rendőrség munkájának segítése érdekében indokolt a kamerák számának növelése és rendszerben 
való üzemeltetése, így első ütemben hét darab új kamera telepítése javasolt. 
Megállapítható, hogy térfigyelő kamerákkal ellátott településeken a bűncselekmények felderítése és bizonyítása 
hatékonyabb, továbbá a kamerák telepítése és működése már önmagában is jelentős bűnmegelőzési erővel bír.  
 
Korszerűsítés, bővítés indokai: A város közbiztonságának növelése, állampolgárok szubjektív 
közbiztonságérzetének javítása, bűnmegelőzés fokozása, közlekedési szabálysértések visszaszorítása, kiemelt 
helyi rendezvények lebonyolításának biztosítása.  
 
Prioritások szerinti javasolt helyszínek az I. ütemben: 
1. Városközpont (József Attila u.-ól Zrínyi M. utcáig) 4db kamera  
2. Bartók iskola 1 db kamera 
3. Zrínyi iskola 1 db kamera 
4. Ady iskola 1 db kamera 
 
A Gyálon jelenleg működő kamerák tapasztalatai kedvezőek, a mostani ütemben a Gyál-felső vasútállomás 
rehabilitációja után az épület és környezete védelme érdekében telepített 5 db kamera is csatlakozna a kiépítendő 
rendszerhez. 
A kamerák képét a közterület-felügyelők irodájában lehet nyomon követni, mivel a közterület-felügyeletről szóló 
1999. évi LXIII. tv. 7.§-a szerint: 

(2) A felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges 
környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt: 
felvétel) készíthet. 

(3) A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan 
észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a 
képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a képviselő-testület dönt. 

(4) A képfelvevőt a felügyelet üzemelteti és kezeli. A felügyelet a képfelvevők elhelyezéséről és a 
képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a rendőrséget, valamint ezeket az adatokat a felügyeletet 
működtető önkormányzat polgármesteri hivatalának honlapján közzéteszi. 

(5) A képfelvevő által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó 
jelzést, ismertetést kell elhelyezni a képfelvevők elhelyezéséről, az adatkezelés tényéről. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fentiek alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a térfigyelő kamerarendszer 
telepítésnek szükségességét, és a felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy árajánlatokat kérjen be a megfelelő 
kivitelező kiválasztására az alábbi helyszínek vonatkozásában: 

1. Városközpont (József Attila u.-ól Zrínyi M. utcáig) 4 db kamera  
2. Bartók iskola 1 db kamera 
3. Zrínyi iskola 1 db kamera 
4. Ady iskola 1 db kamera. 

 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős:  Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István  
 

Gyál, 2016. március 11. 
Donhauzer Ádám 

ügyvezető igazgató 



 
 

Tárgy: Javaslat a 3870/1 hrsz.-ú ingatlanból 
megosztással kialakítandó területrész 
átminősítésére és elidegenítésre 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a gyáli 3870/1 hrsz.-ú Hársfa utca elnevezésű közterület 
művelési ágú 1677 m2 területű ingatlan. A szomszédos 3871/3 hrsz.-ú ingatlan leendő haszonélvezője Horváth 
Márk, 2360 Gyál, Hársfa utca 11. szám alatti lakos, azzal a kérelemmel fordult hivatalunkhoz, hogy a Hársfa 
utca területéből szeretné megvásárolni – az előterjesztés mellékletét képező térkép-vázlaton ábrázolt - kb. 540 
m2-es területrészt, 7.000.-Ft/m2-es vételáron. Telefonon történt utólagos egyeztetés alapján a kialakuló ingatlan 
vevője a 3871/3 hrsz.-ú ingatlan leendő tulajdonosai Takács Noémi Éva 2254 Szentmártonkáta, József Attila 
utca 117. szám alatti lakos és Csatári Marianna, 1192 Budapest, Bercsényi utca 38. 4.a. alatti lakos lenne, a 
kérelmező Horváth Márk haszonélvezeti jogával. 
 
A Hársfa utca Balassa utca és Csokonai utca közötti szakaszán jelenleg és korábban sem volt átmenő forgalom, 
nincs közművezeték kiépítve, közterületként jelenleg és korábban sem funkcionált, így a közterület megszűnése 
és a 3871/3 hrsz.-ú ingatlanhoz történő csatolása nem sért önkormányzati-, illetve közérdeket. 
 
A megvásárolni kívánt területrész közterületként van az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezve, ezért jelenleg 
forgalomképtelen ingatlannak minősül. Előzőek miatt értékesítésére csak akkor lehetséges, ha a telekalakítási 
eljárás során leválasztjuk, és az így kialakult elidegeníteni kívánt földrészletet a Képviselő-testület beépítetlen 
területnek, illetve forgalomképes ingatlannak minősíti. Kérelmező az ezzel kapcsolatos költségeket vállalja. (kb. 
150.000.-Ft). 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testülete 

a. a szükséges engedélyek beszerzése esetén hozzájárul a 3870/1 hrsz.-ú ingatlannak a mellékelt vázrajzon 
jelölt megosztásához.  

b. a megosztás során kialakuló 3871/3 hrsz.-ú ingatlan melletti területrészt kivonja a forgalomképtelen 
ingatlanok közül és beépítetlen területnek, illetve forgalomképes ingatlannak minősíti. 

c. az átminősített földterületet (kb. 540 m2) 7.000.-Ft/m2-es vételáron értékesíti Takács Noémi Éva, 2254 
Szentmártonkáta, József Attila utca 117. szám alatti és Csatári Marianna, 1192 Budapest, Bercsényi 
utca 38. 4.a.  alatti lakos vevőknek Horváth Márk Gyál, Hársfa utca 11. szám alatti lakos haszonélvezeti 
jogával. A telekalakítással kapcsolatos költségek a kérelmezőt terhelik. 

d. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:    2016. december 31. 
Felelős:      Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 

Melléklet:  1 pld. kérelem 
1 pld. térkép-vázlat 

  1 + 1 pld. tulajdoni lap másolat (az érintett ingatlanokról) 
 
Gyál, 2016. március 1. 
 
 
           Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
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Tárgy: Javaslat a Gyáli Települési Értéktár 
Bizottság 2015. II. félévi tevékenységéről 
szóló beszámolójának elfogadására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A Gyáli Települési Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és 
a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet és Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek 
szerint végzi. A Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának a Bizottság Működését szabályozó III. /3. 
pontja értelmében „A Bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő negyedév utolsó napjáig (március 31., és 
szeptember 30.) beszámol tevékenységéről Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének, mely 
előterjesztést előzetesen az Oktatási és Kulturális Bizottságnak kell tárgyalnia.” 
 
Fentiekben foglaltakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ismerje meg és fogadja el a jelen 
előterjesztés mellékletét képező beszámolót.  
 
Határozati javaslat : 

 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2015. II. félévi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
A határozati javaslat elfogadása nyílt ülésen, egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző  
 
G y á l, 2016. március 9.  
 
 
 
 
 
  Gazdik István  
             Gyáli Települési Értéktár Bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
Melléklet:  
A Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2015. II. félévi tevékenységéről szóló beszámoló 
 



 

 

Tárgy: A Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2015. II. félévi beszámolója  

 

Tisztelt Képviselőtestület!  

 

Az  Országgyűlés  2012  áprilisában  fogadta  el  a  magyar  nemzeti  értékekről  és 
hungarikumokról  szóló  2012.  évi  XXX.  törvényt,  melynek  fő  célja  ezen  értékek 
összegyűjtése,  védelme  és  támogatása.  A  magyar  nemzeti  értékek  és  hungarikumok 
gondozásáról a Kormány 114/2013. (IV. 16.) számú rendelete ad útmutatást.  

A  nemzeti  értékpiramis  első  lépcsőfokát  a  települési  értéktárak  adják,  amelynek 
létrehozásáról  a  települési  önkormányzatok  dönthetnek.  A  T.  Képviselő‐testület 
123/2013.  (V.30.)  sz.  határozatával  döntött  a  települési  értéktár  létrehozásáról  és 
egyúttal  felkérte  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottságot,  hogy  készítse  elő  az  értéktár 
létrehozásával  kapcsolatos  ütemtervet.  Az  ütemterv  alapján  a  T.  Képviselő‐testület 
235/2013.(X.31.)  sz.  határozata  szerint  a  Települési  Értéktár  Bizottság  (TÉB) 
feladatkörének ellátásával az Oktatási és Kulturális Bizottságot bízta meg.  

A Települési Értéktár Bizottság célja az volt, hogy a beérkezett javaslatok alapján 2014. 
augusztus 31‐ig összeállítsa a  települési értéktárat. A beérkezett  javaslatok összegzése 
megtörtént, azonban azokról döntés nem született, helyette az 57/2014.(XI.19.) sz. OKB 
határozat  szerint:  „Gyál  Város  Önkormányzata  Képviselő‐testületének  Oktatási  és 
Kulturális  Bizottsága  a  Települési  Értéktár  Bizottság  munkájával  kapcsolatos 
előterjesztés  I.  II.,  és  III.  határozati  javaslataiban  foglaltakat  jelen  tartalmában  nem 
fogadja  el,  és  az  elhangzott  módosítások  figyelembevételével  az  alábbi  határozatot 
hozza:  

  a  bizottság  javasolja  egy  új  tagokból  álló  Települési  Értéktár  Bizottság 
létrehozását,  és  felkéri  Polgármester  urat,  hogy  a  tagok  személyére  tegyen 
javaslatot;  

  a  2014.  évi  költségvetési  forrás  terhére  az  új  Települési  Értéktár  Bizottság  az 
értékek bemutatásával szervezzen kiállítást.”  

Fenti határozat nem valósult meg 2014‐ben,  ezért  a T. Képviselő‐testület 2015.  június 
25‐én tartott ülésén az alábbi tartalmú határozatokat hozta: 

‐ Gyál  Város  Önkormányzata  Képviselőtestülete  elfogadja  a  Települési  Értéktár 
Bizottság munkaterv szerinti beszámolóját és a 2015. évi költségvetési rendeletének 
5.  számú  mellékletében  a  „Civil  szervezetek  támogatása,  Környezetvédelmi  és 



Közbiztonsági Bizottság” sor terhére biztosítja a működéshez szükséges, legfeljebb 
1 millió forint keretösszeget.  

 

‐  Gyál  Város  Önkormányzata  Képviselőtestülete  a  Települési  Értéktár  Bizottság 
tagjának megválasztja Dóka Péterné, Gazdik  István, Hefler Gábor, Orosz László és 
Tóth István jelölteket.  

A  fenti  határozat  szerinti  új  összetételű  TÉB  2015.  augusztus  05én  tartott  ülésén  
elnökének  Gazdik  Istvánt  választotta,  elfogadta  szervezeti  és  működési  szabályzatát, 
majd a bizottság költségvetésének felhasználását tárgyalta. 

Erős József alpolgármester arról tájékoztatta a bizottságot, hogy a 149/2015.(IV.25)sz . 
KT  határozat  szerint  a  2015.évi  költségvetés  összege,  legfeljebb  1  millió  Ft  lehet, 
melynek  felosztására  a  Gyáli  Települési  Értéktár  Bizottság  tegyen  javaslatot, melyet  a 
Képviselő‐testület Oktatási és Kulturális Bizottsága fog jóváhagyni. 

Gazdik István előterjesztésére a bizottság arra tett javaslatot, hogy a tevékenységükhöz 
biztosított  összegből  391.915  Ft+100.000Ft  +ÁFA  összeget  Gyál  város  történeti 
kiállításának finanszírozására, a fennmaradó részt pedig az értéktárba felvett értékeket 
bemutató,  a  2016‐os magyar  kultúra napján,    az Arany  János Közösségi Ház  és Városi 
Könyvtárban nyitandó kiállítás létrehozására fordítsanak. 

A  TÉB  ülésén  hozott  határozatokat,  illetve  a  költségvetés  felhasználására  tett 
javaslatokat az OKB jóváhagyta. 

Pusztától  a  kertvárosig  –  Gyál  a  bronzkortól  napjainkig  címmel  megrendezett  első 
állandó várostörténeti kiállítás avatása 2015. augusztus 20án zajlott a megújult Gyál‐

súti megállóhely átadásáfelső va nak részeként. 

A  TÉB 2015. november 11én  tartott  ülésén meghatározta  a  bizottság működésének 
szakmai irányelveit valamint a Gyáli Települési Értéktárba kerülés feltételeit, javasolta a 
bizottság  kibővítését  Méhész  Árpádné,  Kovalik  Józsefné  és  Karikás  Pál  behívásával, 
megtárgyalta  a  Gyáli  Települési  Értéktárba  való  felvételhez  érkezett  javaslatokat,  s 
javasolta az OKB‐nak azok jóváhagyását. 

Mivel  a Települési  Értéktár  a  bizottsági  ülés  időpontjában,  s  várhatóan 2015 végéig  is 
kiforratlan marad, a bizottság támogatta az elnök arra irányuló javaslatát, hogy a 2016 

k el. januárjára tervezett kiállítást halasszá

Az OKB a TÉB javaslatait jóváhagyta. 

 

A Gyáli Települési Értéktár jelen állapotában az alábbiakat tartalmazza:   

 



1 r és élelmiszerga. Agrá zdaság 

‐  a gyáli zöldségpiac 

ultúrája” ‐  a Jálics család „szőlők

  Eisberg Hungary Kft ‐

 

2 zség és életmód 

  a Gyáli Cukorbetegek Egyesületének prevenciós tevékenysége 

. Egés

‐

 

3 ett környezet 

 

. Épít

‐  református templom

‐  katolikus templom 

‐  a  városközpont  a  városházával,  egészségügyi  központtal,  közösségi  házzal, 
parkkal, trianoni emlékhellyel 

‐  Gyál‐felső vasúti megállóhely 

ó Istvánné háza a Szent István utcában ‐  Szűts Szab

‐  víztorony 

 épülete ‐  a Gyálszőlősi egykori iskola

  az Aranyág Patika épülete ‐

 

4 i és műszaki meg. Ipar oldások 

‐  Gyáli Ipartestület 

‐  a  gyáli  kisiparosok,  kiskereskedők  és  vállalkozók  közös  munkáját  és  közéleti 
zerepvállalását megörökítő összefoglaló dokumentum s

 

5. urális örökség 

‐  Jálics kastély, Pataky villa, Szent György templom, „Kaszás” Kocsma (bár jelenleg 
ár ne rtékek részei) 

 Kult

m m állnak, mégis a helyi é

‐  a városban álló temetők 



‐  Gyál régészeti lelőhely i (külön egyzékben) 

‐  Városi  Születésnapi  Utcabál  és  Gyáli  Fogathajtó  Fesztivál,  Gasztronómiai 
 

e  j

Lovagrendek Kárpát‐medencei Lovagi Tornája

n ‐  „Azt a ragyogóját!” dal‐ és nótadélutá

 rendezvénysorozat ‐  „Advent Gyálon”

‐  Gyáli Téli Tárlat 

‐  Gyáli Böllérfesztivál 

‐  Pünkösdi Utcazenei Fesztivál 

ye ‐  Fegyó Béla: Gyál a jövő városa című festmén

‐  Orosz László Védett sziget című festménye 

‐  a városban található egyéb köztéri szobrok (Zrínyi Miklós mellszobra, Ady Endre 
mellszobra,  Kálvin  János  mellszobra,  gróf  Széchenyi  István  mellszobra,  Arany  János 
mellszobra,  Szent  György  szobor  a  millenniumi  parkban,  „Őzikék”  a  Tulipán  Óvoda 
udvarán) 

‐  a Szent István tér, kopjafa, Szent István szobor, 1956‐os emlékmű  

‐  a Városi Könyvtár gyűjteménye (könyvállomány, a vers‐ és prózaíró pályázatokra 
beérkezett összegyűjtött pályaművek, helytörténeti gyűjtemény) 

‐  Petrohai Gábor „kályhagyűjteménye” a Zrínyi Miklós utcában 

ló társadalomszervező tevékenység ‐  a Perem című lap indítása kapcsán kialaku

‐  a Disputa az emberért beszélgetéssorozat 

ge ‐  Kisgyörgy Aladár közösségépítő tevékenysé

‐  Fandl János társadalomépítő tevékenysége 

‐  Czagányi László: Gyál története: a település krónikája a kezdetektől napjainkig I‐
II. című könyve (2010) 

‐  Czagányi László: Gyál a XXI. század küszöbén című könyve (2002) 

‐  Kisgyörgy Aladárné‐Dr. Major Lajosné‐Dr. Udvarhelyi Dénes: Gyál története című 
könyve (1989) 

‐  Csodálatos fonal: Jálics Izabella önéletrajza (2005) 

‐  Illés Péter: Pillanatkép a Gyálpusztai Szőlők‐ről az 1929‐ évből (kézirat, 1991) 



‐  20 éves a Gyáli Téli Tárlat című kiadvány (2010) 

‐  a Gyál és Vidéke című lap teljes állománya 

‐  a Szabadság Híradó című lap teljes állománya 

lománya ‐  a Kaleidoszkóp című iskolai lap teljes ál

‐  a Holnapunk című lap teljes állománya 

ánya ‐  a Gyáli Mi Újság című lap teljes állom

‐  az Írásjel című lap teljes állománya 

‐  a Szomszédolók című lap teljes állománya 

ománya ‐  a Millenniumi Gyáli Újság című lap teljes áll

a ‐  az Új Gyáli Újság című lap teljes állomány

ánya ‐  a Gyáli Mozaik című lap teljes állom

ssága ‐  Szüts Szabó Istvánné munká

 ‐  dr. Nagy Árpád munkássága

‐  Takaró Károly munkássága 

a ‐  Gyimesi István munkásság

a ‐  Barth Károly munkásság

‐  Fegyó Béla munkássága 

fné munkássága ‐  Kovalik Józse

 ‐  Gyál zászlaja

‐  Gyál címere 

közösségépítő tevékenysége ‐  az Ady Endre Általános Iskola 

  Susányi Oszkár hajómakettjei ‐

 

6 t . Spor

‐  Gyáli Mazsorett Csoport 

 ‐  Bácsi Péter birkózó sportban elért eredményei

‐  Scheik József fogathajtásban elért eredményei 



‐

 

  Márkus István galambász sporteredményei 

7 észeti kör. Term nyezet 

‐  Gyáli patak 

‐  országos  és  helyi  természeti  védettség  által  érintett  gyáli  területek  (külön 
egyzékben) j

 

8 zmus és vend. Turi églátás 

‐  Galopp Major 

  Peremvárosi Horgásztó és Pihenőpark ‐

 

A  Gyáli  Települési    Értéktárat  mindenképpen  egy  változó,  bővülő,  dinamikus 
tartalomként  kell  értelmezni,  semmiképpen  sem  teljes,  végleges.  A  TÉB  a  jövőben 
folytatja  a  helyben  született  értékek  felkutatását,  regisztrálását,  ezzel  is  segítve 
egmaradásukat, közkinccsé, ismertté tételüket. m

 

 

yál, 2016. március 7. G

 

 

 

Gazdik István

a TÉB elnöke 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Módosított 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 
2016. január 14-én kérelmet nyújtottak be a gyáli 5097/2 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának, 
3.500.000-Ft vételáron történő megvásárlására. A magántulajdonossal felvették kapcsolatot, mely szerint Balogh Zoltán 
tulajdoni részét 3.000.000.-Ft, azaz három millió forint vételárért meg tudnák vásárolni.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 területcsökkenést jelenteni a tárgyi ingatlanból. 

