
 
 
 
 
 
 
Szám: 8110/2016. 

 
 
 

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

2016. április 28-án (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. március 31-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 Dabasi Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének alakulásáról (zárszámadás) 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

5. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési vizsgálatainak tapasztalatairól 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

6. Beszámoló a DPMV Zrt. 2015. évi mérlegéről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

7. Javaslat az Önkormányzat működését segítő pályázat benyújtására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

8. Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde alapító okiratának és a működési engedélyének módosítására 
 
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
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9. Beszámoló a civil szervezetek számára 2015-ben nyújtott támogatások felhasználásáról 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

10. Beszámoló a sportolók, sportszervezetek számára 2015-ben nyújtott támogatások felhasználásáról 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági és Sport  Bizottság 
 

11. Javaslat a civil szervezetek pályázatainak elbírálására, a támogatás felosztására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

12. Javaslat a sport célú pályázatok elbírálására, a támogatás felosztására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági és Sport Bizottság 
 

13. Javaslat Gyál vasútállomás felújítása és környezetrendezése tárgyában MÁV Zrt.-vel 
együttműködésre 

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

14. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására 
 
 Előterjesztő: Horváth Gábor  ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

15. Javaslat Gyálon térfigyelő kamerarendszer I. ütemének kivitelezésére 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

16. Javaslat 4601 j. Kőrösi úttal kapcsolatos tulajdonjogi rendezéséhez 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

17. Javaslat a Gyál 04/25 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

18. Javaslat a kialakuló gyáli 099/220 hrsz.-ú út (Újvilág utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

19. Javaslat KEHOP-5.2.9 számú, épületenergetika tárgyú pályázattal kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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20. Javaslat "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése" tárgyú pályázattal 

kapcsolatos döntések meghozatalára (Később kerül kiküldésre) 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

21. Javaslat fák ültetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

22. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Romano Podo (Cigány Híd) Oktatási és 
Kulturális Egyesülettel tanoda program tárgyában 

 
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

23. Egyebek 
 
 
Zárt ülés: 
 

24. Javaslat a 2016. évi Dr. Pusztai Lajos Emlékdíj odaítélésére 
  
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Szociális és  Egészségügyi Bizottság 
 

25. Javaslat a 2016. évi Gyáli Közoktatásért Díj odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Gyál, 2016. április 22.  
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2016. március 31-ei 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A 2016. március 31-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 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:        86.000 e Ft        42.177 e Ft    49,04 % 
 iparűzési adó:   1.088.330 e Ft      422.994 e Ft    38,87 % 
 építményadó:      202.000 e Ft        94.413 e Ft    46,74 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet március hónapban egyetlen alkalommal 
sem vettük igénybe.  
 

3./ A költségvetési számlán átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzeszköz lekötésből 267.464,-Ft a 2016. 
április 12 –ig realizált kamat összege. 2016. április 12-én az önkormányzat által a költségvetési számláról 
lekötött szabad pénzeszközeinek összege:  717.500.000 ,- Ft.  
Megoszlása: 460.000.000,- Ft lekötve 2016.05.02. napjáig 0,03 % kamatozással 

160.000.000,- Ft lekötve 2016.04.13. napjáig 0,06 % kamatozással 
 97.500.000,- Ft lekötve 2016.05.04.  napjáig 0,20 % kamatozással. 

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

kifizetetlen számla a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonporfit Kft, valamint a GY.T.H. Kft. felé 
van.  

 
 
II. Igazgatási Iroda 
 
Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2016. március havi tevékenységéről készített kimutatásokat.  
 
 
III. Városfejlesztési Iroda 
 
Gyál Város Önkormányzata és a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatala közötti közfoglalkoztatás 
támogatására a 35 főre kötött szerződésen felül, újabb szerződés keretében, 10 fő közfoglalkoztatott felvételére 
nyílt lehetőség. A létszámot még nem sikerült teljes mértékben feltölteni, kettő betöltetlen álláshelyünk van 
jelenleg. A felvételre került 8 fő a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. irányításával végzi 
munkáját. A közfoglalkoztatási szerződések 2016.09.30-ig kerültek megkötésre.  
 
 
IV. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. és 
a Rácz Csaba közötti kártérítési perben a Budapest Környéki Törvényszék, mint másodfokú bíróság a 
8.Mf.20.686/2015/4. számú ítéletében kötelezte Rácz Csabát, hogy 3.156.000,- forint kártérítést fizessen a Kft-
nek, annak késedelmi kamataival együtt. Rácz Csaba részletfizetési kérelmet nyújtott be Kft-hez, amely szerint 
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25-30 ezer forintos havi részletekben kívánja tartozását törleszteni. A Kft. levélben tájékoztatta Rácz Csabát, 
hogy 250.000,- Ft havi részletfizetést tud elfogadni.  
 
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. április 19.  
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  polgármester 



 2016. március havi összesítő

Illetékes 
szerv ért, 

Figyelmezt
etés

Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, köztisztasággal kapcsolatos események 1 db 1 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események
Tűzgyújtással kapcsolatos események 1 db 1 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 8 db 8 db
Közútkezelői hozzájárulást igénylő, azzal kapcsolatos események
Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek 4 db 3 db 1 db 10 000 Ft
Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 33 db 33 db
Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése 12 db 12 db
Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése 1 db 1 db
Gyalogos járőrőzés 19 db 19 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 1 db 1 db
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése, visszaellenőrzése
Zöldterület szennyezése, rongálása, 
Illegális, engedély nélküli fakivágásal kapcsolatos események 1 db 1 db
jelzése
KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 54 db 44 db 9 db 90 000 Ft 1 db
Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések 23 db 22 db 1 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés 11 db 11 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás, műszaki mentésében részvétel 6 db 6 db
Orvosi ügyelet értesítése, beteg, ittas személyekkel intézkedések 1 db 1 db
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés 2 db 2 db
Irodai munka, ügyfél fogadás 29 db 29 db
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 6 db 6 db
Testületi ülésen, megbeszéléseken, egyeztetéseken, irodai értekezleteken részvétel
HelpyNet jelzések, riasztások, segélykérések 1 db 1 db
Lakossági, egyéb bejelentések ellenőrzése, intézkedések 5 db 4 db 1 db
Közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos intézkedések, ellenőrzések 26 db 16 db 10 db
Úthibák, kátyúk észlelése, jelentése 12 db 12 db

Összesen: 257 db 176 db 70 db 10 db 100 000 Ft 1 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
2016. márciusi mezőőri tevékenységről 

 
 

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



 
 
 
 
 
 

       Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok
        végrehajtásáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára a Képviselő-
testület 2016. március 31. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 
53/2016.(III.31.) sz. határozatával elfogadta. 
 

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

51/2016.(III.31.)      Intézkedést nem igényel. 
52/2016.(III.31.)      Intézkedést nem igényel. 
53/2016.(III.31.)      Intézkedést nem igényel. 
54/2016.(III.31.)  A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 2015. évi 

beszámolójának elfogadásáról a testületi határozat 
az egyesület elnökének átadásra került. 

55/2016.(III.31.)  A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
támogatására vonatkozó megállapodás aláírása 
folyamatban van. 

56/2016.(III.31.)  A Városi Egészségügyi Központ 2015. évi 
beszámolójának elfogadásáról szóló testületi 
határozat az intézmény vezetője részére átadásra 
került. 

57/2016.(III.31.)  Gyál Város Települési Környezetvédelmi 
Programja a 2012-2017 közötti időszakra 
vonatkozóan, az elvégzett felülvizsgálattal 
egységes szerkezetben a város hivatalos honlapján 
közzétételre került. 

58/2016.(III.31.)  A Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai 
tagóvodájának felújítása tárgyú kivitelezési 
munkához szükséges közbeszerzés elvégzésére a 
Perfectus Kft-vel a szerződés aláírása folyamatban 
van. 

59/2016.(III.31.)  A Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai 
tagóvodájához kapcsolódó kert és utcafronti 
vízelvezetés kiépítése tárgyú kivitelezési 
munkához szükséges közbeszerzés elvégzésére A 
Perfectus Kft-vel a szerződés aláírása folyamatban 
van. 

60/2016.(III.31.)  A Gyáli Védőnői épület kivitelezési terveinek 
elkészítésére Bor Tamás tervezővel a szerződés 
aláírása folyamatban van. 

61/2016.(III.31.)  A  Gyáli Védőnő épület kivitelezése tárgyú 
közbeszerzés elvégzésére a Perfectus Kft-vel a 
szerződés aláírása folyamatban van. 

62/2016.(III.31.)  A térfigyelő kamerarendszer telepítéséhez az 
ajánlatok bekérése megtörtént.  Az előterjesztés az 
áprilisi testületi ülésen kerül napirendre.  

63/2016.(III.31.)  A 3870/1 hrsz.-ú ingatlan megosztásához történő 
hozzájárulásról szóló testületi határozat az 
ügyfelek részére kiküldésre került. 
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64/2016.(III.31.)  A Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2015. II. 

félévi beszámolójának elfogadásáról a testületi 
határozat a bizottság elnöke részére átadásra került.  

65/2016.(III.31.)  A Gyál, Nagy László utcai 5097/2 hrsz.-ú terület 
telekalakítására vonatkozó testületi határozat az 
ügyfelek részére kiküldésre került. 

66/2016.(III.31.)  A  „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási 
aktivitásának növelése” tárgyú pályázat készítése 
folyamatban van. 

67/2016.(III.31.)  Az „Adásvételi szerződés Informatikai eszközök 
szállítása, („Smart School Oktatási Csomag”). 
Megnevezésű projekt megvalósulása keretében” 
tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesével, az R+R 
Periféria Kft-vel a szerződés aláírásra került. 

68/2016.(III.31.)  A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-
települési programok és együttműködések” 
elnevezésű pályázat határidőre benyújtásra került. 

69/2016.(III.31.)  Gyál Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatához a 6. sz. függelék módosítása 
kapcsán a Magyar Államkincstár előtt a 
dokumentum birtokában a törzskönyvi 
nyilvántartásba vételt kezdeményeztük, 
hiánypótlást megküldtük. 

70/2016.(IV.07.)      Intézkedést nem igényel. 
71/2016.(IV.07.)  Az "Országos labdarúgó pályaépítési program X. 

ütem" tárgyú pályázat benyújtásra került. 
72/2016.(IV.07.)  A VEKOP 6.1.1.-15. kódszámú,  „Kisgyermeket 

nevelő szülők munkavállalási aktivitásának 
növelése” című pályázaton a Gyáli Tátika Óvoda 
teljes újjáépítése tárgyú pályázat 
projektmenedzseri feladatainak elvégzésére a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft-vel a szerződés aláírása folyamatban van. 

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

Határozati javaslat: 
 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Gyál, 2016. április 19. 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság 2015. évi 
beszámolójának elfogadására 
 
 

 
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 Rendőrkapitánysággal közösen történik, mely 
szervezet évente beszámol a Képviselő-testületnek a tevékenységéről. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt beszámoló elfogadására. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabasi Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pápai Mihály polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabó Józsefné csoportvezető 
 
Gyál, 2016. április 24. 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 











































 
 
 
 
 
 
       Tárgy:  Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 

2015. évi költségvetésének alakulásáról. 
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) 87 §.-a szerint „a vagyonról és a 
költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves 
költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó 
napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell 
készíteni.” 
Az ÁHT 91.§. (1) bekezdése szerint “a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó 
zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy 
az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 
ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület 
részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat 
éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentést.” A 2015. évben ilyen jellegű ellenőrzést a 
kincstár nem végzett Önkormányzatunknál. 
 
A törvényi kötelezettségnek eleget téve a 2015. évi vagyoni helyzet változásáról, a gazdálkodás alakulásáról, a 
költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, a maradvány alakulásáról az alábbiak szerint 
számolok be. 
 
I. Költségvetés alakulása 
 
BEVÉTELEK 
 
A bevételi előirányzat és a teljesítési adatok alakulását előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti 
bontásban az előterjesztés 1. sz. melléklete, COFOG kód szerinti bontását pedig a 6. sz., a 8. sz., és a 10. sz. 
mellékletei tartalmazzák. 
A bevételek eredeti előirányzata 3.152.937 e Ft, amely év közben 3.918.481 e Ft-ra módosult, teljesítése 
4.107.161 e Ft, 104,82 %. 
 
 
1. Önkormányzat bevételei 
 
Az Önkormányzat bevételeinek részletezését az előterjesztés 2. sz., COFOG kód szerinti bontását a 6. sz. 
melléklete tartalmazza. 
Az Önkormányzat bevételeinek eredeti előirányzata 2.986.646 e Ft, amely évközben 3.711.049 e Ft-ra módosult, 
teljesítése 3.904.473 e Ft, 105,21 %. 
 
Működési célú bevételek 
 
Működési célú támogatások ÁH-on belülről 
Önkormányzatok működési támogatása 
Az önkormányzatok működési támogatása soron került tervezésre és elszámolásra a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. sz. és 3. sz. 
mellékletében meghatározott feladatmutatók alapján az Önkormányzatot megillető támogatások összege. Ezeken 
kívül itt került továbbá elszámolásra a bérkompenzáció, az ágazati és a kiegészítő ágazati pótlék, a nyári 
gyermekétkeztetés, a lakásfenntartási támogatás, az óvodáztatási támogatás, a pénzbeli szociális állátások 
kiegészítésére folyósított összeg, valamint a 2014. évi beszámoló alapján Önkormányzatunkat megillető 
póttámogatás összege. 
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A Költségvetési törvény szerinti támogatások részletezését és azok teljesítésének adatait az előterjesztés 3. sz. 
melléklete tartalmazza. 
A támogatások eredeti előirányzata 711.798 e Ft, amely évközben 773.374 e Ft-ra módosult, és 100 %-ban 
teljesült. 
Itt került továbbá elszámolásra a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére kapott 
rendkívüli önkormányzati támogatás 53.821 e Ft-os összege, amely 100 %-ban teljesült. 
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről 
Itt került tervezésre és elszámolásra a mezőőri támogatás összege, itt került továbbá elszámolásra a 
közmunkások foglalkoztatására, a nyári diákmunkára kapott támogatás összege, a természetbeni Erzsébet 
utalványokra kapott összeg, az ÁROP és az ASP  és a testvér települési pályázatra kapott támogatás összege, 
valamint a 2014. évben fel nem használt Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás visszautalt összege. 
Az eredeti előirányzat 2.160 e Ft-os összege év közben 83.718 e Ft-ra módosult, teljesítése 82.783 e Ft, 98,88 %.  
 
Közhatalmi bevétel 
Vagyoni típusú adók 
A vagyoni típusú adók bevételei között került megtervezésre és elszámolásra a helyi adók közül az építményadó, 
bevétele.  
Az építményadó 213.000 e Ft-os tervezett bevétele 210.776 e Ft-ra, 98,96 %-ra teljesült. 
Termékek és szolgáltatások adói 
A termékek és szolgáltatások adó bevételei között került megtervezésre és elszámolásra a helyi adók közül az 
iparűzési adó bevétele, a gépjárműadó bevétel Önkormányzatot megillető 40 %-a, és a talajterhelési díj. Ezen 
adók tervezett bevétele 1.145.412 e Ft, amely év közben 1.176.515 e Ft-ra módosult, teljesítése 1.391.631 e Ft, a 
módosított előirányzat 118,28 %-a. 
Egyéb közhatalmi bevételek 
Itt került tervezésre és elszámolásra a mezőőri járulékból, a helyi adókhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból, a 
helyszíni bírságból, a közterület-használati díjból, a behajtási engedélyekből, valamint a munkakezdési 
hozzájárulásból származó bevételek összege. A 12.325 e Ft összegű tervezett bevétel 15.432 e Ft-ra, 125,21 %-ra 
teljesült. 
 
Működési bevételek 
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek 
Ezen a soron került elszámolásra augusztus havi rendezvényen az árusok által fizetendő egyszeri szolgáltatási díj 
összege. 
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 
Itt került tervezésre és elszámolásra a Szent József Idősek Klubja részére az idősek szállításának, valamint a Pest 
Megyei Kormányhivatal részére a Rákóczi u. 42-44 sz. alatti helyiség bérleti díjának továbbszámlázott bevétele. 
A tervezett 4.429 e Ft összeg 4.297 e Ft-ra, 97,02 %-ra teljesült. 
Tulajdonosi bevételek 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, gépek 
berendezések bérbeadásából származó bevételei, valamint az A.S.A által fizetett kompenzációs jutalék összege. 
A tervezett 65.977 e Ft eredeti előirányzat év közben 97.471 e Ft-ra módosult, teljesítése 122.317 e Ft, 125,49 %. 
Kisebb elmaradás az A.S.A által fizetett kompenzációs jutalék soron van, ennek oka, hogy a tervezett havi 4 
millió Ft összegű bevétellel szemben több hónapban ténylegesen ettől kisebb összegű bevétel keletkezett. A 
DPMV Zrt által a csatorna üzemeltetésére fizetendő bérleti díj teljesítése azért ilyen magas, mert a kompenzáció 
kapcsán keletkezett teljesítés csak részben került előirányzatosításra. 
Ellátási díjak 
Az ellátási díjak rovaton került tervezésre és elszámolásra intézményenkénti bontásban az általános iskolákban 
étkező tanulóktól beszedett térítési díj összege, valamint a Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevételének 30 %-a. 
Az ellátási díjak eredeti előirányzata 31.733 e Ft, amely év közben nem módosult, teljesítése 98,63 %, 31.299 e 
Ft.  
Kiszámlázott általános forgalmi adó 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra az általános forgalmi adó törvény szerinti termékértékesítés és 
szolgáltatásnyújtás során kiszámlázandó általános forgalmi adó összege, amelynek eredeti előirányzata  21.509 e 
Ft, év közben 31.784 e Ft-ra módosult, 31.015 e Ft-ra, 97,58 %-ra teljesült. 
ÁFA visszatérítés 
Ezen a soron szerepel módosított előirányzatként a hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése során 
keletkezendő visszaigényelhető áfa összege. A 92.543 e Ft összeg 32.197 e Ft-ra, 34,79 %-ra teljesült 2015. 
december 31-ig. 
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Kamatbevételek 
Itt került tervezésre és elszámolásra az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötéséből származható kamatbevétel 
összege. A tervezett 300 e Ft-tal szemben a teljesítés 2.967 e Ft. 
Biztosító által fizetett kártérítés 
Ezen a soron került elszámolásra a lámpaoszlopban okozott kárért fizetendő kártérítés és munkahelyi balesettel 
kapcsolatosan fizetett kártérítés összege. 
Egyéb működési bevétel 
Ezen a soron került elszámolásra a közvilágítás fejlesztésére kiírt közbeszerzés dokumentációért fizetett 
ellenérték összege. 
 
Működési célú átvett pénzeszközök 
Ezen a soron került tervezésre és elszámolásra a Comenius pályázat elszámolásakor Önkormányzatunkat 
megillető, visszatartott összeg, amely a tervezett 1.498 e Ft-tal szemben 1.656 e Ft-ra teljesült. A „túlteljesítés” 
az árfolyam különbözet miatt keletkezett. 
Itt került továbbá tervezésre a 2013. évben elnyert ÁROP 3.A.2 pályázat elszámolása során a 2015.évben várható 
összeg, azonban év közben jogszabályi változás miatt az elszámolása már az „Egyéb működési c. támogatások 
ÁH-n belülről” soron jelentkezik. A tervezett 23.731 e Ft-tal szemben 23.378 e Ft teljesült. 
Ezen a soron terveztük az ASP pályázatra nyert és lehívott összeget, jogszabályi változások miatt az elszámolása 
megegyezik az előző tételben szereplővel. A tervezett 8.469 e Ft 8.430 e Ft-ra, 99,54 %-ra teljesült. 
A működési célú bevételek között került elszámolásra az Erste Bank Zrt-től kapott támogatás 1.000 e Ft-os 
összege. 
 
Működési célú kölcsön visszatérülése 
Ezen a soron került elszámolásra a Gyál Városgazda Kft-nek korábbi évben adott tagi kölcsön visszafizetésének 
összege. 
 
Felhalmozási célú bevételek 
 
A felhalmozási célú bevételek eredeti előirányzata 614.305 e Ft, amely év közben 786.930 e Ft-ra módosult, 
teljesítése 798.273 e Ft, 101,44 %. 
 
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 
A felhalmozási célú önkormányzati támogatás 767.958 e Ft-os előirányzatának összege 767.662 e Ft-ra, 99,96 
%-ra teljesült. 
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (hazai) 
Ezen a soron került elszámolásra a Liliom Óvoda és a Tátika Óvoda bővítésére, felújítására kapott 162.500 e Ft 
támogatás összege, továbbá a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 839 e Ft-os összege, valamint a 
Család- és gyermekjóléti központok kialakítására kapott 2.000 e Ft támogatás összege, amely a „Kertváros” 
Önkormányzati Társulás részére átadásra került. 
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (Eu-s) 
Itt került elszámolásra Bóbita Bölcsőde bővítésére és felújítására a támogatási szerződésben meghatározott és az 
elmúlt évben lehívott, de 2015. évben folyósítandó 7.777 e Ft támogatás összege.  
Itt került továbbá elszámolásra a KEOP pályázat keretében, a Hulladékgazdálkodási feladatokra a támogatási 
szerződésben meghatározott és lehívott 334.354 e Ft-os összeg. 
Ezen a soron került továbbá elszámolásra a Közvilágítás korszerűsítésére kapott 260.192 e Ft-os támogatás 
összege. 
 
Felhalmozási bevétel 
Tárgyi eszközök értékesítése 
Ezen a rovaton nem terveztünk bevételt, elszámolásra került 995 e Ft bevétel, amely az Önkormányzat tulajdonát 
képező 3870/3. hrsz.-ú telekrész és régi közvilágítási lámpatestek eladásából származott. 
 
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás 
Itt került elszámolásra a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósított munkáltatói kölcsön 
összegének megtérülése. A tervezett 1.000 e Ft-os előirányzat 855 e Ft-a teljesült, az utolsó negyedévi törlesztő 
részlet a 2016. évben került elszámolásra. 
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Eu-s) 
Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Eu-s) tételei között került megtervezésre a Bóbita Bölcsőde 
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bővítésére és felújítására a támogatási szerződésben meghatározott és az elmúlt évben lehívott, de 2015. évben 
folyósítandó támogatás összege. Itt került továbbá tervezésre a KEOP pályázat keretében, a 
Hulladékgazdálkodási feladatokra a támogatási szerződésben meghatározott és le nem hívott összeg. Ezen a 
soron került továbbá tervezésre a Közvilágítás korszerűsítésére a támogatási szerződésben meghatározott bevétel 
összege. 
Ezen tételek elszámolása jogszabályi változások következtében a „Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 
(Eu-s)” soron történt. 
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (hazai) 
Itt került tervezésre és elszámolásra az M0 melletti terület szabályozási terve kapcsán a szerződés szerint még 
hátralévő összeg, a tervezett 17.972 e Ft-tal szemben 21.180 e Ft teljesült. A túlteljesítés oka, hogy a 2014. évi 
összeg 2015. évben folyt be bankszámlánkra. 
Itt került továbbá elszámolásra a csatorna hálózat után fizetendő közműfejlesztési járulék 7.581 e Ft-os összege. 
 
Finanszírozási bevételek 
Maradvány igénybevétele 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a 2014. évi maradvány összege. Az eredetileg tervezett 130.000 
e Ft összegű szabad maradvány összege év közben a zárszámadási rendeletben elfogadott maradvány összegével 
300.563 e Ft-ra módosult, és 100 %-ban teljesült. 
Itt került továbbá elszámolásra az ÁHT-on belüli megelőlegezések 49.288 e Ft-os összege, amely a 2016. évi 
támogatási előleg és az év végi jutalom befizetési kötelezettsége miatt keletkezett. 
 
 
2. Polgármesteri Hivatal bevételei 
 
A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezését az előterjesztés 7. sz., COFOG kód szerinti bontását a 8. sz. 
melléklete tartalmazza.  
A bevételek eredeti előirányzata 379.800 e Ft, amely év közben 378.353 e Ft-ra módosult, teljesítése 354.662 e 
Ft, 93,74 %. 
 
Működési célú bevételek 
Közhatalmi bevételek 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra az építéshatósági igazgatási szolgáltatási díjból származó 
bevétel összege, a tervezett 100 e Ft 76 e Ft-ra teljesült. 
Működési bevétel 
A működési bevételek eredeti előirányzata 27.053 e Ft, amely évközben nem módosult, teljesítése 22.003 e Ft, a 
módosított előirányzat 81,33 %-a.  
Részletesebben: 
Itt került tervezésre és elszámolásra a helyi rendeletünk alapján az esküvői szolgáltatás bevétele, a tervezett 
3.000 e Ft 1.957 e Ft-ra, 65,23 %-ra teljesült. 
Ezen a soron került megtervezésre és elszámolásra továbbá az Alsónémedi Önkormányzata felé, az 
építéshatósági feladatokat ellátó ügyintéző járandóságának (bér, járulék, munkába járás, cafetéria-juttatás) 
szerződés szerint továbbszámlázandó összege, amelynek tervezett előirányzata 855 e Ft, teljesítése 876 e Ft 
102,46 %. 
Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra, mint továbbszámlázott szolgáltatás a Járási Hivatal részére 
átszámlázandó rezsiköltségek (víz- és csatorna, villamos energia, gázenergia, szemétdíj, telefon, Internet, 
takarítás, fénymásoló bérlete, kötelező karbantartás, biztosítás) szerződésben rögzített feltételek szerinti összege. 
Ezen összeg eredeti előirányzata 16.826 e Ft, amely 13.731 e Ft-ra, 81,61 %-ra teljesült. 
Szintén ezen a soron került tervezésre és elszámolásra a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak továbbszámlázott 
telefon költség összege, amelynek eredeti előirányzata 600 e Ft, teljesülés 279 e Ft, 46,5 %. 
A „Kertváros” Önkormányzati Társulás munkaszervezetének feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal dolgozói 
látják el, amelyhez havi 400 e Ft-tal járul hozzá a Társulás, ennek összege szintén itt került tervezésre és 
elszámolásra. Az eredeti előirányzat 4.800 e Ft, amely 100 %-ra teljesült. 
Szintén itt került tervezésre és elszámolásra a fizetendő ÁFA összege is, amelynek eredeti előirányzata 972 e Ft, 
teljesítése 352 e Ft, 36,2 %. 
 
Felhalmozási célú bevételek 
A Polgármesteri Hivatal esetében felhalmozási célú bevétel nem került tervezésre, és elszámolásra. 
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Finanszírozási bevételek 
Finanszírozási bevételként került tervezésre és elszámolásra az Önkormányzat által adott támogatás összege, 
amely a Polgármesteri Hivatal kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt 
csak a 7. sz. mellékletben jelenik meg, az 1 sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. A 
támogatás eredeti előirányzata 352.647 e Ft, amely év közben 346.607 e Ft-ra módosult, teljesítése 327.968 e Ft, 
94,62 %. 
Ezen a soron került elszámolásra a Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradványának 4.593 e Ft-os összege, amely 
100 %-ban teljesült. 
 
 
3. Intézmények bevételei 
 
Az Intézmények bevételeinek részletezését az előterjesztés 9.sz., COFOG kód szerinti bontását a 10. sz. 
melléklete tartalmazza. 
Az Intézményi bevételek eredeti előirányzata 780.000 e Ft, amely év közben 901.419 e Ft-ra módosult, 
teljesítése 97,90 %, 882.513 e Ft. 
 