A kérelemmel kapcsolatosan a 44/2016.(II.25.) számú határozatában (1.számú melléklet) a Képviselő-testület az 
alábbiak szerint döntött. 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testülete felhatalmazza a Polgármester Urat 
tárgyalások lefolytatására a Gyál, Nagy László utcai 5097/2 hrsz.-ú„kivett beépítetlen” 
megnevezésű ingatlanban meglévő - a szükséges telekalakítási eljárás lefolytatása után 
kialakuló - tulajdoni hányad elidegenítése tárgyában Timándi Norbert Gyál, Szélső utca 89. 
és Turcsányi Ferenc Gyál, Nagy László utca 11. szám alatti lakosokkal az előterjesztésben 
megjelöltnél magasabb vételár elérése érdekében. 
 

A testületi felhatalmazás alapján folytatott tárgyalás során az Alpolgármester úrnak a következő adás-vételi kondíciókat 
sikerült elérnie. 

 A vételár 5.000-Ft/m2-re emelkedett. 
 A telekalakítási eljárás költségei (kb. 120-150.000-Ft) a vevőket terhelik. 
 A telekalakítás kb. 50-60 m2 területcsökkenést jelentene, így a vételár 4.200.000-Ft és 4.250.000.-Ft között 

lenne. 
 Az ingatlanrészt vevők jelen, megtekintett állapotában vásárolják meg. 

 
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 terület” megnevezésű ingatlanban meglévő - a 

szükséges telekalakítási eljárás lefolytatása után kialakuló - tulajdoni hányadát 5.000-Ft/m2 vételáron 
elidegeníti Timándi Norbert Gyál, Szélső utca 89. szám és Turcsányi Ferenc Gyál, Nagy László utca 11. szám 
alatti lakos lakosok részére, az adásvételi előszerződés 2016. május 15-ig történő megkötésével. Az 
előszerződés aláírásával egy időben minimum a vételár 10 %-a fizetendő foglalóként. 

b.) a szabályozási tervnek megfelelően - a vevők költségviselésével– megosztja a gyáli 5097/2 hrsz.-ú ingatlant.  
c.) előzőek alapján a telekalakítási határozat jogerőre emelkedése után végleges adásvételi szerződést 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. május15. (előszerződés megkötésére) 
Felelős:  Polgármester 
 
 
A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 



 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Kiss István Városfejlesztési irodavezető 
 
Gyál, 2016. március 17. 
 
 
 
 
 
          Pápai Mihály 
          polgármester 
 
 
 
Melléklet:  1 pdl.44/2016.(II.25.) számú Kt. határozat 

1 pld. kérelem 
  1 pld. térkép kivonat 
  1 pld. tulajdoni lap 
  1 pld. SZT-11 tervlap részlet 
  1 pld. értékbecslés 























 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat "Kisgyermeket nevelő szülők 
munkavállalási aktivitásának növelése" tárgyú 
pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

VEKOP-6.1.1-15 számon, "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése" megnevezéssel 
Európai Uniós pályázati lehetőség nyílt meg önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 
 
A pályázat főbb adatai: 
Beadási határidő:   2016. április 11-től 2016 május 31-ig 
Támogatási összeg:  minimum 1, maximum 400 millió Ft; 
Támogatás mértéke:  100% 
 
A pályázati feltételeknek megfelelő, alábbi pályázati cél megvalósítását javasoljuk: Gyáli Tátika Óvoda teljes 
újjáépítése 
 
A Gyáli Tátika Óvoda (2360 Gyál, Klapka György u. 5.) 2 épületben folytatja tevékenységét, melyek közül a 
központ a Klapka György utcában található 6 csoportos óvodaépület. Ez az épület 1982-ben épült, majd 1984-
ben bővítésre került, azonban az épület állapota jelentősen leromlott, abban a biztonságos óvodai nevelési 
tevékenység a kor követelményeinek, és a hatályos előírásoknak megfelelő feltételei már egyre nehezebben 
biztosíthatók. 
 
A mai előírásoknak és a mai kor igényeinek megfelelő, 6 óvodai csoport elhelyezésére szolgáló létesítmény 
komplett, mindenre kiterjedő megtervezésére Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 188/2015 
(VIII. 26.) számú határozatában döntött a tervező kiválasztásáról. A vázlattervek elkészítését és jóváhagyását 
követően az engedélyezési tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás folyamatban van. A 10/2016. (I.28.) 
számú képviselő-testületi határozatban kiválasztásra került a tervellenőrzést és műszaki ellenőrzést végző cég is. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. támogatja a "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése" tárgyú pályázat 
benyújtását a Gyáli Tátika Óvoda vonatkozásában. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

Az előterjesztést készítette: Egry István 
 

Gyál, 2016. március 16. 
Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
         Diera Éva 
        Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
Mellékletek: Pályázati kiírás, és területspecifikus melléklet 
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FELHÍVÁS 

Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására 

A felhívás címe: Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási 
aktivitásának növelése 

A felhívás kódszáma: VEKOP-6.1.1-15 

Magyarország Kormányának felhívása az önkormányzatok, az egyházak, a nonprofit szervezetek, 
továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások számára

1
, a gyermekjóléti alapellátásokhoz 

(bölcsődei ellátás), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés  javításának és a szolgáltatások 
minőségi fejlesztésének megvalósítása érdekében. 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a gyermekellátó kapacitások fejlesztését a 
gyermeket vállalók foglalkoztathatósága érdekében. A cél elérését a Kormány az önkormányzatok, az 
egyházak, a nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások 
együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén. 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 

 a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül
2
 dönt. 

 A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti  a 
rendelkezésre álló forrás erejéig. 

 Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt megítélt 
támogatási összegének legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 300 millió Ft összegű előleget 
biztosít. 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják
3
, hogy: 

 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a kisgyermeket nevelők munkavállalásának 
támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő 
gyermekek  minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez. 

 a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 

 a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt fenntartását.  

                                                      
1
 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a felhívás jogosultsági feltételeinek. 

Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 3. és 4. fejezetekben. 
2
 A projekt értékelésnek határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.  

3
 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a 

felhívás további fejezeteiben. 



2 
 

Tartalomjegyzék 
 

1.  A tervezett fejlesztések háttere ......................................................................................................... 5 

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja ................................................................................................... 5 

1.2. A rendelkezésre álló forrás ............................................................................................................ 5 

1.3. A támogatás háttere ...................................................................................................................... 6 

2.  Ügyfélszolgálatok elérhetősége ........................................................................................................ 6 

3.  A Projektekkel kapcsolatos elvárások .............................................................................................. 6 

3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása .................................................................................... 6 

3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások .................. 7 

3.2.4. Családi bölcsődére vonatkozó szabályok ...................................................................................... 14 

3.2.5. Óvodára vonatkozó szabályok ....................................................................................................... 15 

3.2.6. Műszaki elvárások ......................................................................................................................... 17 

3.2.7. Mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások ........................................................................................ 20 

3.3. A projektvégrehajtás időtartama .................................................................................................. 22 

3.3.1. A projekt megkezdése ............................................................................................................. 22 

3.3.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam ........................................................... 22 

3.4. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások .................................................................................. 23 

3.4.1. A projekt területi korlátozása ................................................................................................... 23 

3.4.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek ............................................................ 23 

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások .. 23 

3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás .................................................................... 23 

3.5.1. Indikátorok ............................................................................................................................... 23 

3.5.2 Szakpolitika mutatók ....................................................................................................................... 24 

3.5.3.Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén ................................... 24 

3.6. Fenntartási kötelezettség ............................................................................................................ 24 

3.7. Biztosítékok köre ......................................................................................................................... 24 

3.8. Önerő ........................................................................................................................................... 24 

4.  A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei ............................................................................ 25 

4.1 Támogatást igénylők köre ........................................................................................................... 25 

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre ...................................................................................... 25 

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja ......................................................... 25 

4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend ................................................................. 26 

5.  A finanszírozással kapcsolatos információk ................................................................................... 26 

5.1 A támogatás formája.................................................................................................................... 26 

5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége ............................................................ 26 

5.3 A támogatás mértéke, összege ................................................................................................... 26 

5.4 Előleg igénylése ........................................................................................................................... 26 



3 
 

5.5 Az elszámolható költségek köre .................................................................................................. 26 

5.6 Az elszámolhatóság további feltételei ......................................................................................... 30 

5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások ............................ 30 

5.8 Nem elszámolható költségek köre ............................................................................................... 31 

5.9 Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések ................................................................... 31 

6.  A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája ........................................ 32 

7.  További információk ........................................................................................................................ 33 

8.  A felhívás szakmai mellékletei ........................................................................................................ 34 



4 
 

 A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a 
továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon.  

A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen 
tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.  

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban 
megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az 
irányadók.  

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, 
továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát 
fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő 
közleményeket!   

http://www.szechenyi2020.hu/
http://www.szechenyi2020.hu/
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE         

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra 
történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. 

Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a 
kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények kapacitásait és az általuk nyújtott 
szolgáltatások minőségét a nők munkaerő-piaci részvételének elősegítése érdekében. A cél, hogy a 
VEKOP-6.1. intézkedés eredményindikátora „A 25-40 éves női népességen belül a foglalkoztatásban lévő 
nők aránya a Közép-magyarországi régióban” 69,6%-ról 2023-ra 80,1%-ra növekedjen. 

A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai 
ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő 
célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a 
leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. A 
fejlesztések eredményként az ellátással és szolgáltatással érintett terület lefedettsége nő és a régióban 
átlagosan csökken a távolság a lakóhely és az igénybe vett ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató között. 

A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai 
elhelyezését támogatja. A felhívás lehetőséget biztosít arra is, hogy az intézményes fejlesztéseken 
túlmenően (bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény

4
) támogatja a 

rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási formákat, így a családi 
bölcsődét is, annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen 
kialakítani az adott térségben, illetve a településen.  

A felhívás hozzájárul az Országgyűlés által 2015. december 15-én elfogadott, egyes szociális, 
gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi 
CCXXIII. törvény a 3 éven aluli gyermekek ellátására, felügyeletére vonatkozó szabályozás 
átalakításához. Így a települési önkormányzatok kötelező feladatellátásnak biztosításához, amennyiben 
az adott településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy amennyiben a 
településen legalább 5 kisgyermek ellátására jelentkezik igény, a települési önkormányzat köteles a 
bölcsődei ellátást megszervezni. A felhívás segíti az önkormányzatokat a jogszabályból eredő egységes 
óvoda-bölcsőde átalakításában is, így a 3 éven aluli gyermekek ellátása esetében a bölcsőde vagy mini 
bölcsőde létrehozásában, valamint a családi napközik családi bölcsődévé, vagy mini bölcsődévé történő 
átalakulásában a fejlesztési források igénybevétele szempontjából. 

A rendelkezésre álló statisztikák szerint jellemzően a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátásában, 
elhelyezésben lép fel jelentős kapacitáshiány, mivel a 3 év alatti gyermekeknek még mindig csak a 17 
százaléka számára érhető el az ellátás valamely formája, ezért az intézkedés elsősorban a bölcsődék 
férőhely bővítését, alapítását, fejlesztését támogatja. A 3 éves kortól kötelező óvodáztatás következtében 
az óvodák esetében is van néhány olyan térség, vagy település, ahol a fejlesztés férőhelyhiány leküzdése 
céljából a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) előírásainak 
betartása miatt indokolt. A szolgáltatások minőségében és a rendelkezésre álló infrastruktúrában is 
vannak jelentős területi különbségek, melyek szükségessé teszik a fejlesztési források biztosítását ezen 
különbségek felszámolására. 

Tárgyi felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak 
a megvalósítását szolgálja. 

1.2. A rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes 
elszámolható költség alapon a VEKOP beavatkozási területén: 7 932 millió Ft. 

A Felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 7 932 millió Ft, amely mértéke minden 
esetben a támogatott projektek támogatási intenzitása alapján kerül odaítélésre. 

                                                      
4
 Nkt.20.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti óvoda-bölcsőde 
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Az egyes területi szereplő területén felhasználható forrás összegét a vonatkozó területspecifikus melléklet 
tartalmazza. 

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 
társfinanszírozásban biztosítja. 

1.3. A támogatás háttere 

Jelen felhívást a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a Regionális 
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) hirdeti meg az 1011/2016. (I. 20.) Korm. 
határozatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 
40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják 
hívását. 

Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, 
ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja. 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell 
felelniük különösen a következőknek: 

3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása 

A Felhívás a bölcsődei ellátások és az óvodák fejlesztését támogatja. 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek 

A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható: 

a) bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha vagy a 
melegítőkonyha fejlesztését is); 

b) férőhelyek bővítése; 
c) új telephely/szolgáltatás létesítése;  
d) új építés, ingatlankiváltás; 
e) udvar, játszóudvar felújítása (pl.: kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, 

javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése; ivókút építése); 
f) bezárt telephely újranyitása; 
g) szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak 

lehetőséget biztosító terek fejlesztése;  
h) tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása. 

B) Eszközbeszerzés, beleértve: 

a) a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai berendezések; udvari játékok; utcabútorok; 
játéktároló), eszközök (pl.: konyhai eszközök; fejlesztő eszközök) beszerzését közvetlenül a 
szolgáltatáshoz kapcsolódóan; 

b) az informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) 
technológiák beszerzését. 

http://www.szechenyi2020.hu/
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3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt 
támogathatók az alábbi tevékenységek: 

a) tanmedence felújítása, bővítése; 
b) gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése; 
c) a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes 

parkoló-férőhely fejlesztése. Indokolt esetben a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt 
szám feletti parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése is támogatható, 
melyet a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni. 

d) a bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos 
gyermekfelügyelet); 

a) járműbeszerzés (legfeljebb 15 fős kisbusz beszerzése, kizárólag társulás esetében és bölcsődei 
férőhelybővítéshez kapcsolódóan); 

b) megújuló energiaforrások alkalmazása. 

 3.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó 
tevékenységek 

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt 
támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

e) akadálymentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében feltüntetett 
akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján; 

f) szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében feltüntetett 
azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján; 

g) energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében 
feltüntetett energiahatékonysági intézkedésekre vonatkozó feltételek alapján; 

h) nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10 fejezete alapján. 

3.1.4 Nem támogatható tevékenységek 

Kizárólag a jelen dokumentum 3.1.1-3.1.3 pontjában felsorolt tevékenységek minősülnek támogatható 
tevékenységnek. 

Nem támogatható tevékenységek különösen: 

a) új egységes óvoda-bölcsőde csoportszoba kialakítása;  
b) nevelő-oktató munkához kapcsolódó tartalomfejlesztés, tanulmányok, képzések lebonyolítása; 
c) lakáscélú ingatlan vásárlása/fejlesztése; 
d) egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése; 
e) használt eszközök beszerzése. 

3.1.5 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 
besorolása 

A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásnak. 

3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással 
kapcsolatos elvárások 

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott 
eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak: 

a) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre 
vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett 
területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás 
során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző 
nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.  
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b) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 
támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a 
csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

c) Figyelembe kell venni a projektnek az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való 
alkalmazkodásra vonatkozó potenciálját, és biztosítani kell, hogy a projekt ellenálló az 
éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben. Ezért mérlegelni kell, hogy a 
projekt megvalósítását vagy eredményét veszélyezteti-e extrém időjárási esemény, pl. árvíz, 
szárazság, forróság, tűz, vagy más időjárási kockázat. A mérlegelés eredményeképp a 
támogatási kérelemben nyilatkozni kell, ha a projektnek nincs előre látható klímakockázata, vagy 
el kell készíteni a projekt klímakockázati elemzését és kockázatkezelési tervét. Az elemzést és 
kockázatkezelési tervet csatolni kell a projektfejlesztés során a projekt tartalmi-műszaki 
előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítéséhez, és figyelembe kell venni a költség-haszon 
elemzés és a megalapozó dokumentum készítésekor. A kockázatkezelési terv által javasolt 
intézkedések megvalósulását, az intézkedések megvalósításával elért eredményeket nyomon 
kell követni, és az intézkedések eredményességéről a projekt előrehaladásáról és zárásáról 
készített beszámolóban be kell számolni. 
A vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetén a vízjogi hatósági engedélyezési 
eljárás részeként vagy önálló környezeti hatásvizsgálati eljárásban kell igazolni a vízgyűjtő-
gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 10.-11. §-ában előírt 
feltételek teljesülését. A feltételek teljesülését bemutató dokumentációt legkésőbb a 
projektfejlesztés során a projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő 
teljesítéséhez szükséges csatolni. A mérföldkő nem lehet későbbi, mint a kivitelezésre 
vonatkozó szerződés megkötésének időpontja. 
Amennyiben a beruházás külterületen vagy zöldmezős fejlesztésként valósul meg, a beruházás 
megkezdése előtt el kell készíttetni a projekt által érintett terület környezeti állapotfelmérését, a 
projekt által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan, legkésőbb a 
projektfejlesztés során a projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő 
teljesítésekor. A dokumentációban be kell mutatni, hogyan fogja javítani a környezeti állapotot, 
vagy csökkenteni, kompenzálni, illetve dokumentálni a kivitelező a projekt megvalósítása során 
az érintett környezeti elemekben okozott káros környezeti hatásokat. A környezeti állapotban 
bekövetkezett (pozitív, vagy negatív) változásokat a beruházás megvalósítása során nyomon 
kell követni, és az állapotváltozásról, a káros hatások csökkentését vagy kompenzálását célzó 
intézkedések eredményességéről szóló jelentést csatolni kell a projekt előrehaladásáról és 
zárásáról készített beszámolóhoz.  
A fentiek tekintetében a támogatást igénylő nemleges nyilatkozatot nyújt be abban az esetben, 
ha a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az 
energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a 
klímaváltozásra hatása nincs. 

d) Infrastrukturális fejlesztéseknél: létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok 
tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, 
azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és bemutatja 
ennek módját. (információ: http://www.etikk.hu) 

e) A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó 
munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során kötelező a 
projektarányos akadálymentesítés. 

f) Infokommunikációs fejlesztések esetén kötelező az infokommunikációs akadálymentesítés. 
g) Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi 

esélyegyenlőségi program meglétét, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31 §. (6) bekezdésének megfelelően. 

h) Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy 
többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az  igénylőnek igazolnia kell az esélyegyenlőségi 
terv meglétét, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény 63.§ -nak megfelelően. 

i) Az 1303/2013 EK rendelet (CPR.) 61. cikkelye szerint azon 300 millió Ft-ot meghaladó összes 
elszámolható összköltségű projektek esetében, amelyek befejezésüket követően nettó 
bevételt termelnek költség-haszon elemzést szükséges készíteni. A „nettó bevétel” a 
művelet keretében kínált árukért vagy szolgáltatásokért közvetlenül a felhasználók által fizetett 
pénzeszköz-beáramlást jelenti, például az infrastruktúra használatáért közvetlenül a 
felhasználókat terhelő díjakat, a föld vagy az épületek eladásából vagy bérbeadásából származó 
bevételeket vagy a szolgáltatásokért kapott ellentételezést a működési költségek és az adott 

http://www.etikk.hu/
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időszakban a rövid élettartamú felszerelések cseréjére fordított költségek levonásával. A 
művelet következtében megvalósuló működési költség-megtakarításokat úgy kell kezelni, mint a 
nettó bevételeket, kivéve, ha ezeket a működtetésre irányuló támogatások ugyanilyen mértékű 
csökkentése ellentételezi. Amennyiben megalapozó dokumentum is készül, a megalapozó 
dokumentum és a költség-haszon elemzés közös fejezeteit a megalapozó dokumentumban 
szükséges szerepeltetni. 
A 300 millió Ft teljes elszámolható költség alatti projektek esetén nem kötelező a költség-
haszon elemzés elvégzése, elegendő a projekt pénzügyi fenntarthatóságának bemutatása a 
megalapozó dokumentumban. 

3.2.1. Közös szabályok a bölcsődei ellátásra és óvodára vonatkozóan 

a) Egy projekt keretében egy bölcsődei/óvodai (óvoda esetében egy OM azonosítóval rendelkező) 
intézmény, szolgáltatás feladatellátási helyeire/telephelyeire igényelhető támogatás. Lehetőség 
van arra, hogy egy projekt keretében: 

- Több (óvoda esetében azonos OM azonosító szám alatt működő) feladatellátási 
hely/telephely fejlesztése valósuljon meg, a meghatározott maximálisan igényelhető 
támogatási összeg figyelembevételével. Ebben az esetben a feladatellátási 
helyek/telephelyek egy projekten belül fejlesztendőek. 

- Az intézménynek, szolgáltatásnak csak egy feladatellátási helye/telephelye kerül 
benyújtásra a támogatási kérelemben. Ebben az esetben lehetőség van ugyanazon 
intézménynek, szolgáltatásnak több feladatellátási helyét/telephelyét is fejleszteni, így tehát 
az intézmény, szolgáltatás egy-egy feladatellátási helye/telephelye külön projektben 
nyújtható be. Egy feladatellátási hely/telephely fejlesztésére azonban csak egy projekt 
keretén belül  nyújtható be támogatási kérelem. 

- Amennyiben egy épületben található több intézmény (például óvoda bölcsődével együtt), 
abban esetben egy projektben szükséges benyújtani a fejlesztést. 

- Amennyiben egy épületben vagy helyrajzi számon ütemezetten kerül kialakításra több 
intézmény új feladatellátási helye/telephelye, úgy benyújtásuk külön projektként is 
lehetséges, a meghatározott maximálisan igényelhető támogatási összeg 
figyelembevételével. 

b) Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatók, amelyek a felhívás célkitűzéseivel 
összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, és helyi szükségleteken alapulnak. A felhívás 
nem támogat olyan projektjavaslatokat, melyek kihasználatlan kapacitásokat eredményeznek. 

c) Meglévő bölcsődei intézmény, szolgáltatás fejlesztése esetében a szolgáltatói nyilvántartásban 
jogerősen bejegyzett fenntartó fogadható el. Új intézmény, szolgáltatás létrehozása esetén a 
projekt záró beszámoló elfogadásának feltétele a fenntartó szolgáltatói nyilvántartásba történő 
bejegyzése. 

d) Ingatlankiváltás esetén: 
- igényfelméréssel a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni, hogy a kiváltandó 

feladatellátási hely/telephely meglévő férőhelyszámának megtartása indokolt-e, vagy a 
jövőben az új feladatellátási hely/telephely vonatkozásában várhatóan növekszik-e  az igény 
a férőhelyekre; 

- a létesítendő/bővítendő épületnek/épületegyüttesnek legalább a kiváltandó telephely 
épületének/épületeinek minden bölcsődei/óvodai tevékenységhez kapcsolódó funkcióját 
teljes körűen el kell látnia, tehát az új építés/bővítés az adott tevékenységhez kapcsolódó 
feladat-, kapacitás- és funkciócsökkenést nem eredményezhet, továbbá az új építésű 
épületnek meg kell felelnie a hatályos jogszabályok és a szabványok előírásainak. 

Ingatlankiváltás esetén – még akkor is, ha a kiváltott funkció a bölcsődei/óvodai intézmény, 
szolgáltatás  más meglévő telephelyén/feladatellátási helyén bővítés során kerül kialakításra – a 
kedvezményezettnek a kiváltott ingatlan vonatkozásában igazolnia szükséges az új 
építés/ingatlankiváltás feltételeinek meglétét. 

e) Ingatlanvásárlás kizárólag önkormányzatok részére, és csak kivételes esetekben lehetséges, ha 
a támogatást igénylő települési önkormányzat alá tudja támasztani, hogy nem áll rendelkezésére 
olyan ingatlan, amelyet a gyermekek ellátására tudna hasznosítani. Ennek szükségességét a 
megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni. 

f) Önkormányzati tulajdonban lévő, korábban bölcsődeként/óvodaként működtetett bölcsőde-
/óvodaépület újranyitása esetén a támogatási kérelem benyújtásához képviselő-testületi 
határozat szükséges, amely az épület bölcsődei/óvodai funkcióval történő újranyitásával 
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kapcsolatos döntést tartalmazza. A határozatot a támogatási kérelemmel együtt szükséges 
benyújtani. 

g) Informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák 
beszerzése abban az esetben lehetséges, amennyiben azok a nevelési munkához közvetlenül 
kapcsolódnak. 

h) Kizárólag olyan játszótéri eszközök beszerzése számolható el, amelyek tanúsítvánnyal 
rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a megjelölt célcsoport (0-3 éves és 3-6 korosztály) 
igényeinek megfelelnek. 

i) Főzőkonyha és melegítőkonyha fejlesztése, valamint kapcsolódó eszközbeszerzés, az alábbi 
feltételekkel támogatható: 
- Ha kizárólag bölcsődei és/vagy óvodai étkeztetést lát el a főzőkonyha és melegítőkonyha 

az intézmény szolgáltatói nyilvántartásában szereplő adagszám alapján, akkor a konyha 
fejlesztésére eső költségek (infrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódó és egyéb járulékos 
költségek egyaránt) elszámolhatóak.  

- Ha legalább 51%-ban bölcsődei és/vagy óvodai étkeztetést lát el a főzőkonyha és a 
melegítőkonyha a népegészségügyi intézet által engedélyezett adagszám alapján, akkor 
amennyiben az 51%-on felül: 

o kizárólag nonprofit típusú étkeztetést lát el (iskolai és szociális étkeztetést is 
beleértve), úgy a konyha fejlesztésére eső költségek (infrastruktúra-fejlesztéshez 
kapcsolódó és egyéb járulékos költségek egyaránt) elszámolhatóak a projektben 
arányosítás nélkül. 

o más, for-profit típusú étkeztetést is ellát, az adott fejlesztésre jutó – építési és 
járulékos (kapcsolódó szolgáltatások, eszközbeszerzés) – költségeket a 
szolgáltatói nyilvántartásban feltüntetett adagszám alapján arányosítani 
szükséges. 

- Konyhafejlesztés esetén a megalapozó dokumentumban szükséges beszámolni az 
ellátandó (az előző évi és a jövőben tervezett) adagszámokról.  

j) Az intézkedés keretében az adatszolgáltatások alá tartozó mutatók megadása kötelező, melyet a 
projekt elején a megalapozó dokumentumban, a projekt végén pedig a projekt záró beszámolóhoz 
szükséges megadni. 

k) A megvalósuló tevékenységek célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse 
a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony 
nevelés infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsa a minőségi szolgáltatásokhoz való – 
kirekesztés nélküli – hozzáférést. 

l) Az intézkedés előnyben részesíti a hátrányos helyzetű településen megvalósuló projekteket: a 
beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 
3. számú mellékletében meghatározott kedvezményezett járásokban vagy  a kedvezményezett 
települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) 
Kormányrendelet által besorolt kedvezményezett települések egyikén valósul meg. 

m) A projekt infrastukturális fejlesztés mellett ESZA fejlesztésekhez is kapcsolódhat, ezáltal 
hozzájárulva az integráltság megvalósításához. A megvalósítandó ESZA fejlesztésről a 
megalapozó dokumentumban szükséges kitérni. 

3.2.2. Bölcsődére vonatkozó szabályok 

A. Fejlesztésre vonatkozó szabályok: 

a) Új épület építésére az alábbi esetekben kerülhet sor: 

- Új épület építése új bölcsődei intézmény létesítése esetén:  
o ha a támogatást igénylő nem rendelkezik a létesítéshez szükséges épülettel, 

vagy  
o ha rendelkezik a szükséges épülettel, de az nem bővíthető, gazdaságos 

átalakításra alkalmatlan, gazdaságosan nem üzemeltethető vagy 
életveszélyes/használatra alkalmatlan állapotban van. 

- Új épület építése lehetséges már működő bölcsődei intézmény fejlesztése esetén:  
o ha az épület, amelyben a fejleszteni kívánt bölcsőde jelenleg is működik, 

telekhatáron belül nem bővíthető, gazdaságos átalakításra alkalmatlan, 
gazdaságosan nem üzemeltethető vagy életveszélyes/használatra alkalmatlan 
állapotban van, és a támogatást igénylő a bölcsőde befogadására alkalmas más 
épülettel nem rendelkezik. 
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Azt a tényt, hogy valamely ingatlan nem bővíthető, gazdaságos átalakításra alkalmatlan, 
gazdaságosan nem üzemeltethető, tervezői nyilatkozattal szükséges igazolni, illetve az ingatlan 
életveszélyes/használatra alkalmatlan állapotát ÁNTSZ igazolással (jegyzőkönyvvel) vagy statikai 
szakvéleménnyel vagy az Építésügyi Hatóság által kiadott igazolással szükséges alátámasztani, 
melynek kelte korábbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának időpontja. 

b) Abban az esetben, amennyiben a bölcsődei ellátást biztosító bölcsőde épülete elbontandó és 
helyette új épület építendő, vagy a meglévő telephely mellé új telephely/épületrész építendő, 
lehetőség van új építésre/kiváltásra. Helyrajzi szám változás esetében a támogatást igénylő a 
fejlesztéssel érintett intézmény szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett adatait a projekt zárásáig 
köteles módosítani, és a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett adatainak módosításáról szóló 
dokumentumot a záró beszámolóban szükséges benyújtani. 

c) A bölcsődei ellátást nyújtó bölcsődei intézmények infrastrukturális fejlesztését és 
férőhelybővítését célzó fejlesztések esetében, a projekt tervezésébe és kivitelezésébe 
kisgyermekellátás területén jártas szakember bevonása kötelező. A személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész 2. 
Bölcsőde B)-C) pontja tartalmazza a képesítési előírásokat és az ott nevesített képesítési 
előírással rendelkező személy minősül a kisgyermekellátás területén jártas szakembernek, aki 
jelenleg vezetőként, vagy szaktanácsadóként bölcsődében dolgozik, vagy igazolni tudja, hogy 
2015-ben még ott dolgozott. A kisgyermekellátás területén jártas szakember bevonásával 
kapcsolatban a Család-, Ifjúság- és  Népesedéspolitikai Intézet Főigazgatóságához (a 
továbbiakban: CSINI) szükséges fordulni, amennyiben a támogatást igénylő részére nem áll 
rendelkezésre megfelelő szakember. Ebben az esetben a CSINI által kiküldött levelet a 
megalapozó dokumentumhoz szükséges csatolni. A kisgyermekellátás területén jártas 
szakembernek a projekthez csatolt valamennyi tervet, eszközlistát és szakmai megalapozó 
dokumentumot, egyetértő aláírásával  kell ellátnia, valamint a projekt záró beszámolóhoz a 
kisgyermekellátás területén jártas szakember együttműködéséről emlékeztető benyújtása 
szükséges. A megalapozó  dokumentum mellékleteként szükséges benyújtani:  

- a projektgazda és a kisgyermekellátás területén jártas szakember projekt tervezésében és 
kivitelezésében történő részvételére vonatkozó megállapodást, 

- a kisgyermekellátás területén jártas szakember önéletrajzát, valamint 

- a CSINI levelét, amennyiben releváns. 
d) Férőhely bővítése nem kötelező. 
e) Férőhelybővítést célzó fejlesztés esetén kizárólag olyan projekt nyújtható be, ahol 

igényfelméréssel igazolt a bölcsőde férőhelybővítésének szükségessége. A megalapozó 
dokumentumban szükséges bemutatni: 

- a beruházással érintett település bölcsődei, valamint a 3 éven aluli gyermekek ellátását 
biztosító egyéb szolgáltatással való ellátottságát; 

- a beruházással érintett település vonzáskörzetének bölcsődei, valamint a 3 éven aluli 
gyermekek ellátását biztosító egyéb szolgáltatással való ellátottságát. Ebben az esetben az 
igényfelmérésbe bevont település(ek)nek nyilatkozni szükséges arról, hogy nem kíván(nak) 
férőhelyet bővíteni vagy amennyiben igen, a fejlesztések szükségessége megalapozott. 

- a település összes bölcsődei intézményének férőhelyeit, kapacitás kihasználtságukat az 
elmúlt 3 év tekintetében; 

- a bölcsődébe férőhelyhiány miatt fel nem vett gyermekek számát (az elmúlt 3 évben, ha 
releváns

5
);  

- a bölcsődei szolgáltatásra vonatkozó folyamatban lévő fejlesztéseket, továbbá  

- a 3 éven aluliak számának alakulását az elmúlt 3 évben és az egyéb, 3 éven aluli 
gyermekek számára biztosított ellátási formákat, azok férőhelyszámát.  

Nem támogatható az a férőhelybővítést célzó projekt, amelyikben a bővítés szükségessége nem 
alátámasztott. Valamennyi szempontot szükséges bemutatni, azonban nem kizáró ok, ha nem 
minden szempontra teljesül az alátámasztottság. 

f) Férőhelybővítést célzó fejlesztés esetén a minimális bővítés mértéke – a projekt benyújtása 
szerinti kiinduló állapothoz képest, intézményi szinten – legalább egy, az MSZE 24210-1:2012 
építészeti szabványnak megfelelő bölcsődei csoportszoba létrehozása. Ingatlankiváltással 
egybekötött férőhelybővítést célzó fejlesztés esetén is biztosítani szükséges, hogy a kiváltott 
telephelyhez képest a fejlesztés eredményeképpen minimum egy, az MSZE 24210-1:2012 

                                                      
5
 Ha a bölcsőde legalább 3 éve működik az elmúlt 3 év, ha rövidebb ideje, a rendelkezésre álló adatokat kérjük bemutatni. 
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építészeti szabványnak megfelelő bölcsődei csoportszobával való tényleges bővítés valósuljon 
meg. 

g) A bölcsőde helyiségeire előírt követelmények megfelelnek, ha az épület megfelel a létesítésére, 
kialakítására vonatkozó nemzeti szabványban rögzített, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, 
továbbá azzal egyenértékű építési és műszaki előírásoknak, azzal az eltéréssel, hogy a 
bölcsődei csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb, mint 3,0 m

2
/fő. Azt, hogy a 

fejlesztéssel megvalósuló épület létesítése, kialakítása mely építési és műszaki előírásoknak 
felel meg, a műszaki dokumentációhoz mellékletként csatolt tervezői nyilatkozattal kell igazolni. 
A bölcsődei helyiségek kialakítására vonatkozó előírások megtalálhatóak a MSZE 24210-1:2012 
előszabványban, az 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletben (továbbiakban:  OTÉK), és az 
ágazati jogszabályban. Vannak azonban olyan paraméterek, amelyek a fenti szabályzók közül 
többen is megtalálhatóak. Ezek közül választhat a tervező és szükséges nyilatkozatot tennie 
arról, hogy mely szabályzóra támaszkodott az adott helyiség tervezésekor. 

h) A bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos 
gyermekfelügyelet) abban az esetben támogatható, amennyiben a szolgáltatás a bölcsőde 
alapfeladatát nem veszélyezteti és a szolgáltatás térítési díja a szolgáltatás önköltségét meg 
nem haladó mértékű. 

i) Járműbeszerzés kizárólag a társulás keretében megvalósuló projektek tekintetében és csak a 
férőhelybővítéssel (új férőhelyek létesítésével) járó fejlesztések esetében támogatható. 
Projektenként legfeljebb egy darab 15 személyes kisbusz beszerzésére van lehetőség, 
maximum bruttó 15 millió Ft/db értékben. Kizárólag új jármű beszerzése támogatható, és a 
jármű beszerzés egyedül hivatalos magyarországi márkakereskedői hálózatból megengedett! 
Kisbusz beszerzése esetén az alapfelszereltségen kívül egy garnitúra téligumi, légkondicionáló 
berendezés, valamint biztonsági gyerekülések beszerzése támogatható, amelyek a beszerzett 
gépjármű vételárába beleszámítanak. A járműbeszerzést a megalapozó dokumentumban 
szükséges indokolni. 

B. Fenntartóra vonatkozó szabályok: 

a) A felhívás 4.1. fejezetének b) – g) pontjában felsorolt támogatást igénylő szervezet abban az 
esetben jogosult támogatásra, ha rendelkezik a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 97.§ szerinti ellátási szerződéssel. A fejlesztés 
támogatásához a helyi önkormányzat hozzájárulása is szükséges, igazolva azt, hogy 
férőhelybővítés szükséges és a fejlesztés nem veszélyezteti az önkormányzati fenntartású 
bölcsődék hosszú távú fenntarthatóságát. 

b) Amennyiben a projekt tárgya új bölcsőde létesítése, úgy közös nyilatkozatban vállalja – a 4.1 b) 
– g) pontban felsorolt – projektgazdai kör és az önkormányzat, hogy a projekt támogatása 
esetén ellátási szerződést kötnek, a beruházás megvalósítását követően (a záró beszámoló 
elfogadása előtt) az önkormányzati feladatellátásban való közreműködésről. Az ellátási 
szerződés keretében meghatározásra kerül az az időszak, amelyre a szerződést kötötték, de az 
nem lehet kevesebb, mint a kötelező fenntartási időszak (5 év). 

c) A felhívás 4.1. fejezetének b) – g) pontjában felsorolt szervezetek esetében – amennyiben 
rendelkeznek ellátási szerződéssel – infrastrukturális fejlesztés saját tulajdonú ingatlanon is 
támogatható. 