Működési célú bevételek 
Az intézményi működési bevételek között az Önkormányzat fenntartásában és működésében maradt intézmények 
étkeztetéssel kapcsolatos bevételei, a bérleti díj bevételek, valamint közüzemi számlák továbbszámlázásából 
keletkező bevételek kerültek tervezésre és elszámolásra. 
Az Intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 79.812 e Ft, amely év közben 93.690 e Ft-ra módosult, 
teljesítése 86.551 e Ft 92,38 %.  
Az Óvodák és a Bölcsőde bevételi elmaradása abból keletkezett, hogy 2015. szeptemberétől jogszabályi változás 
miatt jelentősen megnőtt az ingyenes étkezők száma. 
Az egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre soron került tervezésre és elszámolásra az OEP támogatás 
összege. Az eredetileg tervezett 59.326 e Ft év közben 62.449 e Ft-ra módosult, teljesítése 69.804 e Ft, 111.78 
%.  
Ezen a soron került továbbá elszámolásra a Liliom Óvoda részére polgármesteri keretből adott 150 e Ft-os 
támogatás összege. 
 
Felhalmozási célú bevételek 
Felhalmozási célú bevétel az intézményeknél nem került tervezésre, a Városi Egészségügyi Központnál 
keletkezett 92 e Ft összegű bevétel, kartonozó szekrény, karnis és fémállvány értékesítése miatt. 
 
Finanszírozási célú bevételek 
Finanszírozási bevételként került tervezésre az Önkormányzat által adott támogatás összege, amely az 
intézmények kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 9. sz. 
mellékletben jelenik meg, az 1. sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. 
Az Önkormányzati támogatás eredeti előirányzata 640.862 e Ft, amely év közben 725.733 e Ft-ra módosult, 
706.519 e Ft-ra, 97,35 %-ra teljesült. 
Itt került továbbá elszámolásra a 2014. évi maradvány 19.397 e Ft-os összege, amelye 100 %-ban teljesült. 
 
 
 
KIADÁSOK 
 
A kiadási előirányzat és a teljesítési adatok alakulását előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti 
bontásban az előterjesztés 1. sz., 4. sz., 5. sz., 7. sz., és 9. sz. mellékletei, COFOG kód szerinti bontását pedig a 
6. sz., a 8. sz., és a 10. sz. mellékletei tartalmazzák. 
A kiadások eredeti előirányzata 3.152.937 e Ft, amely év közben 3.918.481 e Ft-ra módosult, teljesítése 
3.395.817 e Ft, 86,66 %. 
 
 
1. Önkormányzat kiadásai 
 
Az Önkormányzat kiadásainak eredeti előirányzata 1.993.137 e Ft, amely év közben 2.638.709 e Ft-ra módosult, 
teljesítése 2.193.494 e Ft, a módosított előirányzat 83,13 %-a. 
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Működési célú kiadások 
 
A működési célú kiadások részletezést az előterjesztés 4. sz., COFOG kód szerinti bontását a 6. sz. melléklete 
tartalmazza.  
A működési célú kiadások eredeti előirányzata 1.058.230 e Ft, amely év közben 1.437.169 e Ft-ra módosult, 
teljesítése 1.053.415 e Ft, 73,30 %. 
 
Személyi juttatások 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 50.326 e Ft, amely év közben 90.685 e Ft-ra módosult, teljesítése 
85.120 e Ft, 93,86 %.  
Foglalkoztatottak személyi juttatásai 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a két fő mezőőr alapilletményének összege, a közlekedési 
költségtérítésének összege, a részükre járó cafetéria-juttatás nettó összege, valamint itt került elszámolásra a 
részükre év végén kifizetett jutalom összege. 
Itt került továbbá tervezésre a közfoglalkoztatásra fordított összeg Önkormányzatunkat terhelő önrésze. Itt került 
elszámolásra a közfoglalkoztatásra kifizetett teljes összeg. A 39.574 e Ft összegű módosított előirányzat 34.009 e 
Ft-ra, 85,94 %-ra teljesült. 
Ezen a soron került elszámolásra a nyári diákmunkára és szociális támogatásra kifizetett összeg. 
Külső személyi juttatások 
A külső személyi juttatások soron került megtervezésre és elszámolásra a polgármester, alpolgármester 
alapilletménye, a részükre járó cafetéria-juttatás nettó összege, a polgármester, alpolgármester részére fizetendő 
költségtérítés összege, itt került továbbá elszámolásra a polgármester és az alpolgármester részére kifizetett 
jutalom összege. A külső személyi juttatások között került tervezésre és elszámolásra a képviselőknek fizetendő 
tiszteletdíj összege, valamint az állományba nem tartozók részére kifizetett megbízási díj összeg. 
Itt került továbbá elszámolásra a kitüntetésekre és a reprezentációra kifizetett összeg. 
A külső személyi juttatások eredeti előirányzata 40.868 e Ft, amely év közben 51.111 e Ft-ra módosult, és 100 
%-ban teljesült. 
Munkaadókat terhelő járulékok 
Itt került tervezésre és elszámolásra a bérek és a béren kívüli juttatások (cafetéria, költségtérítés), külső személyi 
juttatások, jutalmak után a jogszabályban meghatározott szociális hozzájárulási adó összege, a cafetéria-juttatás 
után fizetendő egészségügyi hozzájárulás és munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összege. 
Az eredeti előirányzat 13.408 e Ft-os összege év közben 20.074 e Ft-ra módosult, teljesítése 19.069 e Ft, a 
módosított előirányzat 94,99 %-a. 
 
Dologi kiadások 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 442.723 e Ft, amely év közben 474.488 e Ft-ra módosult, teljesítése 
390.090 e Ft, 82,21 %. 
Készletbeszerzés 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a munkaruha és a mezőőrök formaruha, juttatásának összege. 
Itt került továbbá elszámolásra a nyári napközis tábor beszerzései, anyakönyvi kivonatok beszerzési költsége, 
valamint a PEK utalványok költsége. 
A készletbeszerzés eredeti előirányzata 510 e Ft, amely 1.603 e Ft-ra módosult, teljesítése 1.587 e Ft, 99,00 %. 
Kommunikációs szolgáltatás 
Az informatikai szolgáltatások között került megtervezésre és elszámolásra többek között az adatrögzítésre, az 
adatfeldolgozásra, az internetes portálok tervezésére, elkészítésére, működtetésére, a web-hostingra irányuló 
szolgáltatás után fizetett vételár. Itt került megtervezésre és elszámolásra a KATAWIN kataszteri program 
használatáért, a földmérési alaptérképre, valamint a honlap karbantartásért fizetendő összeg. 
Az eredeti előirányzat 1.544 e Ft-os összege 1.440 e Ft-ra, 93,26 %-ra teljesült.  
Szolgáltatási kiadások 
A közüzemi szolgáltatások rovaton került megtervezésre és elszámolásra a közvilágítás, a városközpontban 
létesített park öntözésének költsége, valamint a fenntartásra átadott intézmények (iskolák) közüzemi kiadásainak 
összege. 
A vásárolt élelmezés soron került megtervezésre és elszámolásra az iskolák vásárolt élelmezésre fordított 
kiadásainak összege, valamint a nyári gyermekétkeztetésre fordított összeg. 
A bérleti és lízingdíj soron került megtervezésre és elszámolásra a MÁV Zrt részére fizetendő bérleti díj összege, 
valamint az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár részére az ott tartott esküvők kapcsán fizetendő díj 
összege. 
A közvetített szolgáltatás rovaton került megtervezésre és elszámolásra a továbbszámlázott szolgáltatások 
összegei. 
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A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás szellemi tevékenység során az ASP pályázat, valamint az ÁROP 
pályázat kapcsán, a pályázat megvalósításáért 2015. évben fizetendő díj összege került megtervezésre és 
elszámolásra. 
Az egyéb szolgáltatások soron került megtervezésre és elszámolásra az Önkormányzat vagyona után fizetendő 
biztosítási díj összege, valamint a bankszámlavezetés kapcsán fizetendő díjak összegei. 
Az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás rovaton került megtervezésre és elszámolásra a veszélyes 
hulladék elszállításának költsége, a 75 év és a 70 év felettiekre év közben kiterjesztett szemétszállításáért 
kifizetett összeg, az egységes gyáli házszámtáblák pótlásának, a csekkes befizetések miatt a Postának fizetendő 
díj összege. Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra a BKK-nak fizetendő szolgáltatási díj 2014. december 
hóra fizetendő összege. 
A szolgáltatási kiadások eredeti előirányzata 271.962 e Ft, amely év közben 268.410 e Ft-ra módosult, teljesítése 
234.241 e Ft, a módosított előirányzat 87,27 %-a. 
Kiküldetés reklám-és propaganda kiadások 
A reklám és propaganda kiadások soron került tervezésre és elszámolásra többek között a televíziós műsor 
készítésére a Wiliams Televízió részére fizetett összeg. 
A kiküldetések kiadásai soron került tervezésre és elszámolásra a belföldi kiküldetés összege. 
Az eredeti előirányzat 13.194 e Ft-os összege év közben 28.845 e Ft-ra módosult, teljesítése 23.875 e Ft, a 
módosított előirányzat 82,77 %-a. 
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a működési célú előzetesen felszámított áfa, a fizetendő 
általános forgalmi adó összege. Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra a folyószámlahitel igénybevételéhez 
kapcsolódó kamatkiadás összege, kártérítésre fizetett összeg, eljárási díjakra fizetendő összeg, valamint a MÁK-
nak a 2013. évi normatíva felülvizsgálat következtében visszafizetendő támogatás kamat összege. 
Az eredeti előirányzat összege 155.513 e Ft, amely év közben 174.086 e Ft-ra emelkedett, teljesítése 74,07 %, 
128.947 e Ft. 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
Az ellátottak pénzbeli juttatásait családi támogatások, betegséggel kapcsolatos ellátások, foglalkoztatással, 
munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások, lakhatással kapcsolatos ellátások és egyéb nem intézményi ellátások 
bontásban kellett tervezni és kellett elszámolni. A tervezett összegek az önkormányzati saját forrás összegeit 
tartalmazták, figyelembe véve az ezt megalapozó szociális rendeletünket és az ide vonatkozó központi 
jogszabályokat. A teljesítési adatok a tényleges kifizetéseket tartalmazzák, a visszaigényelhető támogatásokkal 
együtt. 
A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az önkormányzatok közötti 
feladatmegosztás a szociális ellátások biztosítása területén átalakult. 
A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe került. 
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lett. E 
támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott 
élethelyzetekre nyújthattak támogatást.  
Az ellátottak pénzbeli juttatásának eredeti előirányzata 41.550 e Ft, amely évközben 80.419 e Ft-ra emelkedett, 
teljesítése 72.847 e Ft, 90,58 %. 
Egyéb működési célú kiadások 
A Helyi Önkormányzat előző évi elszámolásaiból származó kiadások soron került megtervezésre és 
elszámolásra a 2013. évi normatíva felülvizsgálat következtében visszafizetendő támogatás összege. A tervezett 
15.000 e Ft előirányzat év közben 13.946 e Ft-ra módosult, teljesítése 13.155 e Ft, 94,33 %. 
Az egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre soron a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 
fizetendő támogatás, a „Kertváros” Önkormányzati Társulás részére fizetendő tagdíj, működési hozzájárulás és a 
székhelytelepülésen keresztül folyósított normatív támogatás összege került tervezésre és elszámolásra.  
A tervezett előirányzat 96.331 e Ft, amely év közben 117.556 e Ft-ra módosult, teljesítése 116.205 e Ft, 98,85 %. 
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft 
részére a feladat-ellátási szerződésben megfogalmazott feladatok elvégzésére adott támogatás összege, a Dabas 
és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatása, a Szent József Idősek Klubja részére nyújtandó támogatás, a 
sportpálya üzemeltetésére fordított támogatás, a Bursa Hungarica pályázat nyertes pályázóinak fizetendő összeg, 
valamint a hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó Gy.T.H. Kft. részére biztosított finanszírozás.  
Itt került továbbá elszámolásra a céltartalékon tervezett közbiztonság támogatására, a bizottsági támogatásokra, 
az iskolai alapítványok támogatására tervezett összeg felhasználása. 
Az egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre eredeti előirányzata 257.474 e Ft, amely év közben 
385.642 e Ft-ra módosult, teljesítése 356.929 e Ft, a módosított előirányzat 92,55 %-a. 
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Tartalékok 
Ezeken a sorokon teljesítés adat nem szerepel, azok összegei a költségvetés más soriban kerültek át, jellegüknek 
megfelelően. 
 
Felhalmozási célú kiadások 
A felhalmozási célú kiadások részletezését az előterjesztés 5. sz. melléklete, COFOG kód szerinti bontását a 6. 
sz. melléklete tartalmazza. 
A felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzata 934.907 e Ft, amely év közben 1.125.499 e Ft-ra módosult, 
teljesítése 1.087.136 e Ft, a módosított előirányzat 96,59 %-a. 
 
Beruházások 
A beruházások összegei nettó módon (áfát nem tartalmazva) kerültek tervezésre és elszámolásra, a beruházások 
áfájának összege külön soron szerepel. 
A beruházások között a mellékletben szereplő beruházások két csoportban szerepelnek. A beruházási feladatok 
között az Önkormányzat saját forrásából megvalósítandó, míg az Eu-s támogatással megvalósuló beruházások 
között a pályázati forrásból megvalósuló beruházások szerepelnek. 
A beruházások az alábbi csoportosításban kerültek megtervezésre és elszámolásra: immateriális javak 
beszerzése, ingatlanok beszerzése, létesítése, bővítése, informatikai eszközök beszerzése, létesítése, egyéb tárgyi 
eszközök beszerzése létesítése, részesedések beszerzése, valamint beruházások után fizetendő áfa összege. 
A beruházások eredeti előirányzata 915.728 e Ft, amely év közben 1.072.948 e Ft-ra módosult, teljesítése 
1.038.797 e Ft, a módosított előirányzat 96,82 %-a. 
Felújítások 
A felújítások összegei szintén nettó módon kerültek megtervezésre és elszámolásra, külön soron szerepel az áfa 
összege. 
A felújítások között került megtervezésre és elszámolásra az intézmények szükséges év közbeni felújítására 
fordított kiadás, buszmegállók felújításának költsége. 
Itt került továbbá elszámolásra a DPMV Zrt-nek a csatorna üzemeltetése kapcsán elvégzett felújítások összegei, 
valamint a KSZK épület elektromos csatlakozási díjára fizetett összeg. 
A felújítások eredeti előirányzata 9.592 e Ft, amely év közben 39.524 e Ft-ra módosult, teljesítése 39.296 e Ft, 
99,42 %. 
Egyéb felhalmozási kiadások 
Itt került tervezésre és elszámolásra a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek 
eszközvásárlásra átadott összeg, valamint a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósítható 
munkáltatói kölcsön összege. 
Ezen a soron került továbbá elszámolásra a Család- és gyermekjóléti központok kialakításának támogatására 
kapott 2 millió Ft összeg. 
Az eredeti 9.587 e Ft előirányzat összeg év közben 13.027 e Ft-ra módosult, teljesítése 9.043 e Ft, 69,42 %. 
 
Finanszírozási kiadások 
Itt került tervezésre és elszámolásra a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények támogatására átadott összeg, 
amely a bevételek és a kiadások különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt az 1. sz. melléklet 
Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. 
Itt került továbbá elszámolásra a Csatornatársulási hitel törlesztésére fizetendő összeg , valamint a 2015. évi 
támogatásra 2014. évben átutalt előleg összege. 
A finanszírozási kiadások eredeti előirányzata 993.509 e Ft, amely évközben 1.148.381 e Ft-ra módosult, 
teljesítése 1.087.430 e Ft, a módosított előirányzat 94,69 %-a. 
 
 
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 
 
A Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezését az előterjesztés 7. sz. melléklete, COFOG kód szerinti 
bontását pedig a 8. sz. melléklete tartalmazza. 
A kiadások eredeti előirányzata 379.800 e Ft, amely év közben 378.353 e Ft-ra módosult, 353.186 e Ft-ra, 93,35 
%-ra teljesült. 
 
Működési célú kiadások 
A működési célú kiadások eredeti előirányzata 375.253 e Ft, amely év közben 376.542 e Ft-ra módosult, 
teljesítése 352.632 e Ft, a módosított előirányzat 93,65 %-a. 
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Személyi juttatások 
A foglalkoztatottak személyi juttatása rovaton került megtervezésre és elszámolásra a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói részére fizetett alapilletmény, illetménykiegészítés, nyelvpótlék, egyéb illetménypótlék összege. Itt 
került továbbá tervezésre és elszámolásra a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra és túlszolgálat összege, a 
köztisztviselők jubileumi jutalma, dolgozónként nettó 147.384 Ft (bruttó 200.000 Ft) cafetéria-juttatás összege, a 
jogszabály alapján fizetendő közlekedési költségtérítés összege, szociális támogatásokra (szociális juttatás, 
temetési segély) összeg. 
Ezen a soron került továbbá elszámolásra a dolgozók részére év végén kifizetett jutalom összege. 
A foglalkoztatottak személyi juttatásának eredeti előirányzata 193.446 e Ft, amely év közben 195.914 e Ft-ra 
módosult, teljesítése 194.503 e Ft, a módosított előirányzat 99,28 %-a. 
A külső személyi juttatások között került megtervezésre és elszámolásra az állományba nem tartozók részére 
fizetendő megbízási díj összege, valamint a reprezentáció címén kifizetett kiadások összege. Az eredeti 
előirányzat 15.108 e Ft volt, amely év közben 9.160 e Ft-ra módosult, teljesítése 8.069 e Ft, 88,09 %. 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 208.554 e Ft, év közben 205.074 e Ft-ra módosult, teljesítése 202.572 
e Ft, a módosított előirányzat 98,78 %-a. 
Munkaadókat terhelő járulékok 
A munkaadókat terhelő járulékok összegét a 2015. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük és számoltuk el, 
amely tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, az 
egészségügyi hozzájárulás, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó és a rehabilitációs hozzájárulási adó 
összegét. 
A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 64.759 e Ft, év közben 64.691 e Ft-ra módosult, teljesítése 
96,08 %, 62.156 e Ft. 
Dologi kiadások 
A készletbeszerzések között került tervezésre és elszámolásra az irodaszerek, nyomtatványok, tonerek, patronok 
beszerzésének összegei, a szakkönyvbeszerzés, a folyóirat előfizetés, az üzemanyag, munkaruha, formaruha 
beszerzésének költsége. 
A készletbeszerzésre tervezet összeg 13.948 e Ft volt, amely év közben 13.370 e Ft-ra módosult, teljesítése 
10.418 e Ft, a módosított előirányzat 77,92 %-a. 
A kommunikációs szolgáltatások rovaton került tervezésre és elszámolásra a telefonköltség, a közterület-
felügyelők részére biztosított mobil internet költsége, a programfrissítésekért fizetendő díj összege. A tervezett 
10.838 e Ft eredeti előirányzat év közben 11.561 e Ft-ra módosult, teljesítése 11.276 e Ft, 97,54 %. 
A szolgáltatási kiadások soron került tervezésre és elszámolásra a közüzemi díjak (villany, gáz, víz és csatorna 
díj) összege, a fénymásolók bérleti díjának összege, a gépkocsik, a számítógépek, a klímaberendezés, a lift, a 
tűzjelző és a telefonközpont karbantartásáért fizetendő összegek, az oktatás, a foglalkoztatás eü. kiadása. Itt 
került továbbá tervezésre és elszámolásra a könyvvizsgálati díj, a belső ellenőrnek fizetett díj, a postaköltség, 
takarítás, a munkavédelem, a tűzvédelem, az őrzés költségeinek összege, a cégautó adó, a belföldi kiküldetés, a 
működési célú előzetesen felszámított áfa és a fizetendő áfa összege.  
A szolgáltatási kiadások eredeti előirányzata 77.154 e Ft, év közben 81.846 e Ft-ra módosult, telesítése 66.210 e 
Ft, a módosított előirányzat 80,90 %-a. 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 101.940 e Ft, amely év közben 106.777 e Ft-ra módosult, teljesítés 87.905 
e Ft, a módosított előirányzat 82,33 %-a. 
 
Felhalmozási célú kiadások 
Itt került tervezésre és elszámolásra a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges kis- és nagy értékű tárgyi 
eszköz vásárlásainak összege, úgymint digitális fényképezőgép, iratmegsemmisítő beszerzés, a MIKROVOKS 
rendszer bővítése, 6 db nyomtató beszerzése. 
A tervezett 4.547 e Ft összegből 554 e Ft került kifizetésre, amelyből digitális fényképezőgép, asztali lámpák, 
számítástechnikai eszközök kerültek megvásárlásra. 
 
 
3. Intézmények kiadásai 
 
Az Önkormányzat által fenntartott intézmények 2015. évi kiadásainak részletezését az előterjesztés 9. sz. 
melléklete, COFOG kód szerinti bontását pedig a 10. sz. melléklete tartalmazza. 
A kiadások eredeti előirányzata 780.000 e Ft, amely év közben 901.419 e Ft-ra módosult, teljesítése 849.137 e 
Ft, a módosított előirányzat 94,20 %-a. 
Működési célú kiadások 
A működési célú kiadások eredeti előirányzata 774.300 e Ft, év közben 880.218 e Ft-ra módosult, teljesítése 
830.756 e Ft, a módosított előirányzat 94,38 %-a. 
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Személyi juttatások 
A foglalkoztatottak személyi juttatás kiadási tételein belül került tervezésre és elszámolásra a közalkalmazottak 
alapilletménye és pótlékai, az év végén fizetett jutalom összege, valamint a külső személyi juttatásokra kifizetett 
összegek. 
A személyi juttatás eredeti előirányzata 413.734 e Ft, év közben 457.189 e Ft-ra módosult, teljesítése 446.354 e 
Ft, a módosított előirányzat 97,63 %-a. 
Munkaadókat terhelő járulék 
A munkaadókat terhelő járulékok összege tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 
fizetett szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, és a munkáltatót terhelő személyi 
jövedelemadó összegét. 
Az eredeti előirányzat 116.153 e Ft-os összege év közben 128.512 e Ft-ra módosult, teljesítése 126.365 e Ft, 
98,33 %. 
Dologi kiadások 
A dologi kiadások az intézmények készletbeszerzési (irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyag), szolgáltatási 
(elsősorban közüzemi díjak) kiadásainak, valamint a gyermek- és felnőtt étkeztetés kiadásainak kifizetett 
összegeit tartalmazzák.  
A dologi kiadások eredeti előirányzata 244.413 e Ft, amely év közben 294.517 e Ft-ra módosult, 258.037 e Ft-ra, 
87,61 %-ra teljesült. 
 
Felhalmozási célú kiadások 
Ezen a soron került tervezésre és elszámolásra a működéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök, informatikai 
eszközök, bútorok, asztalok, székek, beszerzésének összege, valamint az elvégzett felújítások összegei. Az 
Arany János Közösségi Ház és Városi könyvtár esetében a felsoroltakon túl beszerzésre került az adventi mozgó 
betlehem, és büfé faház. 
A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 5.700 e Ft, év közben 21.201 e Ft-ra módosult, teljesítése 18.381 e 
Ft, a módosított előirányzat 86,70 %-a. 
 
II. Mérleg és eredménykimutatás 
 
Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Intézmények és a város összesen 2015. évi mérlegét az 
előterjesztés 11. sz. melléklete tartalmazza.  
 
1. Eszközök alakulása 
 
Az eszközök összesen értéke városi szinten 19.873.541 e Ft-ról 20.911.924 e Ft-ra változott, 1.038.383 e Ft-tal 
nőtt. 
 
A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök esetében a 472.136 e Ft növekedést egyrészt az 5. sz. 
mellékletben felsorolt beruházások, felújítások értéknövelése, az elszámolt értékcsökkenés, valamint az 
értékesítés, selejtezés miatti csökkenés különbözete eredményezte.  
A befektetett eszközökön belül az immateriális javak állománya 5.108 e Ft-tal csökkent. Ennek oka, hogy az 
elszámolt értékcsökkenés összege nagyobb volt, mint az aktivált érték.  
A tárgyi eszközök állománya 477.244 e Ft-tal nőtt. 2015-ben aktiválásra került többek között a Gyál-felső 
vasútállomás tájépítészetére, a Bartók B. Általános iskola sportpálya építésére, szemétszállítási eszközök 
beszerzésére, a közvilágítás korszerűsítésére kifizetett összeg. A növekedést az eredményezte, hogy az aktivált 
tárgyi eszközök értéke magasabb volt, mint az elszámolt értékcsökkenés összege. 
A befektetett pénzügyi eszközök állománya nem változott. 
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 
Ezen a mérlegtételen a 2015. december 31-én nem szerepelt összeg. 
C/ Pénzeszközök 
A pénzeszközök állománya Önkormányzati szinten 527.909 e Ft-tal növekedett. Év végén 552.000 e Ft lekötött 
pénzeszközzel rendelkeztünk. 
D/ Követelések 
Ezen a mérleg soron a 2015. évben kiszámlázott, de pénzügyileg nem teljesített követelések, a Polgármesteri 
Hivatal Adócsoportja által kimutatott adóhátralékok szerepelnek. A követelések állománya 37.190 e Ft-tal nőtt. 
A követelések összegéből 162.142 e Ft vevőtartozás,amelyből 139.899 e Ft a DPMV Zrt-nek kiszámlázott bérleti 
és üzemeltetési díjának összegéből keletkezett. Az adóhátralékból származó követelés összege 91.353 e Ft, 
egyéb követelés 29.498 e Ft. 
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D/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 
Ezen a mérlegsoron nem szerepel összeg.  
E/ Aktív időbeli elhatárolások 
Ezen a mérlegsoron került elszámolásra a 2015. évben leszámlázott és kifizetett, de a 2016. évet terhelő 
költségek összegei úgy, mint előfizetési díjak, biztosítási díjak. 
 
2. Források alakulása 
 
A források összesen értéke városi szinten az eszközök értékével megegyezően 19.873.541 e Ft-ról 20.911.924 e 
Ft-ra változott, 1.038.383 e Ft-tal nőtt. 
 
G/ Saját tőke 
A saját tőke összege 343.469 e Ft-tal növekedett. A növekedés oka egyrészt a 2015. évben városi szinten 
keletkezett 338.184 e Ft mérlegszerinti eredmény összege, másrészt a 2014. évi átfordító mérleg során 5.285 e Ft 
összegű befejezetlen beruházás tévesen a felhalmozott eredmények sor helyett a dologi kiadások soron jelent 
meg, amelynek korrigálása év közben megtörtént. 
H/ Kötelezettségek 
A kötelezettségek összege Önkormányzati szinten 135.869 e Ft-tal nőtt, amelynek jelentős része befolyt 
adóelőlegekből keletkezett. 
I/ Kincstári számla vezetésével kapcsolatos elszámolások 
Ezen a mérlegsoron nem került összeg kimutatásra. 
K/ Passzív időbeli elhatárolások 
A passzív időbeli elhatárolások között került elszámolásra eredményszemléletű passzív időbeli elhatárolásként a 
2015. évben befizetett, de 2016. évre vonatkozó közterület-használati díj bevétele. 
A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásaként került elszámolásra a 2015. december havi személyi 
juttatás összege, a támogatásból finanszírozott beruházás elhatárolt összege, valamint a rezsi kiadások  
 
3. Eredménykimutatás 
 
Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Intézmények és a város összesen 2015. évi eredmény-kimutatását 
az előterjesztés 12. sz. melléklete tartalmazza.  
 