3.2.3. Mini bölcsődére vonatkozó szabályok 

A. Fejlesztésre vonatkozó szabályok: 

a) A mini bölcsőde működtetéséhez biztosítani kell egy csoportszobát (megfelelő berendezéssel, 
eszközökkel, bútorokkal, játékokkal

6
 és a csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb, mint 3,0 

m
2
/fő,), egy fürdőszobát (a korosztálynak megfelelő berendezésekkel), és egy öltözővel 

egybekötött átadót a gyermekek számára.  
b) Az egységes óvoda-bölcsőde, vagy a családi napközi a 3 éven aluli gyermekek ellátása esetében 

mini bölcsődévé történő átalakítása esetén a támogatást igénylő a fejlesztéssel érintett 
intézmény/szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett adatait a projekt zárásáig köteles 
módosítani, és a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett adatainak módosításáról szóló 
dokumentumot a záró beszámolóban szükséges benyújtani. 

                                                      
6
 A mini bölcsődében szükséges minimális eszközök és felszerelések jegyzéke, valamint az eszközlista a mellékletben található. 
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c) Amennyiben a mini bölcsőde az óvoda épületében kerül kialakításra, abban az esetben az 
udvaron elkülönítetten kell egy játszó részt kialakítani a 3 éven aluli gyermekek számára.  

d) A mini bölcsőde létesítéséhez irányadónak az OTÉK-ot kell tekinteni.  
e) Új épület építésére az alábbi esetekben kerülhet sor: 

- Új épület építése új intézmény létesítése esetén:  
o ha a támogatást igénylő nem rendelkezik a mini bölcsőde létesítéshez szükséges 

épülettel, vagy  
o ha rendelkezik a szükséges épülettel, de az nem bővíthető, gazdaságos 

átalakításra alkalmatlan, gazdaságosan nem üzemeltethető vagy 
életveszélyes/használatra alkalmatlan állapotban van. 

- Új épület építése lehetséges már működő bölcsődei intézmény fejlesztése esetén:  
o ha az épület, amelyben jelenleg  is működik bölcsőde, de a  fejleszteni kívánt mini 

bölcsőde az  épületben, telekhatáron belül nem bővíthető, gazdaságos 
átalakításra alkalmatlan, gazdaságosan nem üzemeltethető vagy 
életveszélyes/használatra alkalmatlan állapotban van, és a támogatást igénylő a 
mini bölcsőde befogadására alkalmas más épülettel nem rendelkezik. 

Azt a tényt, hogy valamely ingatlan nem bővíthető, gazdaságos átalakításra alkalmatlan, 
gazdaságosan nem üzemeltethető, tervezői nyilatkozattal szükséges igazolni, illetve az ingatlan 
életveszélyes/használatra alkalmatlan állapotát ÁNTSZ igazolással (jegyzőkönyvvel) vagy 
statikai szakvéleménnyel vagy Építésügyi Hatóság által kiadott igazolással szükséges 
alátámasztani, melynek kelte korábbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának időpontja. 

f) A mini bölcsőde infrastrukturális fejlesztését és férőhelybővítését célzó fejlesztések esetében, a 
projekt tervezésébe és kivitelezésébe kisgyermekellátás területén jártas szakember bevonása 
kötelező. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet 2. számú melléklet I. rész 2. Bölcsőde B)-C) pontja tartalmazza a képesítési előírásokat 
és az ott nevesített képesítési előírással rendelkező személy minősül a kisgyermekellátás 
területén jártas szakembernek, aki jelenleg vezetőként vagy szaktanácsadóként bölcsődében 
dolgozik, vagy igazolni tudja, hogy 2015-ben még ott dolgozott. A kisgyermekellátás területén 
jártas szakember bevonásával kapcsolatban a CSINI-hezszükséges fordulni, amennyiben a 
támogatást igénylő részére nem áll rendelkezésre megfelelő szakember. Ebben az esetben a 
CSINI által kiküldött levelet a megalapozó dokumentumhoz szükséges csatolni. A 
kisgyermekellátás területén jártas szakembernek a projekthez csatolt valamennyi tervet, 
eszközlistát és szakmai megalapozó dokumentumot, egyetértő aláírásával  kell ellátnia, valamint 
a projekt záró beszámolóhoz a kisgyermekellátás területén jártas szakember együttműködéséről 
emlékeztető benyújtása szükséges. A megalapozó  dokumentum mellékleteként szükséges 
benyújtani:  

- a projektgazda és a kisgyermekellátás területén jártas szakember projekt tervezésében és 
kivitelezésében történő részvételére vonatkozó megállapodást,  

- a kisgyermekellátás területén jártas szakember önéletrajzát, valamint 

- a CSINI levelét, amennyiben releváns. 
g) Férőhelybővítést célzó fejlesztés esetén kizárólag olyan projekt nyújtható be, ahol 

igényfelméréssel vagy a jogszabályban meghatározott törvényi kötelezettség teljesítésével 
igazolt a mini bölcsőde szükségessége. A megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni: 

- a tervezett ellátási területen működik-e napközbeni kisgyermekellátást szolgáló intézmény, 
szolgáltatás. Ha igen, a már működő szolgáltatások milyen kapacitással állnak 
rendelkezésre az igénybevevőknek. 

- az újonnan induló ellátás esetében az igényfelmérést a mini bölcsődét potenciálisan 
igénybe vevők számáról kell elkészíteni és bemutatni a megalapozó dokumentumban. 

Nem támogatható az a férőhelybővítést célzó projekt, amelyikben a bővítés szükségessége nem 
alátámasztott. Valamennyi szempontot szükséges bemutatni, azonban nem kizáró ok, ha nem 
minden szempontra teljesül az alátámasztottság. 

B. Fenntartóra vonatkozó szabályok: 

a) A felhívás 4.1. fejezetének b) – g) pontjában felsorolt támogatást igénylő szervezet abban az 
esetben jogosult támogatásra, ha rendelkezik a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 97.§ szerinti ellátási szerződéssel. A támogatásához 
a helyi önkormányzat hozzájárulása is szükséges, igazolva azt, hogy az új intézmény 
létrehozása szükséges és a fejlesztés nem veszélyezteti az önkormányzati fenntartású 
bölcsődei ellátás hosszú távú fenntarthatóságát. 
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b) Amennyiben a projekt tárgya új mini bölcsőde létesítése, úgy közös nyilatkozatban vállalja – a 
4.1 b) – g) pontban felsorolt – projektgazdai kör és az önkormányzat, hogy a projekt támogatása 
esetén ellátási szerződést kötnek, a beruházás megvalósítását követően (a záró beszámoló 
elfogadása előtt) az önkormányzati feladatellátásban való közreműködésről. Az ellátási 
szerződés keretében meghatározásra kerül az az időszak, amelyre a szerződést kötötték, de az 
nem lehet kevesebb, mint a kötelező fenntartási időszak (5 év). 

c) A felhívás 4.1. fejezetének b) – g) pontjában felsorolt szervezetek esetében – amennyiben 
rendelkeznek ellátási szerződéssel – infrastrukturális fejlesztés saját tulajdonú ingatlanon is 
támogatható. 

3.2.4. Családi bölcsődére vonatkozó szabályok 

A. Fejlesztésre vonatkozó szabályok: 

a) A családi bölcsőde működtetéséhez szükséges egy olyan csoportszoba, amelynek alapterülete 
gyermekenként legalább három négyzetméter és olyan eszközökkel, bútorok, játékokkal kell 
felszerelni

7
, amelyek a 3 éven aluli gyermekek igényeinek megfelelő.  

b) Családi napközi családi bölcsődévé történő átalakulása esetén a támogatást igénylő a 
fejlesztéssel érintett szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett adatait a projekt 
zárásáig köteles módosítani, és a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett adatainak 
módosításáról szóló dokumentumot a záró beszámolóban szükséges benyújtani. 

c) Új épület építésére az alábbi esetekben kerülhet sor: 

- Új épület építése új szolgáltatás létesítése esetén:  
o ha a támogatást igénylő nem rendelkezik a családi bölcsőde létesítéshez 

szükséges épülettel, vagy  
o ha rendelkezik a szükséges épülettel, de az nem bővíthető, gazdaságos 

átalakításra alkalmatlan, gazdaságosan nem üzemeltethető vagy 
életveszélyes/használatra alkalmatlan állapotban van. 

Azt a tényt, hogy valamely ingatlan nem bővíthető, gazdaságos átalakításra alkalmatlan, 
gazdaságosan nem üzemeltethető, tervezői nyilatkozattal szükséges igazolni, illetve az ingatlan 
életveszélyes/használatra alkalmatlan állapotát ÁNTSZ igazolással (jegyzőkönyvvel) vagy 
statikai szakvéleménnyel vagy Építésügyi Hatóság által kiadott igazolással szükséges 
alátámasztani, melynek kelte korábbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának időpontja. 

d) Férőhelybővítést célzó fejlesztés esetén kizárólag olyan projekt nyújtható be, ahol 
igényfelméréssel igazolt a családi bölcsőde férőhelybővítésének szükségessége. A megalapozó 
dokumentumban szükséges bemutatni: 

- a tervezett ellátási területen működik-e napközbeni kisgyermekellátást szolgáló intézmény, 
szolgáltatás. Ha igen, a már működő szolgáltatások milyen kapacitással állnak 
rendelkezésre az igénybevevőknek. 

- az újonnan induló szolgáltatás esetében az igényfelmérést a családi bölcsődei szolgáltatást 
potenciálisan igénybe vevők számáról kell elkészíteni és bemutatni a megalapozó 
dokumentumban. 

Nem támogatható az a férőhelybővítést célzó projekt, amelyikben a bővítés szükségessége nem 
alátámasztott. Valamennyi szempontot szükséges bemutatni, azonban nem kizáró ok, ha nem 
minden szempontra teljesül az alátámasztottság. 

B. Fenntartóra vonatkozó szabályok: 

a) Családi bölcsődét csak egyházi és nem állami fenntartó hozhat létre. 
b) A felhívás 4.1. fejezetének b) – g) pontjában felsorolt támogatást igénylő szervezet abban az 

esetben jogosult támogatásra, ha rendelkezik a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 97.§ szerinti ellátási szerződéssel. A támogatásához a 
helyi önkormányzat hozzájárulása is szükséges, igazolva azt, hogy az új szolgáltatás létrehozása 
szükséges és a fejlesztés nem veszélyezteti az önkormányzati fenntartású bölcsődei ellátás 
hosszú távú fenntarthatóságát. 

c) Amennyiben a projekt tárgya új családi bölcsőde létesítése, úgy közös nyilatkozatban vállalja – a 
4.1 fejezet b) – g) pontjában felsorolt – projektgazdai kör és az önkormányzat, hogy a projekt 
támogatása esetén ellátási szerződést kötnek, a beruházás megvalósítását követően (a záró 

                                                      
7
 A családi bölcsődében szükséges eszközlista a mellékletben található. 
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beszámoló elfogadása előtt) az önkormányzati feladatellátásban való közreműködésről. Az 
ellátási szerződés keretében meghatározásra kerül az az időszak, amelyre a szerződést kötötték, 
de az nem lehet kevesebb, mint a kötelező fenntartási időszak (5 év). 

d) A felhívás 4.1. fejezetének b) – g) pontjában felsorolt szervezetek esetében – amennyiben 
rendelkeznek ellátási szerződéssel – infrastrukturális fejlesztés saját tulajdonú ingatlanon is 
támogatható. 

3.2.5. Óvodára vonatkozó szabályok 

A. Fejlesztésre vonatkozó szabályok: 

a) Férőhely bővítése nem kötelező.  
b) A projekt keretében lehetőség van új óvodai intézményegység, vagy új óvodai feladatellátási 

hely létrehozására, férőhelybővítés keretében a csoportszobákra vonatkozó előírások 
figyelembevételével.  

c) Az Nkt. 8. § alapján a gyermek hároméves korától kötelező az óvodai nevelés. Van olyan 
település, ahol férőhelyhiány mutatkozik, így a kötelező óvodáztatás következtében, a 
férőhelyhiány leküzdése érdekében a köznevelési törvény előírásainak betartása miatt indokolt a 
kapacitások bővítése. A törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében azon települések 
esetében ahol férőhelyhiány mutatkozik, a minőségi fejlesztés mellett kötelező új férőhelyek 
létrehozása is a bemutatott férőhelyhiány függvényében. Férőhelybővítés esetén a következő, 
pontban foglaltak bemutatása szükséges. 

d) Férőhelybővítést/vagy új feladatellátási hely létrehozása esetén kizárólag olyan projekt nyújtható 
be, ahol igényfelméréssel igazolt az óvodai férőhelybővítés szükségessége. A megalapozó 
dokumentumban szükséges bemutatni:  

- a beruházással érintett település körzet és vonzáskörzet óvodai szolgáltatással való 
ellátottságát (társulás esetén: a társulás összes településére vonatkozóan vagy csak arra a 
településre vonatkozóan, ahol a  fejlesztés történik);  

- a település körzetének és vonzáskörzetének összes óvodájának vonatkozásában, 
valamennyi feladatellátási hely férőhelyeit, azok kapacitás-kihasználtságát (a vonzáskörzet 
részletes bemutatásával, mely települések tartoznak az adott vonzáskörzetbe az 
igényfelmérés alapján). Ebben az esetben az igényfelmérésbe bevont település(ek)nek 
nyilatkozni szükséges arról, hogy nem kíván(nak) a településen férőhelyet bővíteni vagy 
amennyiben igen, a fejlesztések szükségessége megalapozott. 

- a fel nem vett és/vagy elutasított gyerekek számát intézményi szinten; 
- az aktuális évre vonatkozó (hatályban lévő) OSA adatlapok alapján a megadott 

feladatellátási helyen a gyermekek számának el kell érnie a megadott férőhelyek számának 
minimum 80,00%-át. Az adatok alátámasztásához az OSA4TANU adatlap a04t18 tábla 
(gyermekek száma óvodai feladatellátási helyenként), valamint az OSA2FELH adatlap 
a02t13 tábla (férőhelyek száma óvodai feladatellátási helyenként) benyújtása szükséges. 

- az óvodába férőhelyhiány miatt fel nem vett gyermekek számát (az elmúlt 3 évben, ha 
releváns); 

- az óvodai végzős csoportokból visszatartott gyerekek számát, statisztikai adatokkal 
alátámasztva; 

- az óvodai feladatellátással kapcsolatban folyamatban lévő fejlesztéseket; 

- a 0-6 évesek számának alakulását az elmúlt 3 évben és az egyéb, 0-6 éves gyermekek 
számára biztosított ellátási formákat, azok férőhelyeinek számát; 

- a KEKKH 2015. január 1-jei koréves továbbvitt népességadat kimutatásával, a következő 
három évben várható óvodaköteles gyermekek számát településre vonatkozóan (aki pl.: 
2016-ban 2 éves, az 2017-ben 3 éves lesz, aki 2016-ban 4 éves, az 2017-ben 5 éves lesz, 
és így tovább); 

- a lakosságszám demográfiai előrejelzése és egyéb okok miatti növekedésének 
bemutatását. 

Nem támogatható az a férőhelybővítést célzó projekt, amelyikben a férőhelybővítés 
szükségessége nem alátámasztott. Valamennyi szempontot szükséges bemutatni, azonban 
nem kizáró ok, ha nem minden szempontra teljesül az alátámasztottság. 

e) Óvodai férőhelybővítés esetén kizárólag olyan fejlesztések támogathatóak, melyek keretében a 
beruházással érintett feladatellátási helyeken minimum egy új (20 fő befogadására alkalmas) 
csoportszobával történő óvodai férőhelybővítés valósul meg.  
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f) A helyiségek átalakítását érintően (bővítés, átalakítás, új építés esetén): Az óvoda helyiségeire 
előírt követelmények megfelelnek, ha az épület megfelel a létesítésére, kialakítására vonatkozó 
nemzeti szabványban rögzített, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, továbbá azzal egyenértékű 
építési és műszaki előírásoknak, azzal az eltéréssel, hogy az óvodai csoportszoba alapterülete 
nem lehet kevesebb, mint 2,0 m

2
/fő. Azt, hogy a fejlesztéssel megvalósuló épület létesítése, 

kialakítása mely építési és műszaki előírásoknak felel meg, a műszaki dokumentációhoz 
mellékletként csatolt tervezői nyilatkozattal kell igazolni. Az óvodai kialakításokra vonatkozó 
előírások megtalálhatóak a MSZE 24203-1:2012 előszabványban, az OTÉK-ban, és az ágazati 
jogszabályban. Vannak azonban olyan paraméterek, amelyek a fenti szabályzók közül többen is 
megtalálhatóak. Ezek közül választhat a tervező és szükséges nyilatkozatot tennie arról, hogy 
mely szabályzóra támaszkodott az adott helyiség tervezésekor. 

g) Ingatlankiváltás nélküli férőhelybővítés eredményeképpen létesített új óvodai feladatellátási hely, 
vagy új óvodai intézményegység létesítése esetén elvárt, hogy minimum 20-20 fő befogadására 
alkalmas, két csoportszobás óvodai feladatellátási hely létesüljön. A fejlesztés nem 
eredményezheti új OM azonosítóval rendelkező intézmény létesítését, kivéve a j) pontban 
nevesített esetet! Valamennyi kialakított csoportszoba vonatkozásában elvárt, hogy minimum 20 
fő befogadására alkalmas legyen. 

h) Nem támogatható az az óvodai intézmény, mely nem vállalja a befogadó-elvű nevelési gyakorlat 
megvalósítását, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel 
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű, vagy a hátrányos helyzetű gyermekek 
integrált/integrációs nevelését, kivéve a kizárólag gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
nevelést ellátó óvodai feladatellátási helyek fejlesztését. A projektgazda a fejlesztéssel érintett 
köznevelési intézmény alapító okiratát (nem önkormányzati fenntartók esetén működési 
engedélyét) a projekt zárásáig módosítani, és azt a záró beszámolóhoz benyújtani köteles. 

i) Új építés akkor lehetséges, ha a támogatást igénylő rendelkezik a szükséges épülettel, de a 
telekhatáron belüli bővítés a meglévő telephelyen a tervezői nyilatkozat alapján nem lehetséges, 
vagy a meglévő épület gazdaságos átalakításra alkalmatlan, gazdaságosan nem üzemeltethető 
(melyet tervezői nyilatkozattal igazol a projektgazda), vagy a meglévő épület 
életveszélyes/használatra alkalmatlan állapotban van (amelyet a projektgazda ÁNTSZ 
igazolással (jegyzőkönyvvel), vagy – vizsgálatokkal alátámasztott – statikai szakvéleménnyel 
vagy Építésügyi Hatóság által kiadott igazolással támaszt alá, melynek kelte korábbi, mint a 
támogatási kérelem benyújtásának időpontja). 

j) Új OM azonosítóval rendelkező intézmény létesítésére vonatkozó szabályok: 
A fejlesztés nem eredményezheti új OM azonosítóval rendelkező intézmény létesítését. 
Intézménylétesítéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés kizárólag abban az esetben 
támogatható, amennyiben: 

- az új intézmény létrehozására az önkormányzati intézkedési tervben foglaltakkal 
összhangban, az abban foglalt célok, fejlesztések megvalósítása érdekében kerül sor, és 
az új intézmény a projekt benyújtásakor működő intézmények összevonását követően, 
azok jogutódjaként jön létre. 