A táblázat adataiból látható, hogy városi szinten a tevékenység eredménye – 112.522 e Ft, a pénzügyi művelet 
eredménye 2.905 e Ft, a szokásos eredmény – 109.617 e Ft. 
A rendkívüli eredményszemléletű bevételek között került elszámolásra a felhalmozási célra kapott támogatás 
összege, és a térítés nélkül átvett eszközök értéke. 
A rendkívüli ráfordítások között került kimutatásra a felhalmozási célra átadott pénzeszköz és a térítés nélkül 
átadott eszközök értéke. A rendkívüli eredmény összege városi szinten 447.801 e Ft. 
Városi szinten a mérlegszerinti eredmény 338.184 e Ft. 
 
 
III. Maradvány alakulása 
 
Gyál Város Önkormányzatának, a Polgármesteri Hivatalnak és az Intézmények 2015. évi maradványát az 
előterjesztés 13. sz. melléklete tartalmazza.  
Az összes maradvány önkormányzati szinten 159.343 e Ft, amely az alaptevékenység maradványából 
keletkezett, mivel az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal sem folytat 
vállalkozási tevékenységet. 
Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványának összeg 130.528 e Ft, szabad pénzmaradvány 
a Tátika Óvodánál 150 e Ft, az A Városi egészségügyi Központnál 28.665 e Ft. 
 
 
IV. Egyéb kimutatások és tájékoztató adatok 
 
Gyál Város Önkormányzatának 2015. évi vagyonkimutatását az előterjesztés 14. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési létszámkeretét, annak alakulását az előterjesztés 15. sz. 
melléklete tartalmazza. 
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Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2015. évi összegét az előterjesztés 16. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegének közgazdasági tagolásának bemutatása az előterjesztés 
17. sz. mellékletében található. 
 
Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási tervének teljesítését az előterjesztés 18. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 
Gyál Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek teljesítése, valamint a 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet 
2.§. (1) bek. szerinti saját bevételek körének 2015. évi alakulását a rendelettervezet 19. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 
Az Önkormányzat 2015. évi részesedési állományát az előterjesztés 20. sz. mellékletében mutatjuk be. 
 
Gyál Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek évenkénti bontásban történő bemutatását az 
előterjesztés 21. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Gyál Város Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak alakulását az 
előterjesztés 22. sz. mellékletében ismertetjük. 
 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelete 40. § (4) bekezdés b) pontja alapján a rendelettervezetet nem 
kell társadalmi egyeztetésre bocsátani. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a 2015. évi zárszámadási rendeletet 
megalkotni szíveskedjenek. 
 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2016. április 4. 
 
 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
 



 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 .../2016.(…). önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, 
meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról a következő 
rendeletet alkotja. 
 
1.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési beszámolóját az 1. sz. mellékletben 
meghatározott kiemelt előirányzati és teljesítési adatok szerinti bontásban  
 

4.107.161 e Ft költségvetési bevételi és 
3.395.817 e Ft költségvetési kiadási 

 
főösszeggel hagyja jóvá. 
 
2.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata bevételeit forrásonként a 2. sz. melléklet szerinti részletezésben 
hagyja jóvá. 
 
3.§ A Képviselő-testlet Gyál Város Önkrományzata 2015. évi támogatásait a 3. sz. melléklet szerinti részletezésben 
hagyja jóvá. 
 
4.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2015. évi működési célú kiadásait a 4. sz. melléklet szerinti 
bontásban hagyja jóvá. 
 
5.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadásait az 5. sz. 
melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 
 
6.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2015. évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók 
szerinti bontását a 6. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 
 
7.§ A Képviselő-testület a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait kiemelt bevételi és kiadási 
előirányzatonként a 7. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.  
 
8.§ A Képviselő-testület a Gyáli Polgármesteri hivatal 2015. évi bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciók 
szerinti bontását a 8. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 
 
9.§ A Képviselő-testület az intézmények bevételeit és kiadásait kiemelt kiadási és bevételi előirányzatonként a 9. sz. 
melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 
 
10.§ A Képviselő-testület az intézmények 2015. évi bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciók szerinti 
részletezését a 10. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. 
 
11. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata, a Gyáli Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2015. évi 
mérlegét a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 
 
12. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata, a Gyáli Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2015. évi 
eredménykimutatását a 12. sz. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 
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13.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények 2015. évi 
maradványát a 13. sz. mellékletben részletezetteknek megfelelően hagyja jóvá. 
 
14.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2015. évi vagyonkimutatását a 14. sz. melléklet szerinti 
tartalommal hagyja jóvá. 
 
15. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, az Intézmények 2015. évi 
létszámadatait a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
16.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2015. évben közvetetten nyújtott támogatásainak összegét a 
16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
  
17.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2015. évi működési, felhalmozási, és finanszírozási célú 
bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 17. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
18.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználásának teljesítését a 18. sz. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
19. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzatának a Magyarország gazdasgi stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállalásokbl fennálló kötelezettségeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott 
bevételeinek 2015. évi teljesítését a 19. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
20. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2015. évi részesedéseinek részletezését a 20. sz. melléklet 
szerinti tartalommal hagyja jóvá. 
 
21. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek 2015. évi teljesítését a 
21. sz. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 
 
22. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzat költségvetési év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 
keretszámait, valamint 2015. évi teljesítését főbb csoportok szerinti bontásban a 22. sz. melléklet szerinti 
tartalommal hagyja jóvá. 
 
23. § Jelen rendelet 2016. május 2. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
 polgármester    címzetes főjegyző 



1.sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

M e g n e v e z é s

B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei 105,21%
     Működési célú bevételek 107,07%
        Működési célú támogatások ÁH-n belülről 99,90%
        Közhatalmi bevételek 115,41%
        Működési bevétel 87,01%
        Működési célú átvett pénzeszközök 126,34%
       
     Felhalmozási célú bevételek 101,44%
        Felhalmozási célú önk. támogatás 0 99,96%
        Felhalmozási bevétel 0 0 995
        Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 156,10%

    Finanszírozási bevételek 100,00%

2. Polgármesteri Hivatal bevételei 84,09%
     Működési célú bevételek 81,39%
        Közhatalmi bevételek 100 100 76 76,00%
        Intézményi működési bevétel 81,33%
       Működési célú támogatások Áh-n belülről 0 0 22
    Felhalmozási célú bevételek 0 0
    Finanszírozási bevételek 0 100,00%

3. Intézmények bevételei 100,18%
     Működési célú bevételek 100,14%
        Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről 111,75%
        Intézményi működési bevétel 92,38%
     Felhalmozási célú bevételek 0 0 92
     Finanszírozási bevételek 0 100,00%

B e v é t e l e k összesen: 104,82%

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai 83,13%
     Működési célú kiadások 73,30%
        Személyi juttatások 93,86%
        Munkaadókat terhelő járulékok 94,99%
        Dologi kiadások 82,21%
        Ellátottak pénzbeli juttatásai 90,58%
        Egyéb működési célú kiadások 63,03%

      Felhalmozási célú kiadások 96,59%
         Beruházások 96,82%
         Felújítások 99,42%
         Egyéb felhalmozási kiadások 69,42%

      Finanszírozási kiadások 0 69,62%

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 93,35%
     Működési célú kiadások 93,65%
         Személyi juttatások 98,78%
         Munkaadókat terhelő járulékok 96,08%
         Dologi kiadások 82,32%
    Felhalmozási célú kiadások 554 30,59%
    Finanszírozási kiadások 0 0 0

3. Intézmények kiadásai 94,20%
     Működési célú kiadások 94,38%
         Személyi juttatások 97,63%
         Munkaadókat terhelő járulékok 98,33%
         Dologi kiadások 87,61%
      Felhalmozási kiadások 86,70%
      Finanszírozási kiadások 0 0 0

K i a d á s o k összesen: 86,66%

2015. évi 
erdeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
módosított 

ei-hoz

2 986 646 3 711 049 3 904 473
2 242 341 2 574 268 2 756 349

713 958 910 913 909 978
1 370 737 1 401 840 1 617 839

123 948 259 017 225 376
33 698 2 498 3 156

614 305 786 930 798 273
767 958 767 662

614 305 18 972 29 616

130 000 349 851 349 851

27 153 31 746 26 694
27 153 27 153 22 101

27 053 27 053 22 003

4 593 4 593

139 138 175 686 175 994
139 138 156 289 156 505

59 326 62 599 69 954
79 812 93 690 86 551

19 397 19 397

3 152 937 3 918 481 4 107 161

1 993 137 2 638 709 2 193 494
1 058 230 1 437 169 1 053 415

50 326 90 685 85 120
13 408 20 074 19 069

442 723 474 488 390 090
41 550 80 419 72 847

510 223 771 503 486 289

934 907 1 125 499 1 087 136
915 728 1 072 948 1 038 797

9 592 39 524 39 296
9 587 13 027 9 043

76 041 52 943

379 800 378 353 353 186
375 253 376 542 352 632
208 554 205 074 202 572

64 759 64 691 62 156
101 940 106 777 87 904

4 547 1 811

780 000 901 419 849 137
774 300 880 218 830 756
413 734 457 189 446 354
116 153 128 512 126 365
244 413 294 517 258 037

5 700 21 201 18 381

3 152 937 3 918 481 3 395 817



2. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat

2015. évi bevételei 

M e g n e v e z é s

Működési célú bevételek 107,07%

Működési célú támogatások ÁH-n belülről B1 99,90%
Önkormányzatok működési támogatása B11 100,00%
        Támogatások 100,00%
        Rendkívüli önkormányzati támogatás 100,00%

Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről B16 98,88%
        Mezőőri támogatás 74,95%
        Közfoglalkoztatás támogatása 0 99,99%
        Nyári diákmunka támogatása 0 986 986 100,00%
        Természetbeni Erzsébet utalványok 0 100,00%
        Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 0 0
        Rendkívüli önkormányzati támogatás 0 0
        ÁROP 3. A.2 pályázat 0 98,51%
        ASP pályázat 0 99,54%
        Bethlen Gábor Alap - testvértelepülési pályázat 0 100,00%
        Egyéb/ Bursa támogatás 0 375 375 100,00%

Közhatalmi bevételek B3 115,41%
Vagyoni típusú adók B34 98,96%
                Építményadó 98,96%
                ebből: letéti
Termékek és szolgáltatások adói B35 118,28%
                Iparűzési adó 119,27%
                ebből: letéti
               Gépjárműadó 104,45%
               Talajterhelési díj 205,62%
Egyéb közhatalmi bevételek B36 125,21%
               Mezőőri járulék 103,41%
               Helyi adóbírság, pótlék 164,50%
                Bírság, pótlék 90,52%
                Igazgatás szolgáltatási díj 129,98%

Működési bevételek B4 87,01%
Áru és készletértékesítés bevétele B401
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek B402 26
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 97,02%
Tulajdonosi bevételek B404 125,49%
   Bérleti díj Mezőhúsgép 100,00%
   Bérleti díj Navax 100,00%
   A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 91,69%
   Bérleti díj DPMV Zrt (épület) 421 421 421 100,00%
   Bérelti díj DPMV Zrt (víz, csatornahálózat) 180,62%
   Bérleti díj Eisberg Kft. 516 516 688 133,33%
   Bérleti díj Telenor Mo. Zrt. 100,00%
   Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt. 103,22%
   Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt 100,00%
  Bérleti díj / kukásautók, horgásztó
Ellátási díjak B405 98,63%
   Átadott intézmények étkezési bevételei 97,92%
               -Ady Endre Általános Iskola 95,63%
               -Bartók Béla Általános Iskola 103,78%
               -Zrínyi Miklós Általános Iskola 98,99%
  Nyári napközi bevétele 271
   Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele 780 780 720 92,31%
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 97,58%
Áfa visszatérítés B407 0 34,79%
Kamatbevételek B408 300 280,70%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 0 0
Biztosító által fizetett kártérítés B410
Egyéb működési bevételek B410 0 0 171

Működési célú átvett pénzeszközök B6 106,33%
Comenius pályázat 1656 110,55%
ÁROP 3. A.2 pályázat 0
ASP pályázat 0
Erste Bank Zrt. támogatás 0 1000 100,00%

Működési célú kölcsön visszatérülése B6 500

2015. évi 
erdeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-

hoz

2 242 341 2 574 268 2 756 349

713 958 910 913 909 978
711 798 827 195 827 195
711 798 773 374 773 374

53 821 53 821

2 160 83 718 82 783
2 160 2 160 1 619

32 841 32 839

13 184 13 184

23 731 23 378
8 469 8 430
1 972 1 972

1 370 737 1 401 840 1 617 839
213 000 213 000 210 776
213 000 213 000 210 776

5 600 5 600
1 145 412 1 176 515 1 391 631
1 058 000 1 089 103 1 299 010

13 000 13 000
86 112 86 112 89 948

1 300 1 300 2 673
12 325 12 325 15 432

3 400 3 400 3 516
4 000 4 000 6 580
2 700 2 700 2 444
2 225 2 225 2 892

123 948 259 017 225 376

4 429 4 429 4 297
65 977 97 471 122 317

4 800 4 800 4 800
3 622 3 622 3 622

48 000 48 000 44 009

31 494 56 886

1 000 1 000 1 000
5 218 5 218 5 386
2 400 2 400 2 400

3 105
31 733 31 733 31 299
30 953 30 953 30 308
18 251 18 251 17 453

5 870 5 870 6 092
6 832 6 832 6 763

21 509 31 784 31 015
92 543 32 197

1 057 2 967

1 087

33 698 2 498 2 656
1 498 1 498

23 731
8 469

1 000



2. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat

2015. évi bevételei 

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

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-

hoz

Felhalmozási célú bevételek 101,44%

Felhalmozási célú önkormányzati támog. B2 0 99,96%

Felhalmozási célú önkormányzati támog. (hazai) B2 0 100,00%

       Óvodai kapacitásbővítés támogatása 0 100,00%

       Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 0 839 839 100,00%

       Család- és gyermekjóléti központok támogatása 0 100,00%

Felhalmozási célú önkormányzati támog. (Uniós) B2 0 99,95%

      Bölcsőde bővítése 0 100,01%

      KEOP pályázat hulladékkezelés 0 100,00%

      KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés 0 99,89%

Felhalmozási bevétel B5 0 0 995
      Tárgyi eszközök értékesítése B52 0 0 995

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 156,10%
      Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás B74 0 855 85,50%
      Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése 0 855 85,50%