Amennyiben a projekt keretében meglévő intézmények összevonását (jogutódlás) követően új 
intézmény jön létre, vagy a jogutódlás következtében új feladatellátási hely kerül bevonásra az 
intézmény meglévő feladatellátási helyei közé, a projektgazda a fejlesztéssel érintett köznevelési 
intézmény alapító okiratát (nem önkormányzati támogatást igénylő esetén működési engedélyét) 
a projekt zárásáig módosítani köteles, és azt a záró beszámolóban szükséges benyújtani 

k) Az új építés/kiváltás lehetséges, olyan telken mely az alapító okiratban feladatellátást szolgáló 
vagyonként, illetve székhelyként/telephelyként még nem szerepel vagy szerepel feladatellátást 
szolgáló vagyonként, de az épület elbontandó és helyette új épület építendő, vagy meglévő 
feladatellátási hely mellé új feladatellátási hely/ épületrész építendő. Helyrajzi szám változás 
esetében a kedvezményezett a fejlesztéssel érintett köznevelési intézmény alapító okiratát (nem 
önkormányzati fenntartók esetén működési engedélyét) a projekt zárásáig módosítani köteles, 
és azt a záró beszámolóban szükséges benyújtani. 

l) Óvoda esetében a „Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról” szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében (1. ÓVODA) 
meghatározott minimum követelményeknek szükséges  teljesülniük a fejlesztés típusától 
függően, továbbá támogatható az e rendelet mellékletében nem szereplő, de az intézmény 
pedagógiai programjában meghatározott foglalkozások megtartásához, a nevelő munkához 
szükséges, és a pedagógusok által használatos eszközök, egyéb eszközök beszerzése. A 
rendeletben szereplő helyiségek kialakítása csak új építés és bővítés esetén kötelező jellegű.  
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m) Amennyiben az intézményben csak minsőgi fejlesztés (felújítás, átalakítás, bővítés) történik 
kapacitásbővítés nélkül, ebben az esetben is szükséges benyújtani  az aktuális évre vonatkozó 
(hatályban lévő) OSA4TANU adatlap a04t18 táblát (gyermekek száma óvodai feladatellátási 
helyenként), valamint az OSA2FELH adatlap a02t13 táblát (férőhelyek száma óvodai 
feladatellátási helyenként). 

n) A megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni, hogy  a fejlesztés férőhelyhiány 
leküzdése céljából, a köznevelési törvény előírásainak betartása miatt indokolt, vagy az 
átalakítás, felújítás a meglévő kapacitások fenntartása vagy a törvényi előírásoknak való 
megfelelés érdekében szükségszerű.  

B. Fenntartóra vonatkozó szabályok: 

a) A felhívás 4.1. fejezetének b) – g) pontjában felsorolt támogatást igénylő szervezet abban az 
esetben jogosult támogatásra, ha rendelkezik a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény szerinti köznevelési szerződéssel vagy egyoldalú nyilatkozattal. Amennyiben a 
projektgazda nem helyi önkormányzat, állami intzmény, úgy a fejlesztés támogatásához helyi 
önkormányzat hozzájárulása szükséges, igazolva azt, hogy férőhelybővítés szükséges és a 
fejlesztés nem veszélyezteti az önkormányzati fenntartású óvodák hosszú távú 
fenntarthatóságát. 

b) A felhívás 4.1. fejezetének b) - g) pontjában felsorolt támogatást igénylők esetében közös 
nyilatkozat tétele szükséges, amelyben a (nem állami, nem önkormányzati,) projektgazda és az 
önkormányzat vállalja, hogy a projekt támogatása esetén köznevelési szerződést kötnek – a 
beruházás megvalósítását követően – az önkormányzati feladatellátásban való 
közreműködésről, amely nem lehet rövidebb időtartamú, mint a kötelező fenntartási időszak (5 
év). 

c) Nem támogatható olyan nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézmény feladatellátási 
helyeinek fejlesztése, ahol az óvodai felvétel, továbbá az óvodai elhelyezés, fizetési 
kötelezettséghez kötött (Nkt. 31.§ (2) c). 

3.2.6. Műszaki elvárások 

1) Energiahatékonysági intézkedések: 

A teljes épületet érintő felújítás esetében: 
A projekttel érintett építményen végrehajtott infrastrukturális beruházás minden tevékenység-
elemének végrehajtása során érvényesíteni szükséges az energiahatékonysági korszerűsítés 
szempontjait (pl.: utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, egyéb épületszerkezetek 
hőszigetelése). Jelen Felhívás keretében ezért kizárólag olyan projektjavaslat támogatható, 
(amennyiben az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. 
rendelet [Tanúsítási Kormányrendelet] hatálya alá tartozik) mely esetben a beruházást követően 
a vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység legalább a Tanúsítási Kormányrendelet 
szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik. A projekt záró beszámolójának 
elfogadásáig a támogatást igénylőnek energiatanúsítványt szükséges szereznie a Tanúsítási 
Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően. 

Ha olyan funkció is működik az épületben, amely a projekt keretében nem támogatható, az 
arányosítás szabályainak alkalmazásával kell az energiahatékonysági beruházás költségeit 
tervezni. A nem támogatható részek a projekt összköltségének részét képezik, de a nem 
elszámolható költségsoron szükséges tervezni. Épületek, épületrészek külső felújítása a fenti 
követelmények nem teljesítése, illetve részleges szigetelés esetén nem támogatható.  

Abban az esetben, ha az adott épület a teljes határoló felületének több mint 75 %-ában a 
támogatási igény benyújtását megelőzően már felújításra került úgy, hogy az akkor felújított 
épületrész megfelelt a felújítás engedélyezésének időpontjában  hatályos TNM rendelet releváns 
pontjában megfogalmazott szabályozás szerinti épületszerkezeti értékeknek, ebben az esetben 
az adott épület fennmaradó részének felújítása (szigetelése, nyílászáró cseréje) a támogatási 
kérelem benyújtásának időpontjában hatályos TNM rendelet 6.§ (5) bekezdésének c) pontjában 
megfogalmazott szabályozás szerint támogatható. 

A Tanúsítási Kormányrendelet szerinti energetikai tanúsítványt az infrastrukturális fejlesztéssel 
érintett épületekre el kell készíteni (amennyiben még nem áll rendelkezésre), legkésőbb a 
beruházás megkezdését megelőzően (akár a projektfejlesztési időszak alatt) szükséges 
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teljesíteni. Legkésőbb a projekt záró kifizetési kérelmének benyújtásáig a megvalósult 
fejlesztések energetikai hatásait bemutató új tanúsítványt is szükséges készíteni és csatolni. 

Csak az épületen belüli helyiség(ek)ben megvalósuló fejlesztés esetén: 

A beruházás során érvényesíteni szükséges az energiahatékonysági korszerűsítés 
szempontjait. Amennyiben a beruházással érintett feladatellátási hely/épület épületgépészeti 
korszerűsítéssel egybekötött fűtéskorszerűsítés is érintett a beruházásban, jelen Felhívás 
keretében kizárólag olyan projektjavaslat támogatható, (amennyiben az épületek energetikai 
jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet [Tanúsítási 
Kormányrendelet] hatálya alá tartozik) mely esetben a beruházást követően a vizsgált épület, 
illetve önálló rendeltetési egység legalább a Tanúsítási Kormányrendelet szerinti „DD – 
korszerűt megközelítő” kategóriába esik. A projekt záró beszámolójának elfogadásáig a 
támogatást igénylőnek energiatanúsítványt szükséges szereznie a Tanúsítási 
Kormányrendeletben  foglaltaknak megfelelően. 
Ha olyan funkció is működik az épületben, amely a projekt keretében nem támogatható, az 
arányosítás szabályainak alkalmazásával kell az energiahatékonysági beruházás költségeit 
tervezni. A nem támogatható részek a projekt összköltségének részét képezik, de a nem 
elszámolható költségsoron szükséges tervezni.  
A Tanúsítási Kormányrendelet szerinti energetikai tanúsítványt az infrastrukturális fejlesztéssel 
érintett épületekre el kell készíteni (ha még nem áll rendelkezésre), legkésőbb a beruházás 
megkezdését megelőzően (akár a projektfejlesztési időszak alatt). Legkésőbb a projekt záró 
kifizetési kérelmének benyújtásáig a megvalósult fejlesztések energetikai hatásait bemutató új 
tanúsítványt is szükséges készíteni és csatolni. 

Fenti követelmények alól tervezői nyilatkozat alapján mentesülhetnek az országos műemléki 
védelem, vagy műemléki jelentőségű területen, illetve műemléki környezetben elhelyezkedő 
épületek, továbbá az általános hatáskörű építési igazgatás által kiadott építési engedélyben 
foglaltak szerint a helyi védelem alatt álló objektumok; de ezek esetében is törekedni kell az 
energiahatékonysági korszerűsítés legalább részleges, az örökségi értékek sérelme nélkül 
elérhető szintű megvalósítására. 

A felújítás során – az adottságok figyelembe vételével – a zöld infrastrukturális lehetőségeket is 
ki kell használni, pl.: zöldtető, zöldfal, árnyékoló lombhullató fa telepítése a déli oldalon stb. 

2) Azbesztmentesítés: 

Amennyiben a beruházással érintett épület/épületrész szórt azbesztet tartalmaz, úgy a 
támogatást igénylő számára kötelező a szórt azbeszt mentesítés elvégzése, amelynek költsége 
elszámolható a projektben. A szórt azbeszt mellett az épületszerkezetek egyéb azbeszttartalmú 
anyagainak mentesítése nem kötelező elvárás, azonban javasolt és elszámolható a projekt 
költségvetésében.  

3) Közös használatú, vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó helyiségek, 
épületrészek költségeinek arányosítása: 

Amennyiben a beruházással érintett ingatlan helyet ad jelen Felhívás keretében fejleszteni 
kívánt ellátáson túl egyéb szolgáltatásoknak vagy funkciónak, az alábbi módon szükséges az 
építési, felújítási és kapcsolódó szolgáltatási költségeket arányosítani: 

- A közös használatú, mindkét funkcióhoz kapcsolódó ingatlanrészekre (pl. külső 
homlokzat, tető, külső tér, fűtésrendszer) jutó kivitelezési költségek elszámolhatóak a 
felhívás szerint támogatott szolgáltatás-/ellátás-nyújtás helyiségének/helyiségeinek 
alapterülete szerint, tehát az elszámolható, támogatható épületrész, és a nem 
elszámolható épületrész nettó alapterületének (m

2
) arányában. 

- Közös használatú helyiségre, épületrészre jutó elszámolható költség számítása (közös 
helyiségek figyelembe vétele nélkül):  

támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség [m
2]

támogatható+nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség [m
2]

 

Pl. támogatható helyiség: 30 m
2
, nem támogatható helyiség: 50 m

2
, közös helyiség: 20 

m
2
. Közös helyiségre jutó elszámolható költség: 30/(30+50) = 0,375, a közös használatú 

helyiségre jutó költség 37,5%-a számolható el a projekt keretében. 
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- A m
2
 alapú arányosítás nem vonatkozik a fejleszteni kívánt tevékenység végzéséhez 

szükséges, jogszabály vagy hatóság által előírt, adott tevékenységhez kötelezően 
kapcsolódó fejlesztésekre. 

- Az arányosítás minden kivitelezési költség tekintetében kötelezően alkalmazandó, 
beleértve az előkészítés (pl. tervezési díjak), a szolgáltatások igénybevételének (pl. 
műszaki ellenőrzés) és az építés költségeit is: ezek a költségek jelen Felhívás keretében 
a fenti százalékos aránynak megfelelően számolhatók el. 

4) Ingatlankiváltás: 

Amennyiben a projekt megvalósítása során ingatlankiváltásra kerül sor, akkor vizsgálni szükséges a 
kiváltással érintett épületek jövőbeni sorsát. Amennyiben a kiváltott ingatlan hasznosítása során – 
esetleges értékesítéséből, bérbe adásából, más módon történő hasznosításából – a kérelmezőnél 
bevétel keletkezik, úgy azzal a projekt részletes kidolgozása során készülő költség-haszon 
elemzésben számolni szükséges. 

5) Akadálymentesítés: 

A közszolgáltatást végző, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat
8
 lebonyolító 

épület/épületrész építése/felújítása során kötelező az akadálymentesítés. 

a) Ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás esetén a beruházásnak meg kell felelnie a projektarányos 
akadálymentesítés követelményeinek

9
:  

A projekttel érintett ingatlanon végrehajtott bármely fejlesztési tevékenység során figyelembe kell 
venni az összes érintett fogyatékossági csoportra vonatkozó akadálymentesítési követelményeket. 
Ez festés/mázolásnál a vakok és gyengénlátók érdekében, a megfelelő színkontrasztok kialakítását 
jelenti (nyílászáró tokszerkezeteinek falfelülettől és/vagy ajtólaptól eltérő színű mázolása). 
Elektromos hálózat teljes felújításánál pl.: a helyiségek kapcsolóit a mozgáskorlátozottak számára 
elérhető magasságba kell áthelyezni. Az akadálymentesség projektarányos teljesülése egy preventív, 
megelőző gondolkodásmódot jelent, célja, hogy a projekt keretében érvényesüljenek az egyetemes 
tervezés elvei. 

A fejlesztéssel érintett valamennyi, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat 
lebonyolító épület/épületrész tekintetében – függetlenül az infrastrukturális beruházás tárgyától – a 
projekt keretében biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az 
elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex (fizikai 
és info-kommunikációs) akadálymentesítését. 

Amennyiben az épület műszaki-fizikai adottságai miatt az akadálymentes mellékhelyiség a 
földszinten nem alakítható ki, úgy azt egyéb épületszinten kell kialakítani. Ebben az esetben meg kell 
oldani az épületszintek közötti akadálymentes közlekedést is. Az akadálymentes mellékhelyiség 
földszinten történő kialakíthatóságának műszaki-fizikai akadályairól rehabilitációs környezettervező 
szakmérnök/szakértő által kiadott indokolást kell benyújtani.  

A tervezés és megvalósítás során kötelező az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés 
szempontjából releváns részének az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásainak betartása. Az előírások 
betartásához és a kivitelezéshez ajánlásként a Felhívás mellékletét képező „Segédlet a 
közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” c. dokumentum nyújt 
segítséget. 

Az akadálymentesítés részleges kialakítása kizárólag csak abban az esetben lehetséges, 
amennyiben a műszaki adottságok alapján nem megfelelően biztosítható a fejlesztés akadálymentes 
kialakítása, erről a rehabilitációs környezettervező szakmérnöknek/szakértőnek és tervezőnek 
együttesen szükséges nyilatkoznia. 

E követelmény alól mentesülhetnek, az országos műemléki védelem, vagy műemléki jelentőségű 
területen, illetve műemléki környezetben elhelyezkedő épületek (bármely fogyatékossági csoport 
számára tervezett beavatkozás esetén). Továbbá az általános hatáskörű építési igazgatás által 
kiadott építési engedélyben foglaltak szerint a helyi védelem alatt álló objektumok; de ezek esetében 
is törekedni kell az akadálymentesítésnek legalább részleges, az örökségi értékek sérelme nélkül 

                                                      
8
 Jelen pontban a közszolgáltatás fogalmába a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 

XXVI. tv 4. § f) pontjában megadott meghatározások mindegyike beleértendő. 
9
 A közhasználatú épületek mindenki által használható részeiben. 
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elérhető szintű megvalósítására. A részletesebb szabályokat a jelen Felhívás mellékletét képező 
„Akadálymentesítési feltételek az örökségvédelmi szempontból érintett objektumok esetében” című 
dokumentum tartalmazza. 

Amennyiben a projektben csak eszközbeszerzés az akadálymentesítés nem kötelező. 

A fejlesztések során alkalmazható a funkcionális akadálymentesítés is: Amennyiben az 
intézményekben minden neveléshez kapcsolódó funkció elérhető a földszinten, abban az estben az 
emeletre való feljutást nem szükséges akadálymentesen kialakítani (pl:amennyiben a földszinten 
található csoportszobák egyike akadálymentesen elérhető, nem szükséges lift kialakítása az emeleti 
csoportszobák elérhetőségéhez. Amennyiben egy nevelési funkció, például tornaszoba/logopédiai 
szoba az emeleten  van, úgy biztosítani szükséges a feljutást). 

b) Új építés esetén teljeskörű (nem projektarányos) komplex akadálymentesítést kell 
megvalósítani. 

Az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének az OTÉK 
előírásainak kell megfelelni.  

Felújítás, bővítés, átalakítás és új építés esetén egyaránt csak olyan projektjavaslatok valósíthatók 
meg, amelyek építési engedélyezési tervdokumentációja, illetőleg az alapján, az építésügyi hatóság 
által kibocsátott jogerős és végrehajtható építési engedélye megfelel a hatályos OTÉK előírásainak. 
Az építési szabályoknak való megfelelést az építésügyi hatóság által kibocsátott jogerős és hatályos 
építési engedély bizonyítja.  

c) Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása szükséges az infrastrukturális 
fejlesztést (ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás, új építés) tartalmazó projektek esetében az 
akadálymentes előírásoknak való megfelelőség és a megfelelő kivitelezés érdekében. A projekt 
műszaki előkészítésében, a tervezés során és a projekt műszaki megvalósításában is szükséges 
bevonni a rehabilitációs környezettervező szakmérnököt/szakértőt.  

A tervezés során a műszaki dokumentumok részeként akadálymentesítési tervfejezetet kell 
benyújtani. A fejezetnek ki kell térni a jelenlegi állapot bemutatásra és fennálló problémákra 
hozzáférési szempontból, valamint be kell mutatni probléma megoldására tervezett minden 
akadálymentesítésre irányuló fejlesztést, lépést (beleértve pl.: az ügyfélhívó rendszert, a honlap 
akadálymentesítését) továbbá a fejezet végén nyilatkozni szükséges arról, hogy a tervezett fejlesztés 
megfelel az akadálymentesítés követelményeinek. A fejezetnek továbbá szükséges kitérni az 
egyetemes tervezés elveinek bemutatására, arra, hogy a létesítmények, a térhasználat, a 
közlekedési kapcsolatok tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az 
egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek 
igényeit. A tervfejezetet a tervezőnek és a rehabilitációs környezettervező 
szakmérnöknek/szakértőnek is szükséges aláírnia.  

A kivitelezés végén a rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök által aláírt nyilatkozatot 
szükséges benyújtani az akadálymentesítés megvalósulásáról a záró beszámolóban. (A 
nyilatkozatban szükséges kitérni arra, is, hogy ha van eltérés a tervezetthez képest.) 

Amennyiben az akadálymentesítés nem releváns, abban az esetben vagy a műszaki dokumentációk 
között tervezői nyilatkozattal vagy a támogatást igénylő nyilatkozattal szükséges igazolni. 