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Uniós) B75 0
      Bölcsőde bővítése 0
     KEOP pályázat hulladékkezelés 0
     KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés 0

Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) B75 160,03%
     MO melletti terület szab.terv 117,85%
    Csatorna befizetések

Finanszírozási bevételek B8 100,00%
      Maradvány igénybevétele B813 100,00%
     ÁHT-on belüli megelőlegezések B814 0 100,00%

Önkormányzat bevételei összesen: 105,21%

614 305 786 930 798 273

767 958 767 662

165 339 165 339

162 500 162 500

2 000 2 000

602 619 602 323

7 776 7 777

334 355 334 354

260 488 260 192

614 305 18 972 29 616
1 000

1 000
1 000

595 333
3 888

330 957
260 488

17 972 17 972 28 761
17 972 17 972 21 180

7 581

130 000 349 851 349 851
130 000 300 563 300 563

49 288 49 288

2 986 646 3 711 049 3 904 473



3. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat

2015. évi  támogatásai

Megnevezés

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

2. sz. B112

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

II.5. Kieg. támog. az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

2. sz. III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0 0

III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

       III.3.a (1) családsegítés

                       alaptámogatás

                       társulási kiegészítés

       III.3.a (2) gyerekjóléti szolgálat

                       alaptámogatás

                       társulási kiegészítés

       III.3.c (1) szociális étkezés

       III.3.d (2) házi segítségnyújtás

III.3. Bölcsődei ellátás

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)

         Gyermekétkeztetés támogatása (működési)

2. sz. IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

2015. évi 
megalapozó 

felmérés

2015. májusi 
felmérés

2015. 
októberi 
felmérés

2015.12.31. 
teljesítésKv.tvr.   

  mell.

72 771 72 771 72 771 72 771

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása 400 914 399 390 396 223 396 223

II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása 348 997 342 064 339 936 339 936

51 917 51 870 51 217 51 217
5 456 5 456 5 070 5 070

211 010 207 712 212 185 212 185

67 119 66 731 66 753 66 753

17 268 17 268 17 268 17 268
13 115 13 115 13 115 13 115

17 268 17 268 17 268 17 268
9 780 9 780 9 780 9 780
2 713 2 325 2 159 2 159
6 975 6 975 7 163 7 163

35 575 34 587 34 587 34 587

54 444 54 444 54 101 54 101
53 872 51 950 56 744 56 744

27 103 27 103 27 103 27 103

27 103 27 103 27 103 27 103

711 798 706 976 708 282 708 282











4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2015. évi működési célú kiadások

Megnevezés

Személyi juttatások K1 93,86%

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 85,94%
    Közalkalmazottak alapilletménye K1101 83,55%
    Közmunka foglalkoztatás K1101 85,02%
    Közalkalmazottak jutalma K11 0 880 880 100,00%
    Közalkalmazottak cafetéria juttatása K1107 295 295 295 100,00%
    Közlekedési költség térítése K1109 773 773 100,00%
    Nyári diákmunka K11 0 778 770 98,97%
    Szociális támogatások K11 0 50 50 100,00%

Külső személyi juttatások K12 100,00%
    Polgármester, alpolgármester alapilletménye K121 100,00%
    Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K121 295 295 295 100,00%
    Polgármester, alpolgármester jutalom
    Közlekedési költség térítés K121 83,69%
    Képviselők tiszteletdíja K121 100,17%
    Állományba nem tartozó megbízási díja K123 100,00%
    Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, reprez.) K123 0 56,16%

Munkaadókat terhelő járulékok K2 94,99%
    Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) 94,29%
    Egészségügyi hozzájárulás %-os 162 99,93%
    Rehabilitációs hozzájárulás 0 0
    Munkáltatói személyi jövedelamadó 150 969 968 99,90%
    Táppénz hozzájárulás 0 34 34 100,00%

Dologi kiadások K3 82,21%

Készletbeszerzés K31 510 99,00%
    Üzemeltetési anyagok K312 510 99,00%
         Irodaszer beszerzés K312 0 157 156 99,36%
         Hajtó- és kenőanyag K312 0 50 49 98,00%
         Munka és védőruha K312 510 258 244 94,57%
         Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés K312 0 100,00%

Kommunikációs szolgáltatások K32 93,26%

    Informatikai szolgáltatás igénybevétele K321 93,26%

    Egyéb kommunikációs szolgáltatás K322 0 0 0

Szolgáltatási kiadások K33 87,27%

    Közüzemi díjak K331 88,34%

          Közvilágítás K331 99,95%
          Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj K331 84,68%

          Átadott intézmények rezsi kiadásai K331 85,74%
                 - Ady Endre Á.I.
                 - Zrínyi Miklós Á.I.
                 - Bartók Béla Á.I.
                 - Kodály Z. Műv. Isk. 50 38
    Vásárolt élelmezés K332 91,27%

                 - Ady Endre Á.I.
                 - Zrínyi Miklós Á.I.
                 - Bartók Béla Á.I.
   Nyári gyermekétkeztetés
    Bérleti és lízingdíjak K333 444 33,26%

    Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K334 76,13%
    Közvetített szolgáltatások K335 72,88%

    Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K336 62,07%
          Számlázott szellemi tevékenység K336 58,18%

          Egyéb szakmai szolgáltatások kiadásai K336 0 90,68%
    Egyéb szolgáltatások K337 88,03%
          Biztosítási díjak K337 99,31%
          Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak K337 64,38%
           Szállítási szolgáltatás K337 0 509 509 100,00%

Rovatszá
m

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-

hoz

50 326 90 685 85 120

9 458 39 574 34 009
2 928 3 028 2 530
5 000 33 770 28 711

1 235

40 868 51 111 51 111
11 934 11 934 11 934

4 554
1 790 1 790 1 498

22 601 22 601 22 639
4 248 4 683 4 683

9 808 5 508

13 408 20 074 19 069
13 096 17 556 16 553

1 515 1 514

442 723 474 488 390 090

1 603 1 587
1 603 1 587

1 138 1 138

1 544 1 544 1 440

1 544 1 544 1 440

271 962 268 410 234 241

48 264 72 566 64 107
9 120 13 700 13 693
2 800 5 700 4 827

36 344 53 166 45 587
14 571 17 601
12 737 15 856
8 986 12 092

103 456 113 403 103 503
43 392 43 156
32 087 31 869
27 977 26 264

2 214
1 185 1 335
2 948 10 182 7 752
4 429 4 429 3 228

11 927 12 827 7 962
11 927 11 292 6 570

1 535 1 392
99 753 53 668 47 245

3 941 5 481 5 443
9 500 9 500 6 116



4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2015. évi működési célú kiadások

Megnevezés
Rovatszá

m
2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-

hoz

          Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás K337 90,83%
          BKV buszjáratok 100,00%

Kiküldetés reklám-és propagandakiadások K34 82,77%

    Kiküldetések kiadásai K341 360 447 446 99,78%

    Reklám és propaganda kiadások K342 82,50%

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 74,07%

    Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 90,16%
    Fizetendő általános forgalmi adó K352 61,36%

    Kamatkiadások K353 35 3,50%
    Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 0 27 27 100,00%

    Egyéb dologi kiadások K355 81,29%
          Kártérítések K355 38 1,90%

          Egyéb különféle dologi kiadások K355 122,82%
          Késedelmi kamat (MÁK elszámolás szerint) K355 0 100,00%

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 90,58%
Családi támogatások K42 0 100,00%

Betegséggel kapcsolatos ellátások K44 333 33,30%
    Méltányossági közgyógyellátás 333 33,30%
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K45 95,11%
    Foglalkoztatás helyettesítő támogatás 95,11%

Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 97,20%

    Lakásfenntartási támogatás 97,20%
Egyéb nem intézményi ellátások K48 85,73%
    Önkormányzati segély 100,00%
    Települési támogatás 81,42%
    Rendszeres szociális segély 700 99,07%
    Köztemetés 130,90%
    Beiskolázási segély 85,05%
    Szociális tanulmányi ösztöndíj 62,60%

Egyéb működési célú kiadások K5 63,03%
Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K5021 94,33%

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

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K506 98,85%
    Roma Nemzetiségi Önkorm. támog. 100,00%
    "Kertváros" Önkorm. Társulás támog. 98,84%
                           - tagdíj 712 712 712 100,00%
                           - működési hozzájárulás 100,00%
                           - normatív támog. 97,98%
                           - ágazati pótlék, bérkompenzáció 0 100,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K512 92,55%

    Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 85,94%
    Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 72,21%
    Szent József Idősek Klubja 87,34%
    Gyáli Fúvószenekar támogatása 700 700 700 100,00%
    Bursa Hungarica 78,33%
    Sportpálya üzemeltetésre támogatás 95,22%
    Polgármester által felhaszn.keret 86,84%
    Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. 98,93%
    GY.T.H. szemétszállítás támogatása 73,40%
    Közbiztonsági Alapítvány támogatása 0 148,75%
    Beregszászi kárpátaljai magyarok humanit. támogatása 0 100,00%
    Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 0 100,00%
     Ifjúsági és Sport  Bizottság támogatása 0 99,20%
     Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság támog. 0 450 22,50%
     BKK buszjáratok 0 100,00%

     Iskolai alapítványok támogatása 0 100,00%
     Gyáli Rendőrörs üzemanyag támogatása 0 150 90 60,00%
Tartalékok K513
    Általános tartalék
    Céltartalék

20 747 32 714 29 713
65 565 5 464 5 464

13 194 28 845 23 875

12 834 28 398 23 429

155 513 174 086 128 947

71 289 74 364 67 046
78 474 92 293 56 635

1 000 1 000

4 750 6 402 5 204
2 000 2 000
2 750 3 348 4 112

1 054 1 054

41 550 80 419 72 847
13 824 13 824

1 000 1 000
1 000 1 000
3 250 14 367 13 664
3 250 14 367 13 664

1 600 9 676 9 405

1 600 9 676 9 405
35 700 41 552 35 621

2 500 2 500 2 500
25 000 25 000 20 354

6 552 6 491
1 000 1 000 1 309
4 000 4 000 3 402
2 500 2 500 1 565

510 223 771 503 486 289
15 000 13 946 13 155

96 331 117 556 116 205
1 500 1 500 1 500

94 831 116 056 114 705

27 000 35 254 35 253
67 119 66 753 65 403

13 337 13 337
257 474 385 642 356 929

3 200 3 200 2 750
2 000 2 836 2 048
2 687 3 887 3 395

3 000 3 000 2 350
11 483 9 959 9 483

7 000 5 830 5 063
163 199 182 801 180 843

64 205 83 685 61 423
1 600 2 380
2 400 2 400
3 000 3 000
5 000 4 960
2 000

74 004 74 004
1 590 1 590

141 418 254 359
5 000 5 393

136 418 248 966



5. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2015. évi felhalmozási  és finanszírozási célú kiadások

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s

Beruházások K6 96,82%
1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással) 92,29%
Immateriális javak beszerzése K61 46,48%
   Intézmények energetikai felújításához terv készítés 175 175 0
   Bartók utcai tagóvoda bővítés- tervaktualizálás 62,50%
   Tátika Óvoda felújítás engedélyezési terv
   Tanuszoda tervezés (geodéziai, talajmechan. vizsg.) 0 0
   Járdafelújítás tervezési munkái 0 0
   Liliom Óvoda parkoló tervei 0 0
   Védőnői épület terv 0 100,00%
   HÉSZ tervdokumentáció 0 120 120 100,00%
Ingatlanok beszerzése,létesítése K62 94,58%
   Milleneumi park felújítása 800 57,97%
   Gyál-felső Vasútállomás tájépítészet 85,81%
   Liliom Óvoda felújítás, bővítés 100,28%
   Gyál-felső Vasútállomás gyalogátkelőhely létesítése
   Szt. György emlékhely létesítése 650 13,00%
   Bartók B. Ált Isk. Sportpálya építése 99,69%
   Csatornaépítés 0 0 67
   Bóbita Bölcsőde beruházás áthúzódó tétele 0 248
   Tanuszoda tervezés 0 90,96%
   Liliom Óvoda parkoló tervei 0 457 457 100,00%
   Buszmegállók létesítése 0 662
   Kistérségi Szolgáltató Központ ablakcsere 0 100,00%
   Járdaépítés 0 111,24%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0 100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 232 85,70%

232 232
   DPMV beruházások (szivattyú vásárlás) 0 100,00%
   Liliom Óvoda eszközbeszerzés 0 70,00%
   Városüzemeltetési Kft. beruházási keret 0 561 561 100,00%
Részesedések beszerzése K65 0 0 0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 0 0

1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások 99,95%
Ingatlanok létesítése,beszerzése K62 0
   KEOP  pályázat szemétszállítási eszközbeszerzés 0
   KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés 0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés K64 0 99,95%
   KEOP  pályázat szemétszállítási eszközbeszerzés 0 99,99%
   KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés 0 99,89%

Beruházási Áfa K67 96,93%

Felújítások K7 99,42%
Ingatlanok felújítása K71 99,42%
   Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) 100,00%
   Buszmegállók felújítása 94,95%
   DPMV felújítások 0 100,00%
   KSZK épület elektromos csatlakozási díj 0 802 802 100,00%

Felújítási áfa K74 99,42%

Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 69,42%
   Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás 65,25%
   Család- és gyermekjóléti központok támogatása 0 100,00%
   Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre 500 50,00%

Finanszírozási kiadások K9 94,69%
    Költségvetési támogatások 96,47%
        Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. 94,62%
        Gyál Város intézményeinek támogatása 97,35%
   ÁHT-n belüli megelőlegezések 0 67,02%
   Csatornatársulási hitel törlesztése 0 100,00%

2015. évi 
erdeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-

hoz

915 728 1 072 948 1 038 797
291 850 372 666 343 949

3 775 5 185 2 410

1 600 1 600 1 000
2 000 2 000

1 290 1 290

287 843 350 971 331 942
1 380 1 380

38 303 38 303 32 866
215 410 269 791 270 550

8 750 8 750
5 000 5 000

19 000 19 000 18 941

2 202 2 003

1 353 1 353
3 825 4 255
1 127 1 127
9 883 8 470

  Ibolya u. parkolásgátló oszlopok elhelyezése
5 153 5 153
3 937 2 756

5 500

547 860 531 729 531 471
547 860
342 751
205 109

531 729 531 471
327 998 327 974
203 731 203 497

76 018 168 553 163 377

9 592 39 524 39 296
7 553 31 121 30 942
4 173 5 904 5 904
3 380 3 548 3 369

20 867 20 867

2 039 8 403 8 354

9 587 13 027 9 043
8 587 10 027 6 543

2 000 2 000
1 000 1 000

993 509 1 148 381 1 087 430
993 509 1 072 340 1 034 487
352 647 346 607 327 968
640 862 725 733 706 519

70 041 46 943
6 000 6 000



6. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Bevételek

011130 011220 013350 016030 018010

Működési célú bevételek 168,01% 115,43% 122,08% 0 0 0
Működési célú támogatások ÁH-n belülről 94,18%
Közhatalmi bevételek 108,35% 115,43%
Intézményi működési bevételek 929,97% 122,08% 0
Működési célú pénzeszköz átvétel 150,00%

Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0 0 609 0 0 0 0 5823,85%
Felhalmozási célú támogatások 5823,85%
Felhalmozási bevétel 386 609
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek 100,00% 100,00%
Önkormányzat bevételei összesen: 111,52% 115,43% 122,58% 0 0 0 120,23%

Működési célú kiadások 57,38% 0 0 84 0 0 842 130 15,44% 87,70%
Személyi juttatások 98,57%
Munkaadókat terhelő járulékok 99,45%
Dologi kiadások 70,26% 84 0 842 130 15,44%
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások 49,26% 0 0 0 87,70%

Felhalmozási célú kiadások 91,89% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beruházások 81,90%

Felújítások 0 424,66%
Egyéb felhalmozási célú kiadások 71,03% 0

Finanszírozási kiadások 100,00% 67,02%

Önkormányzat kiadásai összesen: 58,59% 0 0 84 0 842 130 15,44% 70,67%

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

36 698 43 817 73 615 1 367 737 1 396 915 1 612 503 82 657 120 706 147 358 713 958 830 716 846 793
34 172 32 184 713 958 830 716 846 793

3 000 4 925 5 336 1 367 737 1 396 915 1 612 503
3 720 34 595 82 657 120 706 147 358

33 698 1 000 1 500

9 880 2 839 165 339
2 839 165 339

9 494

130 000 300 563 300 563 49 288 49 288
166 698 344 380 384 058 1 367 737 1 396 915 1 612 503 82 657 120 706 147 967 713 958 882 843 1 061 420

536 605 806 700 462 896 4 429 3 199 15 000 15 000 13 155
40 868 51 319 50 585
11 152 13 731 13 656
82 137 158 568 111 404 4 429 3 199

402 448 583 082 287 251 15 000 15 000 13 155
13 381 21 853 20 080 1 000

4 794 8 808 7 214
1 018 4 323

8 587 12 027 8 543 1 000
6 000 6 000 70 041 46 943

549 986 834 553 488 976 4 429 3 199 1 000 15 000 85 041 60 098



Bevételek

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

Felhalmozási célú bevételek
Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek
Önkormányzat bevételei összesen:

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

Felhalmozási célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

6. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

018030 041233 045120 045140 051020

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

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

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

0 0 84,08% 0 0 749 100,00% 90,56%
85,15%
76,55%

40 749 100,00% 63,50%

0 0 100,00% 99,66%
0 0 0 0 0 0 295 295 0 0 0 0 0 0

295 295 0 0 0 0 0

96,47%

96,47% 84,08% 295 295 749 253,90% 100,00% 90,56%

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

32 841 15 846
32 841 15 846

32 841 15 846

1 500 6 350 39 604 33 301 93 768 80 943 80 943 85 795 85 795 77 696
5 000 34 232 29 149
1 350 5 372 4 112

93 768 6 939 6 939 21 590 21 590 13 710

1 500 74 004 74 004 64 205 64 205 63 986
342 751
342 751

993 509 1 072 340 1 034 487

995 009 1 072 340 1 034 487 6 350 39 604 33 301 93 768 80 943 80 943 428 546 85 795 77 696



Bevételek

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

Felhalmozási célú bevételek
Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek
Önkormányzat bevételei összesen:

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

Felhalmozási célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

6. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

061030 062020 064010 066010 081030

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

855 85,50% 78,41% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78,72%

855 85,50% 65,03%

855 85,50% 70,12% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 66,43% 130,09% 340,65% 98,19%
90,82%

906 833 913 109,60%
66,43% 130,09% 954 702 902 128,49% 117,59%

0
95,22%

0 500 50,00% 97,44% 0 0 0 0 0 0 0 0
97,45% 0 0 0 0 0
95,01%

500 50,00%

0 500 50,00% 96,31% 130,09% 340,65% 98,19%

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

92 543

92 543

1 000 1 000 613 305 783 091 614 010
765 119 602 323

1 000 1 000 613 305 17 972 11 687

1 000 1 000 613 305 875 634 614 010

46 174 39 798 26 438 12 598 15 326 19 938 6 318 6 099 20 776 11 483 11 483 11 275
4 458 4 564 4 145

46 174 39 798 26 438 12 598 15 326 19 938 1 524 1 792

14 816 11 483 9 959 9 483
1 000 367 071 1 056 307 1 029 235 205 109

362 779 1 051 801 1 024 954 205 109
4 292 4 506 4 281

1 000

1 000 413 245 1 096 105 1 055 673 217 707 15 326 19 938 6 318 6 099 20 776 11 483 11 483 11 275



Bevételek

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

Felhalmozási célú bevételek
Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek
Önkormányzat bevételei összesen:

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

Felhalmozási célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

6. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

084031 084032 086010 086030 091220

0 0 0 0 0 0 0 110,55% 0 0 0

110,55%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 110,55% 0 0 0

103,52% 67,04% 25 89 356,00% 69,92%
671 570 570 100,00%
342 138 46 33,33%

25 89 356,00% 69,66%

103,52% 67,04%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,30%

54,30%

103,52% 67,04% 25 89 356,00% 68,74%

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

1 972 1 498 1 656
1 972

1 498 1 656

1 972 1 498 1 656

3 900 13 900 14 389 9 000 8 666 5 810 2 345 2 540 24 956 47 231 33 022

1 332 2 540 24 956 46 523 32 406

3 900 13 900 14 389 9 000 8 666 5 810
2 760 3 860 2 096

2 760 3 860 2 096

3 900 13 900 14 389 9 000 8 666 5 810 2 345 2 540 27 716 51 091 35 118



Bevételek

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

Felhalmozási célú bevételek
Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek
Önkormányzat bevételei összesen:

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

Felhalmozási célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

6. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

091250 092120 096020 101150 102030

780 780 720 92,31% 0 0 0 0 0 0 0 0 901 901 900 99,89%

780 780 720 92,31% 0 0 901 901 900 99,89%

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

780 780 720 92,31% 0 0 0 0 0 0 0 0 901 901 900 99,89%

50 50 33 66,00% 98,10% 0 0 333 33,30% 126,47%

50 50 33 66,00% 98,10% 0 0 0 709 900 126,94%
333 33,30%

126,35%
0 0 0 57,60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57,60%

50 50 33 66,00% 93,30% 0 0 333 33,30% 126,47%

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

39 310

39 310

39 310

21 138 27 044 26 530 131 389 1 000 1 000 2 687 3 396 4 295

21 138 27 044 26 530 131 389
1 000 1 000

2 687 2 687 3 395
2 540 3 639 2 096

2 540 3 639 2 096

23 678 30 683 28 626 131 389 1 000 1 000 2 687 3 396 4 295



Bevételek

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

Felhalmozási célú bevételek
Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek
Önkormányzat bevételei összesen:

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

Felhalmozási célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

6. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

105010 106020 107060 900060 052080

0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 280,70%

300 280,70%

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 280,70% 0 0

67,59% 106,25% 104,05% 0 0 112,56%

876 112,56%
67,59% 97,20% 100,42%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,95%
55,04%

100,00%

0 0

67,59% 106,25% 104,05% 0 0 90,96%

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

1 057 2 967

1 057 2 967

7 580

7 580

1 057 2 967 7 580

3 950 20 919 14 140 1 600 9 676 10 281 35 000 35 000 36 416 1 000 1 000 8 938 10 061

1 270 1 000 1 000 8 938 10 061
3 950 20 919 14 140 1 600 9 676 9 405 35 000 35 000 35 146

38 545 33 129
12 044 6 629
26 501 26 500

3 950 20 919 14 140 1 600 9 676 10 281 35 000 35 000 36 416 1 000 1 000 47 483 43 190



Bevételek

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

Felhalmozási célú bevételek
Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek
Önkormányzat bevételei összesen:

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

Felhalmozási célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

6. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

011210 096015 104051 Cofog összesen

98,79% 99,99% 107,07%
99,99% 99,90%

115,41%

98,79% 87,01%
126,34%
101,44%

0 99,96%

0 0 995
156,10%
100,00%

0 0 0 0 98,79% 0 99,99% 105,21%

0 889 677 76,15% 0 90,67% 0 99,99% 73,30%
93,86%
94,99%

889 677 76,15% 90,67% 82,21%
99,99% 90,58%

63,03%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,59%
96,82%
99,42%
69,42%
94,69%

0 889 677 76,15% 0 90,67% 0 99,99% 86,98%

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

39 310 38 836 13 184 13 183 2 242 341 2 574 268 2 756 349
13 184 13 183 713 958 910 913 909 978

1 370 737 1 401 840 1 617 839
39 310 38 836 123 948 259 017 225 376

33 698 2 498 3 156
614 305 786 930 798 273

767 958 767 662

614 305 18 972 29 616
130 000 349 851 349 851

39 310 38 836 13 184 13 183 2 986 646 3 711 049 3 904 473

144 021 130 591 13 824 13 823 1 058 230 1 437 169 1 053 415
50 326 90 685 85 120
13 408 20 074 19 069

144 021 130 591 442 723 474 488 390 090
13 824 13 823 41 550 80 419 72 847

510 223 771 503 486 289
934 907 1 125 499 1 087 136
915 728 1 072 948 1 038 797

9 592 39 524 39 296
9 587 13 027 9 043

993 509 1 148 381 1 087 430

144 021 130 591 13 824 13 823 2 986 646 3 711 049 3 227 981



7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Polgármesteri Hivatal
2015. évi bevételei és kiadásai

M e g n e v e z é s

Polgármesteri Hivatal bevételei 93,74%

Működési célú bevételek 81,39%
Közhatalmi bevételek 100 100 76 76,00%
Működési bevételek 81,33%
Műk.c.támogatás Áh-n belülről 0 0 22

Felhalmozási célú bevételek 0 0

Finanszírozási bevételek 94,69%
Irányító szervi támogatás 94,62%
Maradvány igénybevétel 0 100,00%

Polgármesteri Hivatal kiadásai 93,35%

Működési célú kiadások 93,65%
Személyi juttatások 98,78%
Munkaadókat terhelő járulékok 96,08%
Dologi kiadások 82,32%

Felhalmozási célú kiadások 554 30,59%

Finanszírozási kiadások

2015. évi 
erdeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-

hoz

379 800 378 353 354 662

27 153 27 153 22 101

27 053 27 053 22 003

352 647 351 200 332 561
352 647 346 607 327 968

4 593 4 593

379 800 378 353 353 186

375 253 376 542 352 632
208 554 205 074 202 572

64 759 64 691 62 156
101 940 106 777 87 904

4 547 1 811



8. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

011130 011210 011220 013350 016010

Működési bevételek 105,68% 0 0 0 0 0 0 78,85% 0 0 0
Közhatalmi bevételek 100 100 76 76,00%
Működési bevételek 106,19% 78,85%
Működési bevételek Áh-n belülről 22
Finanszírozási bevételek 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irányíró szervi támogatás
Maradvány 100,00%

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 103,20% 0 0 0 0 0 0 78,85% 0 0 0

Működési kiadások 90,24% 102,34% 82,89% 85,70% 0 0
Személyi juttatások 101,54% 101,27% 80,45% 0 0
Munkaadókat terhelő járulékok 88,24% 120,82% 88,66% 0 0
Dologi kiadások 74,14% 94,26% 88,86% 85,70% 0 0
Felhalmozási kiadások 554 30,59%

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 89,74% 102,34% 82,89% 85,70% 0 0

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei.-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei.-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei.-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei.-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei.-hoz

14 952 5 917 6 253 9 832 17 426 13 740

14 852 5 817 6 177 9 832 17 426 13 740

4 593 4 593

4 593 4 593

14 952 10 510 10 846 9 832 17 426 13 740

230 010 214 284 193 375 17 864 63 381 64 867 23 043 43 515 36 068 29 843 13 549 11 611 17 165
137 957 105 571 107 199 38 943 39 439 16 921 30 683 24 683 11 887