3.2.7. Mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások 

A projekt ütemezett megvalósítása érdekében mérföldköveket kell meghatározni a projekt céljának 
elérése érdekében. A mérföldkő a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, amelyhez a 
projekt megvalósítása révén elért szakmai vagy műszaki eredmény kapcsolódik, vagy az elérendő 
eredmény egy jól körülhatárolható fejlesztési szakasza lezárul. Egy adott mérföldkőhöz ezen túlmenően 
meg kell tervezni az adott szakaszban várhatóan elszámolni kívánt költségek mértékét is. 

A támogatást igénylő által a költségvetésben betervezett tevékenységek, illetve elszámolható költségek 
áthúzódhatnak a mérföldköveken.   

A 150 millió Ft összköltséget meghaladó építési beruházást tartalmazó projekt esetében legalább 7, de 
legfeljebb 8 mérföldkövet kell meghatározni. 

A 150 millió Ft összköltséget el nem érő építési beruházást tartalmazó projekt esetében legalább 6, de 
legfeljebb 8 mérföldkövet kell meghatározni. 

Csak eszközbeszerzést tartalmazó projekt  esetén legalább 3 (1.,6.,7) de legfejlebb 5 mérföldkövet 
szükséges betervezni az (1.,2.,3.,6.,7) mérföldkövet szükséges betervezni. 
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Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni. 

Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők: 

a) Projekt előkészítése: 

1. mérföldkő:  

A Támogatási szerződés hatályba lépésétől számított nyolcadik hónap utolsó munkanapjáig 
be kell tervezni egy olyan mérföldkövet, amellyel teljesül a kivitelezés megkezdéséhez szükséges 
összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési 
folyamatok lezárásával együtt.  

A megvalósítás első mérföldköve a projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése.  

A mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódóan az alábbiak benyújtása szükséges: 
- Engedélyköteles beruházás esetén: a jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság 

által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció. 
- Tervezői/statikus nyilatkozatok, igazolások új épület építése, funkcióváltás  esetén 

(amennyiben releváns) 
- Nyilatkozat a kiváltott ingatlan hasznosításáról (amennyiben releváns) 
- Beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés,  
- Fajlagos költségkimutatás a mellékelt Excel táblázat alapján 
- Akadálymentesítésről szóló tervfejezet: a tervdokumentáció mellé/külön fejezetként csatolni 

szükséges a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő és a tervező közös 
fejezetét, nyilatkozatát az akadálymentesítésről (amennyiben releváns) 

- Arányosítás alátámasztására készített kimutatás (amennyiben releváns) 

- Költség-haszon elemzés (amennyiben releváns) 
- A projekt klímakockázati elemzése, kockázatkezelési terve, környezeti állapotfelmérés 

(amennyiben releváns) 
- A támogatást igénylő nemleges nyilatkozata, ha a projekt valamennyi környezeti, 

esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel (amennyiben releváns) 
- Tervezői nyilatkozat műemléki védelemről: Az országos műemléki védelem, vagy műemléki 

jelentőségű területen, illetve műemléki környezetben elhelyezkedő épületek, továbbá a helyi 
védelem alatt álló objektumok mentesülésére vonatkozó tervezői nyilatkozat (amennyiben 
releváns) 

b) A projekt kivitelezése: 

2. mérföldkő:  

A kiviteli terveket (amennyiben releváns), valamint a részletes tervezői költségvetést a támogatási 
szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül szükséges benyújtani. 

Tulajdonviszonyok rendezése (amennyiben releváns): A projekt megvalósítási helyszínére 
vonatkozó tulajdonjogi kérdéseket, adás-vételt, bérleti szerződést, per, és igénymentesség 
igazolását, a kiváltott ingatlan tulajdoni lapja stb. az ÁÚF 7. fejezetében foglalt előírásoknak 
megfelelően legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül 
szükséges rendezni. 

Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására c. dokumentum 
véglegesítése (amennyiben releváns): Amennyiben a projekt konzorciumi formában valósul meg, 
legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül szükséges 
véglegesíteni a konzorciumban résztvevők körét és a megvalósításra vonatkozó konzorciumi 
megállapodást valamennyi konzorciumi tag által aláírni. 

3. mérföldkő:  

Közbeszerzés lefolytatása: A kivitelezésre és /vagy eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzést 
a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül szükséges lezárni. 

4. mérföldkő - 6. mérföldkő:  

A 150 millió Ft összköltséget meghaladó építési beruházást tartalmazó projekt esetében a 
kivitelezési munkálatokról (pl.: építés, felújítás, bővítés) a beruházás 50%-os, 75%-os és 100%-
os készültségi szintjénél egy-egy önálló teljesítési mérföldkőként jelenteni szükséges. 

A 150 millió Ft összköltséget el nem érő építési beruházást tartalmazó projekt esetében 
elegendő két mérföldkő tervezése is, a kivitelezés 50%-os és 100%-os készültségi fokánál. 
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Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés 
igazolások, stb. 

7. mérföldkő: 

Eredményességmérési keret indikátor teljesítése: Tekintettel arra, hogy a felhívás 
eredményességmérési keretre vonatkozó indikátor teljesítését is előírja, az indikátorhoz tartozó 
tevékenység – valamint az indikátor célérték – teljesüléséről a kedvezményezettnek az adott 
tevékenység megvalósításáról jelentést kell tennie.  

Benyújtandó dokumentumok: a vonatkozó indikátor adatlapján megjelölt igazolás. 

8. mérföldkő: 

A teljes projekt fizikai befejezését is szükséges önálló mérföldkőként betervezni. 

Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés 
igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl.: kifizetést igazoló bankkivonatok, 
stb.), záró kifizetési igénylés. 

Amennyiben a projekt eredményességmérési keretre vonatkozó indikátort is vállalt – Fejlesztett, 0-3 éves 
gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma, Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma –, ezen tevékenység legkésőbbi megvalósítási határideje 2018. 
október 31. lehet az OP teljesítmény céljának az elérése érdekében. A vonatkozó teljesítést 
mérföldkőként szükséges betervezni a projekt végrehajtásába. Amennyiben az indikátor teljesítése 
egybeesik a kivitelezés fizikai befejezésével, a két mérföldkő összevonható.  Az indikátor értékéről a 
kedvezményezettnek a VEKOP KSZ Főosztály felé a megadott dátumig jelentést kell tennie függetlenül 
attól, hogy a teljes projekt zárásra került-e, vagy még folyamatban van a megvalósítása. 

Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni, valamint kifizetési 
kérelmet kell benyújtani a VEKOP KSZ Főosztályhoz. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a 
támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való 
elmaradás arányában. 

3.3. A projektvégrehajtás időtartama 

3.3.1.  A projekt megkezdése 

A  felhívásra benyújtható megkezdett projekthez igényelt támogatási kérelem, de a projekt megkezdése 
nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá 
nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. 

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.6.1. pontja 
tartalmazza. 

Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a következő feltételeknek együttesen 
megfelel: 

- támogatási igény benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek, 
- nem regionális beruházási támogatási kategória szerint igényel támogatást. 

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, 
köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) 
Korm. rendelet) XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni. 

3.3.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés 
hatályba lépéséig nem kezdődött meg, úgy a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 
24 hónap áll rendelkezésre. 

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a 
Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett 
teljesült. A projekt fizikai befejezése napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai 
teljesítésének  napja minősül. 

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az  ÁÚF c. 
dokumentum 8.6.2. pontja tartalmazza. 
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A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának 
végső határideje 2020. december 31. 

Amennyiben a projekt eredményességmérési keretre vonatkozó indikátort is vállalt – Fejlesztett, 0-3 éves 
gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma, Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma –, ezen tevékenység legkésőbbi megvalósítási határideje 2018. 
október 31. lehet az OP teljesítmény céljának az elérése érdekében. A vonatkozó teljesítést 
mérföldkőként szükséges betervezni a projekt végrehajtásába. Az indikátor értékéről a 
kedvezményezettnek a VEKOP KSZ Főosztály felé a megadott dátumig jelentést kell tennie függetlenül 
attól, hogy a teljes projekt zárásra került-e, vagy még folyamatban van a megvalósítása. 

3.4. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások 

3.4.1. A projekt területi korlátozása 

A projekt területi korlátozása a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékleteiben 
található. 

3.4.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

Támogatás abban az esetben folyósítható az adott tevékenység megvalósítására, amennyiben a 
fejlesztéssel érintett ingatlan(ok)nak az ÁÚF c. dokumentum 7. pontjában foglaltaknak megfelelően 
rendezett tulajdoni viszonyait, valamint per- és igénymentességét a támogatást igénylő biztosítja, 
igazolja – az ÁÚF vonatkozó rendelkezéseitől eltérően – legkésőbb a projekt tartalmi-műszaki 
fejlesztési szakaszának lezárásáig (a második mérföldkő teljesítéséig). 

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési 
kötelezettségre vonatkozó elvárások 

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló 
közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása 
és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.  

A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 9. pontjában található. 

3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás 

3.5.1. Indikátorok  

Indikátor neve 
Mérték-
egység 

Célérték 
2018.  

október 31. 

Célérték 
Projekt 
zárás  

Azonosító 

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek 
száma  

db   PO20 

Újonnan létrehozott, 0-3 éves 
gyermekek elhelyezését biztosító 
férőhelyek száma  

db   PO21 

Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek 
száma 

db   PO27 

Újonnan létrehozott, 3-6 éves 
gyermekek elhelyezését biztosító 
férőhelyek száma 

db   PO03 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a 
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továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás 
arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.  

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, 
a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás 
arányos részét, a 272/2014. (XI.5.) Korm.  rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. 

Az indikátorvállalások csak akkor fogadhatóak el, amennyiben azok az indikátorok számításához 
használandó kötelező módszertan alapján kerültek meghatározásra.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a Felhívás 3.2 fejezete szerinti műszaki-
szakmai tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a 
műszaki-szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 
65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk. 

3.5.2 Szakpolitika mutatók 

Nem releváns. 

3.5.3.Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások 
esetén 

Nem releváns. 

3.6. Fenntartási kötelezettség 

A támogatást igénylő a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett 
vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. 

3.7. Biztosítékok köre 

A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF c. dokumentum 6. fejezete 
tartalmazza. 

3.8. Önerő 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás 
alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a 
projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül. 

Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek 
nyilatkozattal – kiemelt eljárásrend keretében megvalósuló projektek kivételével helyi önkormányzatok, 
önkormányzati társulások esetén a támogatást igénylői nyilatkozaton felül képviselő-testületi, társulási 
tanácsi határozattal, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék feletti 
rendelkezési jogot átruházó felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatával, költségvetési szervek 
esetén pedig a támogatást igénylői nyilatkozaton felül az irányító szerv vezetőjének nyilatkozatával a saját 
forrás biztosításáról –, míg legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az 
előlegigénylését is) az ÁÚF c. dokumentum 8.5. pontjában meghatározott módon és formában kell 
igazolnia. 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és 
a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 
17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke szerinti, a befejezést követően nettó 
bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk (8) bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt 
termelő projektek esetén a költség haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő 
projektköltség alapján meghatározott önerő – ezirányú külön kérelem nélkül, jelen felhívásra benyújtott 
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támogatási kérelem alapján – központi költségvetési forrásból megtérítésre kerül az alábbi szervezetek 
részére:  

a) a központi költségvetési szerv, 
b) a helyi önkormányzat és 
c) az önkormányzati társulás. 

Az önerő támogatásra vonatkozó igényt a támogatási kérelemben a projekt forrásai vonatkozásában 
megadandó információk között kell szerepeltetni. 

Az önerő-támogatás feltételei a támogatási szerződésében kerülnek meghatározásra. 

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe. 

4.1 Támogatást igénylők köre 

A Támogatást igénylők köre a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékleteiben 
található. 

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre 

Az ÁÚF 2. fejezetében rögzített Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható 
támogatás azon támogatást igénylő részére: 

a) Amely (amennyiben releváns) nem rendelkezik az Esélyegyenlőségi tv. 31. §-a szerinti öt évre 
szóló helyi esélyegyenlőségi programmal (társulás esetén településenkénti bontásban). 

b) A férőhelyfejlesztést már meglévő funkcionális helyiségek számának vagy területének 
csökkentésével kívánja megvalósítani. 

c) Óvoda esetében a 4.1. b) – g) pontban felsorolt fenntartói kör nem jogosult támogatásra, ha nem 
rendelkezik a nemzeti köznevelésről szóló törvény  szerinti köznevelési szerződéssel vagy 
egyoldalú nyilatkozattal.  

d) Bölcsődei ellátás esetében a 4.1. b) – g) pontban felsorolt fenntartói kör nem jogosult 
támogatásra, ha nem rendelkezik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 97.§-a szerinti ellátási szerződéssel.  

Az ÁÚF Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatási 
kérelemre: 

a) Amely nem illeszkedik a vonatkozó integrált területi programhoz. 
b) Amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban. 
c) Amely annak a bölcsődének/óvodának a fejlesztésére irányul, amely korábban az 

államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból a bölcsőde/óvoda fejlesztésére – 
az adott épületre/épületrészre – vonatkozóan támogatásban részesült és kötelező fenntartási 
ideje még nem járt le. Kivételt képez, ha a jelen Felhívásra benyújtandó fejlesztési igény az 
intézmény meglévő kapacitásainak bővítésére vagy minőségi fejlesztésére irányul a korábbi 
projekt eredményeinek fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a jelen 
fejlesztéstől való lehatárolását a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni. 

d) Amely, olyan óvodának a fejlesztésére irányul amely az adott épületre/épületrészre, hazai forrás 
keretében támogatásban részesült, vagy folyamatban van a támogatása, kivéve akkor, ha a két 
projekt fejlesztéseit lehatárolja és ezt a megalapozó dokumentumban bemutatja. 

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó 
területspecifikus mellékletében található. 
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4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend 

A kiválasztási eljárásrend és a kiválasztási kritériumok a felhívás adott területi egységre vonatkozó 
területspecifikus mellékletében találhatók. 

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során 
csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak. 

5.1 A támogatás formája 

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége 

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a felhívás területi egységre vonatkozó 
területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. 

5.3 A támogatás mértéke, összege 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás 
területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. 

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 

5.4 Előleg igénylése 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe 
vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, valamint civil szervezet, egyházi jogi 
személy kedvezményezett esetén 50%-a, de legfeljebb 300 millió Ft. 

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a 
szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának 
megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési 

eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – 

tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének 
lehetőségét. A szállító ezt az előleget közvetlenül jogosult igényelni, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 
119. §-ában foglaltak figyelembevételével. 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) 
Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult. 

5.5 Az elszámolható költségek köre 

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható 
tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és 
megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.  

A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem 
elszámolható költségek, vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem 
elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható 
költségének. 

Amennyiben a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem 
részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy tartalmaz olyan nem támogatható 
tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő meg kíván valósítani a projekt részeként, azonban a 



27 
 

Felhíváson kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni a 
támogatási kérelemben, valamint a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben is. A 
projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, 
hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása. 

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes 
költségét! 

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra, 
illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét 
képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről – 2014-2020 programozási időszak c. 
útmutató tartalmazza. 

A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, 
immateriális javakat nem vásárolhatnak. 

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el: 

I. Projektelőkészítés költségei (saját  teljesítésben is elvégezhető a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. 5. 
melléklete szerint): 
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége 

- környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat  
- egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat  
- egyéb szükséges háttértanulmányok (pl.: megalapozó dokumentum), szakvélemények (pl.: 

rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök, épületenergetikai szakértő, 
kisgyermekellátás területén jártas szakember) 

- műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díja 
- szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés 

Közbeszerzés költsége 
- közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési 

tanácsadói tevékenység 
- közbeszerzési eljárás díja 

Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség 

II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek: 
Ingatlanvásárlás költségei 

Ingatlan bekerülési értéke, vagy ezen belül: 
- ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megváltása, 
- kisajátítási terv, 
- értékbecslés, 
- kártalanítási költség, 
- ügyvédi díj, 
- egyéb adás-vétellel kapcsolatos költség, 
- vezetékjogi kártalanítás. 
Ingatlanvásárlás költsége a fejlesztési elképzelés keretén belül kizárólag abban az esetben 
számolható el, amennyiben a Felhívás 3.1 pontjában felsorolt támogatható tevékenységek 
valamelyikének helyszínéül szolgál. 
A lehetséges kedvezményezett helyi önkormányzatán kívül más szervezet ingatlanvásárlása 
nem támogatható. 
A megvásárolt ingatlan az önkormányzati törzsvagyon részét kell, hogy képezze és a projekt 
fenntartási időszak végéig nem idegeníthető el. 

Ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költség 
Terület-előkészítési költség 
Építéshez kapcsolódó költségek – átalakítás, bővítés, felújítás esetén beleértve az azbesztmentesítés 
költségeit is 

Építés bekerülési értéke, vagy ezen belül: 
- új építés, 
- átalakítás, 
- bővítés, 
- felújítás, 
- beüzemelési költségek. 

Eszközbeszerzés költségei 
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- bekerülési érték 
Immateriális javak beszerzésének költsége 

- szoftver bekerülési értéke 
Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége 

III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (saját  teljesítésben is 
elvégezhető a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. 5. melléklete szerint): 
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 
Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége 

- egyéb mérnöki szakértői díjak (pl.: rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő díja 
megvalósítás alatt) 

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 
Egyéb szolgáltatási költségek 

- hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek (pl.: kisgyermekellátás területén jártas 
szakember díja) 

IV. Projekt menedzsment költség (saját  teljesítésben is elvégezhető a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. 
5. melléklete szerint): a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet a Nemzeti szabályozás az elszámolható 
költségekről című 5.sz. mellékletének 3.8.2. pontjában, a közszféra szervezetekre vonatkozó speciális 
előírások figyelembevételével az alábbi költségtípusok számolhatók el a projekt menedzsment 
keretében: 
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása 

- munkabér 
- foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 
- személyi jellegű egyéb kifizetések 

Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség 
- utazási költség 
- helyi közlekedés költségei 
- napidíj 

Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja 
Egyéb projektmenedzsment költség 

- projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége 
- projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége 

V. Adók és közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát) 

VI. Tartalék 

Az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező, amennyiben a felhívásban rögzített 
feltételeknek a projekt megfelel.  

Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell 
alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve 
egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség 
felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, sem elkülönítetten nem 
szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén/nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak 
megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, viszont a támogatást 
nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket. 

Közbeszerzési eljárás díja egységköltség alapján egyszerűsített elszámolás keretében számolható el.  

A költségelszámolás a kedvezményezett által a közbeszerzési eljárások mennyiségének a megadásával, 
és ezen mennyiségek támogató általi ellenőrzésével történik a 44/2015. (XI. 2.) a közbeszerzési és 
tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények 
mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről MvM rendeletben 
rögzített díjszabás alapján. 

Egyszerűsített elszámolás esetén a kedvezményezett nem köteles elszámolásához/támogatás 
igényléséhez benyújtani a költség felmerülését alátámasztó dokumentumokat, illetve a NAV felé 
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bejelentett iratmegőrzési helyén sem köteles a kapcsolódó dokumentumokat elkülönítetten tárolni, kezelni. 
A projektmenedzsment tevékenység során felmerülő utazási költség egységköltség alapján egyszerűsített 
elszámolás keretében számolható el. 

A projektmenedzsment tevékenység során felmerülő utazási költségek elszámolása a ténylegesen 
megtett távolság kiküldetési rendelvényen, útnyilvántartáson vagy menetlevélen történő igazolásával, 
ezen dokumentumok benyújtásával, és ezen mennyiségek támogató általi ellenőrzésével valósul meg. 

A költségelszámolás a következő, hazai jogszabályokban meghatározott egységárak alapján történik: 

- Hivatali gépjármű használata esetén: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
82. § (2) bek. alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal havonta közzétett fogyasztási norma szerinti 
üzemanyagköltség számolható el: 
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak.  
Az üzemanyag egységár vonatkozásában a NAV üzemanyag fogyasztási normát tesz közzé 
havonta, amelynek alkalmazási módját a 60/1992. (IV.1. Korm. Rendelet) rögzíti. Az 
elszámolandó költségek meghatározása során az előbbi kormányrendeletben előírt fogyasztási 
normákat kell figyelembe venni. 

- Magánszemély saját tulajdonú gépjárművének használata esetén:  
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bek. alapján a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal havonta közzétett fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség számolható el: 
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak.  
Az üzemanyag egységár vonatkozásában a NAV üzemanyag fogyasztási normát tesz közzé 
havonta, amelynek alkalmazási módját a 60/1992. (IV.1. Korm. Rendelet) rögzíti. Az 
elszámolandó költségek meghatározása során az előbbi kormányrendeletben előírt fogyasztási 
normákat kell figyelembe venni. 
Továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. sz. melléklet II. Igazolás 
nélkül elszámolható költségek fejezete 6. pontja, mely szerint magánszemély saját használatú 
gépjármű használatakor engedélyezett 9 Ft/km általános normaköltség. 

Amennyiben egy kiküldetési rendelvényen, útnyilvántartáson vagy menetlevélen több projekt 
menedzsmentjéhez kapcsolódó utazás is szerepel, az érintett dokumentumokon a projektenként felmerülő 
megtett út elkülönítését megfelelően biztosítani kell. 

A projektmenedzsment tevékenység során felmerülő napidíj egységköltség alapján egyszerűsített 
elszámolás keretében számolható el. 

Az egységköltség alapú elszámolás alapja a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló 
élelmezési költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, amely a rendeletben 
meghatározott feltételek teljesülése esetén 500 Ft napidíj elszámolását teszi lehetővé. 

Az elszámolás a kiküldetési rendelvény bemutatásával történik.  

Amennyiben egy kiküldetési rendelvényen több projekt projektmenedzsmentjéhez kapcsolódó kiküldetés 
is megvalósul, a kiküldetési rendelvényen jelezni szükséges az érintett projektek regisztrációs számát és 
a regisztrációs számon az adott projektre eső időráfordítás százalékos mértékét. 

Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében 
figyelembe kell venni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2 pontjában foglalt 
előírásokat. 

https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak
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5.6 Az elszámolhatóság további feltételei 

Az alábbi gyermekekre/férőhelyekre vonatkozó költségkorlátok betartása kötelező: 

 Fejlesztett férőhelyek 
összes elszámolható építési 

költségre vonatkozóan
10

 

Újonnan létrehozott férőhelyek 
összes elszámolható építési 

költségre vonatkozóan
11

 

Bölcsőde, mini bölcsőde nettó  4 000000 Ft/gyermek  nettó 6 200 000 Ft/gyermek 

Családi bölcsőde nettó 1 000 000 Ft/gyermek nettó 2 000 000 Ft/gyermek 

Óvoda nettó 2 000 000 Ft/férőhely
12

  nettó 4 000 000 Ft/férőhely 

Amennyiben a bölcsődei ellátás és az óvoda fejlesztése egy épületben történik, a közös használatú 
épületrészek/helyiségek esetén a támogatást igénylő számára kedvezőbb költségkorlát az irányadó. 

Saját teljesítés az alábbi költségtípusok vonatkozásában számolható el: 
I. Projektelőkészítés költségei; 
III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei; 
V. Projekt menedzsment költségek. 

5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 
elvárások 

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő 
korlátozásokat szükséges figyelembe venni: 

Költségtípus 
Mértéke az összes elszámolható 

költségre vetítve (%) 

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások 
lefolytatásának költsége) 

5% 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1% 

Ingatlan vásárlás  2% 

Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák 
stb.) 

2% 

Műszaki ellenőri szolgáltatás 1% 

Projektmenedzsment 2,5% 

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 0,5% 

Tartalék 5% 

Szakmai jellegű belső költségvetési korlátok: 

Költségtípus 
A projekt elszámolható 

költségei arányában 
számított %-os korlát 

Maximális 
elszámolható 

mérték (Ft) 

Infrastrukturális fejlesztés estén az 
eszközbeszerzés összege  

legfeljebb 25% - 

Tanmedence fejlesztése, bővítése legfeljebb 20% - 

Járműbeszerzés (kisbusz) - bruttó 15 millió Ft/db  

                                                      
10

 A felújítással, átalakítással érintett férőhelyek. Minden olyan fejlesztésre, amelynek nem része új férőhely kialakítása (óvoda 

esetében 20 férőhelyes csoportszoba, bölcsőde esetében egy csoportszoba) a fejlesztett férőhelyek költségkorlátja érvényes. 
11

 Beleértve az új építéssel járó (férőhelybővítéssel vagy férőhelybővítés nélküli) férőhelyeket is (pl.: ingatlankiváltás esetén) 
12

 Férőhelyek száma az OSA2FELH adatlap a02t13 táblában feltüntett adatok alapján. 
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Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok 
megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik.  

Szerződéskötést követően, a meghatározott százalékos korlátok módosíthatók a projektelőkészítés és 
projektmegvalósítás során a projekt keretében projekt előkészítés, tervezés, a közbeszerzési eljárások 
lefolytatása, műszaki ellenőri szolgáltatás, valamint a projektmenedzsment tevékenység 
elszámolható költségei tekintetében, amelyek összes elszámolható költsége az átcsoportosítást követően 
sem haladhatja meg az összes elszámolható költség 9,5%-át. 

5.8 Nem elszámolható költségek köre 

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, 
amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen: 

a) A Felhívásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek 
b) A projekt céljaihoz nem kapcsolódó eszközbeszerzés költségei 
c) Gépjárműadó, valamint a CASCO és Kötelező Gépjármű Felelősség Biztosítás díja 
d) Használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei 
e) Használt építőanyag 
f) Forgóeszközök beszerzése, tartós használatot nem biztosító, egyszer használható eszközök 

beszerzése 
g) Posta és telekommunikációs költségek 
h) Szállás, lakás céljára szolgáló helyiségek kialakítása, fejlesztésének költsége  
i) Lakáscélú ingatlan vásárlása  
j) Saját teljesítés (kivéve: az 5.6. pontban felsorolt költségeket)) 
k) Ingatlan és eszköz lízing, bérlet (kivéve: projektmenedzsment költség) 
l) Jutalékok és osztalék, profit kifizetése 
m) Értékcsökkenés 
n) Természetbeni hozzájárulások 
o) Rendezvényszervezés 
p) Reprezentációs költségek 
q) Banki és pénzügyi költségek,  
r) Rezsi, közvetett költségek 

5.9 Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 

Jelen felhívás szempontjából nem releváns. 
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6. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN 
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek:  

Ami a projekt elbírálásához nélkülözhetetlen 

1) Alapító vagy létesítő okirat (amennyiben releváns) 
2) Szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum (amennyiben releváns) 
3) Átláthatósági nyilatkozat 
4) OSA4TANU adatlap a04t18  és az OSA2FELH adatlap a02t13 adatlapok benyújtása (amennyiben 

releváns) 
5) Megalapozó dokumentum (Beszerzendő eszközök listájával) 
6) Helyszínrajz, vázrajz, jelenlegi és tervezett állapot bemutatása – rövid műszaki leírás: épület és 

telekadatok, helyiséglista m
2
 adatokkal, tervezett infrastrukturális fejlesztések szöveges leírása 

külön részletezve az akadálymentesítési és energiahatékonysági beruházásokat, 
fotódokumentáció a meglévő állapotról (amennyiben releváns) 

7) Helyi önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata (amennyiben a támogatás igénylő nem az 
önkormányzat) 

8) Támogató képviselő-testületi döntés újranyitás esetében (amennyiben releváns) 
9) Ellátási szerződés VAGY a projektgazda és önkormányzat közös nyilatkozata később 

megkötendő ellátási szerződésről  (amennyiben releváns) 
10) Köznevelési szerződés VAGY a projektgazda és önkormányzat közös nyilatkozata később 

megkötendő köznevelési szerződésről (amennyiben releváns) 
11) Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtásához (amennyiben 

releváns) 

Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll: 

Amiket elegendő a konzultáció végén vagy mérföldköveknél benyújtani  

1) Költség-haszon elemzés (amennyiben releváns) 
2) Beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés, fajlagos költségkimutatás mellékelt Excel 

táblázat alapján (amennyiben releváns) 
3) Ingatlanvásárlás esetén: a támogatásból megvásárolni kívánt ingatlanról szóló hivatalos 

értékbecslés minősített értékbecslőtől (amennyiben releváns) 
4) Arányosítás alátámasztására készített kimutatás (amennyiben releváns) 
5) A projekt klímakockázati elemzése, kockázatkezelési terve, környezeti állapotfelmérés,  

(amennyiben releváns) 
6) A támogatást igénylő nemleges nyilatkozata, ha a projekt valamennyi környezeti, 

esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel (amennyiben releváns) 
7) Nyilatkozatok: 

- Tervezői/statikus nyilatkozatok, igazolások  új épület építése, funkcióváltás esetén 
(amennyiben releváns) 

- Fajlagos költségkimutatás 
- Akadálymentesítésről szóló tervfejezet (amennyiben releváns) 
- Tervezői nyilatkozat műemléki védelemről (amennyiben releváns) 
- Nyilatkozat a kiváltott ingatlan hasznosításáról (amennyiben releváns) 

8) Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására (amennyiben 
releváns) 

9) Ingatlan(ok) tulajdoni lapja 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A 
támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem 
véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó 
mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási 
kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza. 
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7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást 
igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási 
rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek. 

A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által 
működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, 
folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő 
szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az 
Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami 
adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, 
pályázati kiírásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak 
hozzáférhetnek. 

Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának 
megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy 
lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu 
oldalon. 

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy azon támogatási kérelmek esetében, ahol az értékelési 
folyamat alapján az irányító hatóság támogató döntést hoz azzal a feltétellel, hogy a projekt 
megvalósítása nem kezdhető meg, a döntést követően a támogatást igénylő és az irányító hatóság a 
projekt előkészítésére és a megvalósításának támogatására támogatási szerződést köt.  

A támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg az irányító hatóság projektfejlesztést kezdeményez a 
támogatást igénylővel, melynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő 
projektdokumentáció ütemezett kidolgozásának elősegítése. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF a www.szechenyi2020.hu honlapon 
található és általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról: 

1. Az Útmutató célja, hatálya  
2. Kizáró okok listája 
3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja 

a) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben 
b) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben 
c) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben 
d) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási 

eljárásrendben 
4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről 
5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről 
6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről 
9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 
10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek 
11. A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb 

jogszabályok 
12.  A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók  figyelembevételével készítsék el! 

  

http://www.szechenyi2020.hu/
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8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI 

A) Területspecifikus mellékletek: 

- Budapest Főváros 
- Érd Megyei Jogú Város 
- Pest megye  

B) Általános mellékletek: 

1. Segédlet megalapozó dokumentum elkészítéséhez 
2. Beszerzendő eszközök listája 
3. Fajlagos költségkimutatás  
4. Javasolt eszközlista a bölcsőde, mini bölcsőde eszközbeszerzéseihez 
5. Javasolt eszközlista családi bölcsőde létrehozásához  
6. Vonatkozó speciális jogszabályok listája és fogalomjegyzék 
7. Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez 
8. Akadálymentesítési feltételek örökségvédelemmel érintett épület esetében 
9. Adatlap kitöltési útmutató 
10. Konzorciumi megállapodások (minták) 
11. Költség-haszon elemzés sablonok és útmutató 
12. Átláthatósági nyilatkozat minta 
13. Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai  



 

 

 

 

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET  

TERÜLET: PEST MEGYE 

FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-6.1.1-15 
1.2. A rendelkezésre álló forrás 

A rendelkezésre álló forrás legalább 70%-a bölcsődefejlesztésre fordítható a VEKOP 
eredményességmérési keretébe tartozó indikátor célértékek teljesülése érdekében, ezért a bölcsőde- 
vagy óvodafejlesztésre irányuló projektek az indikatív forrásallokáció szerint külön-külön kerülnek az 
értékelések alapján rangsorolásra és a döntés-előkészítés során előterjesztésre. 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 

 millió Ft 

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 5115 

Ebből, amennyiben a területi szereplő elkülönít földrajzi célterület1 számára 
forrást: 

 

 

Agglomerációs települések, önkormányzati kedvezményezettek, a 
legnagyobb kimutatható kapacitáshiánnyal rendelkező települések 
számára elkülönített indikatív keretösszeg 

660 

Minden megyei jogosult számára elkülönített indikatív keretösszeg 4440 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 30 db. 

Ebből rendelkezésre álló keretösszeg az első benyújtási szakaszban: 

 millió Ft 

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 4125 

Ebből, amennyiben a területi szereplő elkülönít földrajzi célterület2 számára 
forrást:  

 

Agglomerációs települések, önkormányzati kedvezményezettek, a 
legnagyobb kimutatható kapacitáshiánnyal rendelkező települések 
számára elkülönített indikatív keretösszeg 

660 

Minden megyei jogosult számára elkülönített indikatív keretösszeg 3465 

                                                      
1 A földrajzi célterület vizsgálata során jelen Felhívás keretében megvalósuló projekt megvalósítási helyszínét szükséges figyelembe 
venni. 
2 A földrajzi célterület vizsgálata során jelen Felhívás keretében megvalósuló projekt megvalósítási helyszínét szükséges figyelembe 
venni. 



 

2 

 

 

Ebből rendelkezésre álló keretösszeg az második benyújtási szakaszban: 

 millió Ft 

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 990 

Ebből, amennyiben a területi szereplő elkülönít kiemelt kedvezményezetti kör és 
egyéb megyei szereplő számára forrást: 

 

 Minden megyei jogosult számára elkülönített indikatív keretösszeg 990 

3.4.1. A projekt területi korlátozása 

A megvalósítás helyszíne Pest megye települései, kivéve Érd Megyei Jogú Város, valamint Budapest 
területét. 

4.1 Támogatást igénylők köre 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi szervezetek az intézmények 
fenntartóiként/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezetként vagy az ingatlanok tulajdonosaiként, 
amennyiben az alábbi támogatást igénylők körébe tartoznak: 

a) Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);  
b) Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373); 
c) Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55); 
d) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil 

szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569); 
e) Közalapítvány (GFO 561); 
f) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599); 
g) Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 113). 

A támogatási kérelmet benyújthatja az intézmény fenntartója, amennyiben a lehetséges támogatást 
igénylők körébe tartozik: Ha az intézmény fenntartója különbözik az intézménynek helyt adó ingatlan 
tulajdonosától, abban az esetben az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata szükséges. 

Amennyiben bérelt ingatlanon történik a fejlesztés a támogatási kérelem benyújtására kizárólag a 
fenntartó jogosult. Ebben az esetben a bérelt ingatlan tulajdonosa a támogatást igénylők körén kívül is 
eshet. 

 A támogatási kérelmet benyújthatja az intézménynek helyt adó ingatlan tulajdonosa, amennyiben a 
fenntartó a fenti támogatást igénylők körébe tartozik: Ha az intézménynek helyet adó ingatlan tulajdonosa 
különbözik az intézménynek a fenntartójától, abban az esetben az intézmény fenntartójának hozzájáruló 
nyilatkozata szükséges. 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség: 

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek a 
272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklete, A nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 2014-
2020 programozási időszak 3.8.2.5 pontjában meghatározott tevékenységek megvalósítására: 
                                                      
3 Amennyiben a tulajdoni hányada eléri az 51%-ot. 
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- Megyei önkormányzat (GFO 321) 
- Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325) 
- Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599), amelyben az állam vagy 

önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni 
részesedéssel rendelkezik.  

- Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, 
közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. 

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

a) A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 11-től 2016. május 31-ig lehetséges. 
b) A támogatási kérelmek benyújtása 2016. augusztus 31-től 2016. november 30-ig lehetséges 
c) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon 

keresztül. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. 
pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt 
nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással4 látták 
el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az 
elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy 
expressz postai szolgáltatás5/futárposta-szolgáltatás6 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai 
szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:  

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 

1525 Budapest, Pf. 95. 

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét 
és címét. 

                                                      
4 Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó 
eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki. 
5 A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz 
postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai 
küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb 
a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik 
munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít: 

a) nyomon követhető kezelés; 
b) utánvétel; 
c) tértivevény; 
d) értéknyilvánítás; 
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés; 
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele. 

6 A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán 
belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai 
küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete 
alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a 
megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy 
amennyiben postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás – a Posta törvény rendelkezései 
alapján - nem vehető igénybe. 
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4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend 

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (2) standard 
eljárásrend vonatkozó szabályai alapján, területi kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra. 
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van szóbeli egyeztetésre. 

Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő Bizottságot 
hív össze. 

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF c. dokumentum 3. pontjában találhatóak (A 
támogatási kérelmek elbírálásának módja). 

Jelen Felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a 
vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a Felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak, 
valamint az alábbi kritériumoknak: 

1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok: 

a) A támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus aláírás 
használatának kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra 
került. 

b) A támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4) pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint. 

c) A támogatást igénylő a jelen felhívásban meghatározott lehetséges támogatást igénylők körébe 
tartozik. 

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem 
felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül. 

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: 

a) A támogatási kérelmet magyar nyelven nyújtották be. 
b) A támogatási kérelem adatlapjának valamennyi rovata jelen Felhívás, illetve az ÁÚF c. 

dokumentumban megadott szempontok szerint ki van töltve és minden kérdésére hiánytalanul 
választ ad. 

c) A támogatási kérelemben szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai 
egyezőek. 

d) A fejlesztés megvalósításának időtartama a felhívásban megadott időintervallum maximumán 
belül van. 

e) A hiánypótolható, kötelezően csatolandó mellékletek benyújtásra kerültek. 
f) A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet értelmében a település Helyi esélyegyenlőségi programja 

(HEP) elkészült. 

Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel 
meg, akkor hiánypótlási felhívásra kerül sor. 

3. Tartalmi értékelési szempontok: 

Az értékelés megfelelt/nem felelt meg/részben megfelelt/ nem releváns válasszal történik, a megfelelt 
és nem releváns válasz 1, a nem felelt meg válasz 0, a részben megfelelt válasz 0,5 pontnak számít. 

A „nem felelt meg”, vagy „részben megfelelt” választ a szakmai értékelőnek részletes indoklással kell 
alátámasztania. Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információk alapján nem dönthető el 
egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e, vagy sem a kritériumban elvártaknak, akkor tisztázó kérdés 
kerül megküldésre a támogatást igénylőnek. 



 

5 

 

A tisztázó kérdés megválaszolása során a kérelem tartalmi elemeinek módosítására nincs lehetőség. 

Amennyiben a támogatást igénylő a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, vagy válasza alapján 
továbbra sem egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, akkor az adott szempont a rendelkezésre 
álló információk alapján kerül értékelésre.  

Amennyiben az alábbi IH szempontok alapján a kérelem nem éri el a minimum 8 pontot , a kérelem 
támogatásra nem javasolható. 

A „nem felelt meg” és „részben megfelelt” válaszok esetén az értékelőnek részletes indoklást kell 
adnia. „Részben megfelelt” válasz esetén, amennyiben szükséges, támogatási szerződéskötési 
feltételt kell szabniuk az adott szempont teljesülésére. 

Amennyiben az értékelési szempontok 1.1.,  2.2. pontok valamelyikében  az értékelés „nem 
felelt meg”, a szakmai értékel ő 0 ponttal elutasításra terjeszti el ő a kérelmet. 

 Értékelési szempont Minősítés 

1.  Illeszkedés a VEKOP céljaihoz 
(Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem felelet 
meg/Nem releváns) 

1.1.  

A tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekesek, 
különösen a 3 év alatti gyermekeket nevel ő szülők 
munkaer őpiacra történ ő visszatéréséhez, ezáltal a 
foglalkoztatás növeléséhez, a bölcs ődei és/vagy az óvodai 
ellátáshoz való hozzáférés javításával és/vagy a 
szolgáltatások min őségi fejlesztésével. 

Megfelelt/Nem felelt 
meg 

2.  Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság  

2.1.  
A tervezett beruházás hozzájárul a szűk kapacitások, a 
túlzsúfoltság felszámolásához, és figyelembe veszi a jövőben 
várható szükségleteket. 

Megfelelt/Nem felelt 
meg/Nem releváns 

2.2.  
A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a 
felhívásban szerepl ő célokat teljesíti, illetve azokhoz 
hozzájárul.  

Megfelelt/Nem felelt 
meg 

2.3.  
A projektben elszámolni tervezett tevékenységek megfelelnek a 
támogatható tevékenységnek és nem tartalmaznak a Felhívás 
3.1.4 pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket. 

Megfelelt/Nem felelt meg 
/Részben megfelelt 

2.4.  
A projekt keretében bölcsőde férőhely bővítése, alapítása, 
fejlesztése valósul meg. 

Megfelelt/Nem felelt 
meg/Nem releváns 

2.5.  

Óvodai intézmények esetében a fejlesztés férőhelyhiány 
leküzdése céljából a köznevelési törvény előírásainak betartása 
miatt indokolt, vagy az átalakítás, felújítás a meglévő kapacitások 
fenntartása vagy a törvényi előírásoknak való megfelelés 
érdekében szükségszerű. 

Megfelelt/Nem felelt meg 
/Nem releváns 

3.  Megalapozottság  

3.1.  
A fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége, megvalósíthatósága 
rendelkezésre álló információk alapján megítélhető. 

Megfelelt/Nem felelt meg 
/Részben megfelelt 

3.2.  
A betervezett mérföldkövek reálisak és a felhívásban rögzített 
ütemezéssel összhangban vannak. 

Megfelelt/Nem felelt meg 
/Részben megfelelt 

3.3.  A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális Megfelelt/Nem felelt meg 
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fejlesztését és kapacitásbővítését célzó fejlesztések esetében, a 
projekt tervezésébe és kivitelezésébe kisgyermekellátás területén 
jártas szakember bevonásra kerül. 

Részben megfelelt/Nem 
releváns 

4.  Kockázatok  

4.1.  

A fejlesztési elképzelés bemutatásában mérlegelésre került, hogy 
milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés 
megvalósulását, és milyen intézkedések lettek tervezve a 
kockázatok  mérséklésére. 

Megfelelt/Nem felelt meg 
/Részben megfelelt/Nem 

releváns 

5.  Projekt komplexitása  

5.1.  
A projekt infrastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést 
tartalmaz. Megfelelt/Nem felelt meg  

5.2.  

A projektben a szolgáltatás minőségének növekedése érdekében 
a gyermekközpontú, kreativitást és együttműködést előtérbe 
helyező, reflektív tanulási stratégia megvalósítását elősegítő 
eszközök beszerzése valósul meg. 

Megfelelt/Nem felelt meg 
/Részben felelt meg 

6.  Hatás  

6.1.  

A beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 
290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében 
meghatározott kedvezményezett járásokban és/vagy a 105/2015. 
(IV. 23.) Kormányrendelet által besorolt kedvezményezett 
települések egyikén valósul meg. 

Megfelelt/Nem felelt meg 

6.2.  

A tervezett beruházások eredményként az ellátással és 
szolgáltatással érintett terület lefedettsége nő és a régióban 
átlagosan csökken a távolság a lakóhely és az igénybe vett 
ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató között. 

Megfelelt/Nem felelt 
meg/Nem releváns 

7.  Integrált megközelítés  

 
7.1. 

A projekt ESZA típusú fejlesztésekhez is kapcsolódik, vagy 
kapcsolódni fog. 

Megfelelt/Nem felelt 
meg/Nem releváns 

8.  Fenntarthatóság  

8.1.  
Megalapozottan bemutatott a megvalósított tevékenység hosszú 
távú (legalább 5 éves) működtetése és fenntartása. 

Megfelelt/Nem felelt meg 
/Részben megfelelt/Nem 

releváns 

8.2.  
Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület/épületrész szórt 
azbesztet tartalmaz, a projektgazda vállalja az azbesztmentesítést. 

Megfelelt/Nem felelt meg 
/Részben megfelelt/Nem 

releváns 

8.3.  
A tervezett beruházás nem okozza a zöld területek csökkenését, 
vagy alacsony CO2 kibocsátású technológiák, vagy megújuló 
energiákat alkalmaz a fejlesztés során. 

Megfelelt/Nem felelt meg 
/Részben megfelelt/Nem 

releváns 

9. Esélyegyenl őség  

9.1. 

A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé 
válnak, kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek, 
különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek 
számára. 

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt 
meg/Nem releváns 
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9.2. 

A fejlesztéssel érintett intézmény vállalja a befogadó-elvű nevelési 
gyakorlat megvalósítását, beilleszkedési, magatartási nehézséggel 
küzdő, vagy a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek integrált/integrációs nevelését, vagy a HH/HHH 
gyermekek integrációját. 

Megfelelt/Nem felelt 
meg/Nem releváns 

10. Költséghatékonyság  

10.1. 
A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos 
költségvetéssel tervezett. 

Megfelelt/ Nem felelt meg 
/ Részben megfelelt 

11. Eredményesség  

11.1. 
A kérelmező a fejlesztés szempontjából releváns indikátor 
esetében célérték vállalást tesz. 

Megfelelt/ Nem felelt meg 
/Részben megfelelt 

 Összesen  

Terület-specifikus értékelési szempontok: 

 Értékelési szempont Adható 
pontszám Magyarázat 

1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz 

1.1 

A projekt elősegíti a Pest Megyei 
Területfejlesztési Program TM2.a 
projektcsomagjának megvalósulását.  
 

0-2 

Oktatási alapintézmények 
(bölcsőde, óvoda, családi napközi, 
általános iskola) fejlesztése [TM2.a] 
 
Amennyiben a projektjavaslat 
illeszkedik egy projektcsomaghoz 2 
pont adható.  
Illeszkedés hiányában 0 az adható 
pontszám. 
 
http://www.pestmegye.hu/teruletfejle
sztes 

2. Hozzájárulás bels ő területi kiegyenlít ődéshez 

2.1 

Új óvodai férőhely kialakítása a leginkább 
kapacitáshiányos településeken valósul 
meg. 

0-10 

A pályázat megalapozó 
dokumentumában szükséges 
bemutatni, mekkora 
kapacitáshiánnyal rendelkezik a 
pályázó település. A kimutatást 
települési szinten, a demográfiai 
adatok alapján kell elkészíteni. 
Az óvodáskorú gyermekek 
számának értékéből ki kell vonni a 
települési óvodában/óvodákban 
(amennyiben releváns), elhelyezett 
gyermekek számát. 

Hiány mértéke: 
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Ha több mint 800, akkor - 10 pont 
600-799, akkor - 8 pont 
500-599, akkor - 6 pont 
400 - 499, akkor - 4 pont 
200 - 399, akkor - 2 pont 
199 alatt, vagy nem releváns - 0 
pont 

2.2 

Bölcsődei és óvodai férőhely 
létrehozását/meglévő férőhely fejlesztését 
projektgazda költséghatékonyan valósítja 
meg. 

0-6 

Az értékelési szempont 
számításához az igényelt támogatás 
és a fejlesztett férőhelyek számának 
hányadosát vesszük alapul: 

- amennyiben a kapott érték 5,5 
és 6,2 millió forint közé esik, a 
kapható pontszám 0; 

- amennyiben a kapott érték 5,4 
és 4 millió forint közé esik, a 
kapható pontszám 2; 

- amennyiben a kapott érték 3,99 
és 1,5 millió forint közé esik, a 
kapható pontszám 4; 

- amennyiben a kapott érték  
kisebb mint 1,49 millió forint, a 
kapható pontszám 6; 

- Nem releváns - 0 pont. 

2.3 

Új bölcsődei férőhely kialakítása a 
leginkább kapacitáshiányos 
településeken valósul meg. 

0-10 

A pályázat megalapozó 
dokumentumában szükséges 
bemutatni, mekkora 
kapacitáshiánnyal rendelkezik a 
pályázó település. A kimutatást 
települési szinten, a demográfiai 
adatok alapján kell elkészíteni. 
A bölcsődés korú gyermekek 
számának értékéből ki kell vonni a 
település bölcsődéjében/ 
bölcsődéiben (amennyiben van 
ilyen), elhelyezett gyermekek 
számát. 
 
Hiány mértéke: 
- ha több mint 800, akkor - 10 

pont  
- 500-799, akkor - 8 pont 
- 250-499, akkor - 6 pont 
- 100 - 249, akkor - 4 pont 
- 50 - 99, akkor -2 pont 
- 20 - 49, akkor - 1 pont 
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- 19 alatt, vagy nem releváns - 0 
pont 

2.4 
A beruházás előkészített pályázó 
részéről. 

0-4 

Pályázó: 
- Nem rendelkezik az alábbi 

dokumentumok valamelyikével - 
0 pont 

- Egy évnél nem régebbi 
megvalósíthatósági 
tanulmánnyal rendelkezik - 2 
pont 

- Érvényes, jogerős 
engedélyezési tervvel 
rendelkezik - 3 pont 

- Kiviteli tervvel rendelkezik - 4 
pont 

A legmagasabb szinten előkészített 
szempontra adható pontszám. 

3. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 

3.1 

A projekt keretében új bölcsődei férőhely 
létrehozása, vagy meglévő bölcsődei 
férőhely fejlesztése történik meg. 

0-2 

Amennyiben a projekt során új 
bölcsődei férőhely létrehozása 
történik az adható pontszám 2, 
amennyiben meglévő bölcsődei 
férőhely fejlesztése történik, akkor 1 
pont adható.  

4. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez 

4.1 
A projekt által teremtett munkahelyek 
száma. 

0-3 

- Amennyiben a projekt 
megvalósításával nem jön létre 
új munkahely támogatott 
intézménynél, akkor 0 pont 
adható. 

- Amennyiben teljes munkaidő 
egyenértékben számolva 1-3 
között jön létre munkahely akkor 
az adható pontszám 1. 

- Amennyiben teljes munkaidő 
egyenértékben számolva 4-6 
között jön létre munkahely akkor 
az adható pontszám 2. 

- Amennyiben teljes munkaidő 
egyenértékben számolva 7 vagy 
annál több munkahely jön létre, 
akkor az adható pontszám 3. 

5. Hozzájárulás komplexebb programok megvalósításához 

5.1 Pályázó hazai, vagy uniós forrásból 0-1  Amennyiben projektjéhez nem 
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kapcsolódó fejlesztést kíván 
megvalósítani a tervezett beruházáshoz 
kapcsolódóan és ezt bemutatja a 
megalapozó dokumentumban. 

kapcsolódik közvetlenül további 
fejlesztés 0, míg abban az esetben, 
ha a beruházáshoz kapcsolódó 
további fejlesztések várhatók, és ezt 
megfelelően be is mutatja pályázó, 
akkor 1 pont adható. 

 Összesen 38  

5.2  A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége 

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 400 millió Ft lehet. 

5.3  A támogatás mértéke, összege 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 400 millió 
Ft. 

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Ady Endre Általános 
Iskolában „Informatikai eszközbeszerzés” tárgyú 
közbeszerzési eljárás lezárására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fontos feladatának tartja a városban történő oktatás-nevelés 
színvonalának folyamatos fejlesztését, melyhez szorosan hozzá tartozik az oktatás-nevelés körülményeinek 
korszerűsítése, hogy a mai kor igényeinek és elvárásainak egyre inkább megfelelő körülmények szolgálhassák a 
gyáli gyermekek fejlődését. 
 
A fenti célok megvalósítását segítené elő az Ady Endre Általános iskolában kísérleti jelleggel megvalósítandó 
„Smart School” informatikai rendszer kialakítása, amely 2 tanteremben kerülhetne első ütemben kialakításra, és 
amelynek leírását az előterjesztés mellékleteként csatolt műszaki dokumentáció tartalmazza. 
 
A 32/2016.(II.17.) sz. PGB határozat alapján megindításra került a közbeszerzési eljárás, és ajánlattételre a 
következő cégeket kértük fel: 
TMSI Kft., AVISYS Kft., GLOSTER Telekom Kft., R+R Periféria Kft.. 
 
A beérkezett ajánlatok főbb adatait a bontási jegyzőkönyv, a közbeszerzési eljárás lezárására vonatkozó 
javaslatot pedig az írásbeli szakvélemény és döntési javaslat tartalmazza. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, az „Adásvételi szerződés Informatikai eszközök szállítása, („Smart School Oktatási 
Csomag”). megnevezésű projekt megvalósulása keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás írásbeli 
szakvélemény és döntési javaslatában szereplőeket, és az alapján az R+R Periféria Kft.-t, mint 
legkedvezőbb ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek. 

2. Az eljárás vonatkozásában szerződést kíván kötni az R+R Periféria Kft. ajánlattevővel az ajánlatukban 
szereplő 17 716 423,- Ft + Áfa összegért. 

3. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2016. április 30. 
Felelős:  Munkacsoport 
 

A határozati javaslatok elfogadása névszerinti szavazással egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Hegedűs István 
 

Gyál, 2016. március 21. 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

Melléklet:  Bontási jegyzőkönyv 
  Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat 



















 
 
 
 
 
 
 

 
Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési 
programok és együttműködések” 
tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázat célja a Magyarország határain kívül élő magyarság 
szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének 
előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvér-települési 
együttműködések erősítése útján. A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi 
és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni.  
 
A program ennek érdekében támogatja a különböző országok állampolgárainak és szervezeteinek 
együttműködését, hogy találkozzanak, közösen cselekedjenek, és együtt alakítsák ki saját elképzelésüket egy 
nemzeteken túlmutató, de a sokszínűséget tiszteletben tartó európai környezetről. A pályázat benyújtási 
határideje: 2016. március 31.   
Gyál az erdélyi Kibéd településsel testvérvárosi megállapodást kötött egy korábbi, a Bethlen Gábor 
Alapkezelőtől elnyert pályázat keretein belül. Az alapkezelő ismét kiírt pályázatán Gyál Város Önkormányzata 
indulni kíván, melynek keretében a két település kulturális értékeinek népszerűsítése a cél. A pályázat további 
célja a testvérvárosi megállapodás aláírása Kibéden is, illetve egy diákcsere program keretein belül a gyáli, 
illetve a kibédi diákok földrajzi, történelmi, kulturális érdeklődésének bővítése, a magyarságtudat erősítése.  
 
Költségvetés: 
A pályázat keretében 500.000,-Ft és 2.500.000,-Ft közötti, vissza nem térítendő összegre lehet pályázni, a 
projekt 100%-os támogatási intenzitású. 
A gyáli projekt tervezett megvalósítási költsége 2.500.000,-Ft, időszaka: 2016. május 2- 2016. december 31. 
A pályázat önerőt nem igényel és előfinanszírozására való tekintettel a költségeket nem kell megelőlegezni sem.  
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést támogatni szíveskedjenek. 
 
Határozati  javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) támogatja az Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések” 
elnevezésű pályázat benyújtását a testvérvárosi megállapodás aláírására Kibéden, a két település 
kulturális értékeinek népszerűsítésére és diákcsere programra. 

2.) a projekt megvalósítására 2.500.000,-Ft összeget pályáz, melyhez önerőt nem biztosít.  
3.) felkéri Gyál város polgármesterét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 
Felelős:   Erős József alpolgármester 
Határidő: 2016. március 31. 
 
Az előterjesztést készítette: Suhajda Yvett polgármesteri referens 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Gyál, 2016. március 16.   
 

          Erős József 
          alpolgármester 

 



 

 

 

 

 

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 25-ei ülésen 34/2016. (II. 25.) számú 
határozattal hagyta jóvá Gyál Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: 
SZMSZ) 6. számú függelékkel való kiegészítését. A döntés alapján kértük a változás kincstári bejegyzését.  
 
A Magyar Államkincstár a 13-TNY-449-2/2016-730370 iktatószámú végzésében az SZMSZ bejegyzésével 
kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy számos kormányzati funkció nem szerepeltethető az 
Önkormányzat SZMSZ-ében alaptevékenységként. Ennek megfelelően szükséges a rendelethez csatolt 6. 
számú függelék módosítása az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Gyál Város Önkormányzata SZMSZ-ének 6. számú 
függelékét módosítsa. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatához a 
34/2016. (II.25.) sz. határozattal csatolt 6. számú függelékét– az előterjesztés 1. sz. mellékletének 
megfelelően – módosítja 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. 

Határidő: 2016. április 15. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos 
 
Gyál, 2016. március 23. 
 
 
 
 
          Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
 

 



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 

 
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 



 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 
 

 
 

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 
 

 102031 Idősek nappali ellátása 
 102031 Demens betegek nappali ellátása 
 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
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