44 804 39 546 34 894 9 012 10 888 4 938 8 917 7 906 3 480
47 249 69 167 51 282 17 864 15 426 14 540 1 184 3 915 3 479 29 843 13 549 11 611 1 798
4 547 1 811

234 557 216 095 193 929 17 864 63 381 64 867 23 043 43 515 36 068 29 843 13 549 11 611 17 165



Működési bevételek
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési bevételek Áh-n belülről
Finanszírozási bevételek
Irányíró szervi támogatás
Maradvány

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

8. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

016030 018030 031030 041110 066010

54,75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54,75%

0 0 0 94,62% 0 0 0 0 0 0
94,62%

94,62% 0 0 0 0 0 0

286 0 0 0 0 0 110,40% 107,90% 154
106,30% 100,00%
115,57% 109,22%

286 0 0 117,88% 259 598 230,89% 154

286 0 0 0 0 0 110,40% 107,90% 154

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei.-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei.-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei.-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei.-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei.-hoz

2 369 3 810 2 086

2 369 3 810 2 086

352 647 346 607 327 968
352 647 346 607 327 968

2 369 3 810 2 086 352 647 346 607 327 968

3 716 13 587 15 000 44 849 5 517 5 953
8 365 8 892 34 969 4 206 4 206
2 068 2 390 9 880 1 052 1 149

3 716 3 154 3 718

3 716 13 587 15 000 44 849 5 517 5 953



Működési bevételek
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési bevételek Áh-n belülről
Finanszírozási bevételek
Irányíró szervi támogatás
Maradvány

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

8. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

105010 107060 104051 098010 COFOG összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,31%

100 100 76 76,00%
81,33%

22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94,69%

94,62%

0 100,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,74%

131,37% 104,44% 0 111,87% 0 107,09% 93,65%
124,68% 99,55% 0 98,21% 0 99,16% 98,78%

996 955 136,86% 661 787 841 106,86% 0 510 621 121,76% 0 117,14% 96,08%
260 552 212,31% 0 260 405 155,77% 0 259 552 213,13% 0 528 191,86% 82,32%

554 30,59%

131,37% 104,44% 0 111,87% 0 107,09% 93,35%

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei.-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei.-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei.-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei.-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei.-hoz

27 153 27 153 22 079

27 053 27 053 22 003

352 647 351 200 332 561
352 647 346 607 327 968

4 593 4 593

379 800 378 353 354 662

4 983 5 142 6 755 3 494 4 163 4 348 3 057 3 420 10 347 11 081 375 253 376 542 352 632
3 987 3 927 4 896 2 833 3 116 3 102 2 288 2 247 7 975 7 908 208 554 205 074 202 572

1 307 1 844 2 160 64 759 64 691 62 156
1 013 101 940 106 777 87 904

4 547 1 811

4 983 5 142 6 755 3 494 4 163 4 348 3 057 3 420 10 347 11 081 379 800 378 353 353 186



9. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai

Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany J Közösségi Ház

B e v é t e l e k

Működési célú bevételek 83,73% 76,09% 64,34% 99,31%

      Int. működési bevételek 83,73% 75,76% 64,34% 99,31%

     Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 0 0 0 0 150 150 100,00% 0 0 0 0 0
OEP támogatás
Működési célú támogatások 150 150 100,00%

Felhalmozási célú bevétel
Finanszírozási célú bevétel 96,99% 100,00% 99,95% 94,48%

Önkormányzati támogatás 96,99% 100,00% 99,95% 94,38%
Pénzmaradvány igénybevétel 156 156 100,00% 213 213 100,00% 873 873 100,00% 100,00%

B e v é t e l e k összesen: 96,14% 98,23% 97,99% 95,77%

K i a d á s o k

Működési célú kiadások 96,16% 97,94% 99,14% 93,39%
      Személyi juttatások 97,56% 100,00% 100,00% 99,99%

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 97,78% 100,00% 100,00% 99,99%
Külső személyi juttatások 10 450 205 45,56% 504 100,00% 132 132 100,00% 99,97%

      Munkaadókat terhelő járulékok 99,00% 100,00% 99,99% 99,98%

      Dologi kiadások 90,60% 90,01% 95,52% 89,26%

 Felhalmozási célú kiadások 869 869 706 81,24% 0 99,94% 48,20% 178 98,52%

K i a d á s o k összesen: 96,09% 97,96% 97,91% 93,81%

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

9 768 11 577 9 694 8 357 11 042 8 402 8 391 10 428 6 709 32 952 40 449 40 168

9 768 11 577 9 694 8 357 10 892 8 252 8 391 10 428 6 709 32 952 40 449 40 168

164 230 170 414 165 281 126 427 137 947 137 947 158 591 179 429 179 332 69 878 110 412 104 313

164 230 170 258 165 125 126 427 137 734 137 734 158 591 178 556 178 459 69 878 108 602 102 503
1 810 1 810

173 998 181 991 174 975 134 784 148 989 146 349 166 982 189 857 186 041 102 830 150 861 144 481

173 129 181 122 174 164 134 784 147 289 144 254 163 153 185 262 183 673 102 652 138 317 129 169
104 883 107 360 104 737 84 672 91 454 91 454 102 279 117 137 117 136 31 934 41 702 41 698
104 873 106 910 104 532 84 168 90 391 90 391 100 529 117 005 117 004 30 570 37 800 37 797

1 063 1 063 1 750 1 364 3 902 3 901

30 260 30 919 30 611 23 689 25 469 25 469 28 337 32 759 32 755 8 699 11 472 11 470

37 986 42 843 38 816 26 423 30 366 27 331 32 537 35 366 33 782 62 019 85 143 76 001

1 700 1 699 3 829 4 595 2 215 12 544 12 358

173 998 181 991 174 870 134 784 148 989 145 953 166 982 189 857 185 888 102 830 150 861 141 527



B e v é t e l e k

Működési célú bevételek

      Int. működési bevételek

     Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.
OEP támogatás
Működési célú támogatások

Felhalmozási célú bevétel
Finanszírozási célú bevétel 

Önkormányzati támogatás
Pénzmaradvány igénybevétel

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

Működési célú kiadások
      Személyi juttatások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok

      Dologi kiadások

 Felhalmozási célú kiadások

K i a d á s o k összesen:

10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai

Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Összesen

111,86% 83,71% 100,14%

112,18% 83,71% 92,38%

111,78% 0 0 0 111,75%
111,78 111,78%

150
92 92

87,91% 99,29% 97,42%

83,48% 99,29% 97,35%
100,00% 222 222 100,00% 100,00%

101,57% 98,63%### 97,90%

80,25% 0 98,46% 0 94,38%
82,13% 99,95% 97,63%
77,85% 99,95% 97,70%
95,88% 72 76 76 100,00% 95,79%

84,39% 99,96% 98,33%

78,59% 93,18% 87,61%

635 635 555 87,40% 189 858 848 98,83% 86,70%

80,28%### 98,46% 94,20%

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

75 826 78 949 88 314 3 844 3 844 3 218 139 138 156 289 156 505

16 500 16 500 18 510 3 844 3 844 3 218 79 812 93 690 86 551

59 326 62 449 69 804 59 326 62 599 69 954
59 326 62 449 69 804 59 326 62 449 69 804

47 203 60 142 52 869 74 533 86 786 86 174 640 862 745 130 725 916

47 203 44 019 36 746 74 533 86 564 85 952 640 862 725 733 706 519
16 123 16 123 19 397 19 397

123 029 139 091 141 275 78 377 90 630 89 392 780 000 901 419 882 513

122 394 138 456 111 107 78 188 89 772 88 389 774 300 880 218 830 756
45 619 45 771 37 590 44 347 53 765 53 739 413 734 457 189 446 354
40 859 34 909 27 176 44 275 53 689 53 663 405 274 440 704 430 563
4 760 10 862 10 414 8 460 16 485 15 791

11 944 11 706 9 879 13 224 16 187 16 181 116 153 128 512 126 365

64 831 80 979 63 638 20 617 19 820 18 469 244 413 294 517 258 037

5 700 21 201 18 381

123 029 139 091 111 662 78 377 90 630 89 237 780 000 901 419 849 137



10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Intézmények összesen

072111 072112 072210

Működési bevételek 121,29 101,64 940 940 0 0,00

    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 0
    Intézményi működési bevételek 121,29 960 101,64 940 940 0,00
Felhalmozási bevétel 92 0,00
Finanszírozási bevételek 100,00 0 0

B e v é t e l e k összesen: 108,47 101,64 940 0 0,00

Működési kiadások 38,76 99,32 65,43
      Személyi juttatások 0 946 85,38 0 0 0 0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 162 0,00
Külső személyi juttatások 946 946 100,00

      Munkaadókat terhelő járulékok 230 230 100,00
      Dologi kiadások 35,73 99,32 65,43
Beruházási kiadások 394 51 27 52,94 149 57 20 35,09

K i a d á s o k összesen: 38,79 99,32 65,15

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

Teljesítés 
2015. 12. 31.

Teljesítés 
%-a mód. 

ei.-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

Teljesítés 
2015. 12. 31.

Teljesítés 
%-a mód. 

ei.-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

Teljesítés 
2015. 12. 31.

Teljesítés 
%-a mód. 

ei.-hoz

14 600 9 939 12 055 19 999 5 543 5 634

19 039
14 600 9 939 12 055 5 543 5 634

-6 269 16 123 16 123 22 922 4 555

8 331 26 062 28 270 42 921 5 543 5 634 5 495

7 937 23 014 8 921 42 921 43 017 42 723 5 346 5 951 3 894
1 108

7 937 21 676 7 745 42 921 43 017 42 723 5 346 5 951 3 894

8 331 23 065 8 948 42 921 43 017 42 723 5 495 6 008 3 914



Intézmények összesen

Működési bevételek

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

B e v é t e l e k összesen:

Működési kiadások
      Személyi juttatások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások
Beruházási kiadások

K i a d á s o k összesen:

11. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

074031 074032 018050

0 0 0,00 0 0 0,00 0 111,78

0 0 111,78

0 0

0 0 0,00 0 0 0,00 111,78

84,91 51,78 20 20 100,00
83,72 50,15 0

81,78 43,24 0

100,00 100,00 0

85,71 50,42 0

90,05 745 552 74,09 20 20 100,00
52 446 444 99,55 40 0

85,12 51,78 20 20 100,00

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

Teljesítés 
2015. 12. 31.

Teljesítés 
%-a mód. 

ei.-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

Teljesítés 
2015. 12. 31.

Teljesítés 
%-a mód. 

ei.-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

Teljesítés 
2015. 12. 31.

Teljesítés 
%-a mód. 

ei.-hoz

38 847 1 440 62 449 69 804

38 847 1 440 62 449 69 804

-6 500 8 876 23 619

32 347 10 316 23 619 62 449 69 804

32 295 30 013 25 484 10 316 11 304 5 853 23 579
22 854 20 678 17 311 7 082 8 425 4 225 15 683
22 854 18 481 15 114 7 082 7 400 3 200 10 923

2 197 2 197 1 025 1 025 4 760
6 129 5 376 4 608 1 925 2 134 1 076 3 890
3 312 3 959 3 565 1 309 4 006

32 347 30 459 25 928 10 316 11 304 5 853 23 619



Intézmények összesen

Működési bevételek

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

B e v é t e l e k összesen:

Működési kiadások
      Személyi juttatások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások
Beruházási kiadások

K i a d á s o k összesen:

11. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

082042 082044 083030

0 0 395 602 642 106,64

395 602 642 106,64

0 0

0 602 642 106,64

1 119,74
0 0 697 0,00 125,76 0 0

697 0,00 116,87
53 935

188 0,00 121,33
1 278 108,29

200,85 178 660 22,18

243,53 106,34

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

Teljesítés 
2015. 12. 31.

Teljesítés 
%-a mód. 

ei.-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

Teljesítés 
2015. 12. 31.

Teljesítés 
%-a mód. 

ei.-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

Teljesítés 
2015. 12. 31.

4 445 4 805 4 676

4 445 4 805 4 676

2 699 18 794 3 074

2 699 19 189 7 519 4 805 4 676

2 699 1 163 116 300,00 19 011 18 683 22 371 7 519 7 519 8 292
9 460 9 826 12 357
9 460 9 773 11 422

1 764,15
2 503 3 239 3 930

2 699 27 800,00 7 048 5 618 6 084 7 519 7 519 8 292
2 719 5 461 2 975

2 699 2 720 6 624 19 189 21 658 23 031 7 519 7 519 8 292



Intézmények összesen

Működési bevételek

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

B e v é t e l e k összesen:

Működési kiadások
      Személyi juttatások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások
Beruházási kiadások

K i a d á s o k összesen:

11. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

083030 082092 086020 091110

97,32 102,74 69,97 0 0 0 0,00

97,32 102,74 69,97

0,00 0,00

97,32 87,13 0 69,97 0 0,00

110,28 86,82 0 0 0 0,00 99,45
89,86 98,91
91,62 99,10
77,06 625 205 32,80
89,30 103,72

110,28 85,20 92,66
91,07

110,28 87,07 0 0 0 0,00 99,45

Teljesítés 
%-a mód. 

ei.-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

Teljesítés 
2015. 12. 31.

Teljesítés 
%-a mód. 

ei.-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

Teljesítés 
2015. 12. 31.

Teljesítés 
%-a mód. 

ei.-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

Teljesítés 
2015. 12. 31.

Teljesítés 
%-a mód. 

ei.-hoz

23 862 31 529 32 392 4 250 3 513 2 458

23 862 31 529 32 392 4 250 3 513 2 458

49 561 5 649 -4 250 266 118 1 242

73 423 37 178 32 392 3 513 2 458 266 118 1 242

73 423 112 114 97 342 266 118 294 749 293 114
22 474 31 876 28 643 198 245 216 252 213 895
21 110 28 027 25 677 196 639 215 627 213 690

1 364 3 849 2 966 1 606
6 196 8 233 7 352 53 064 58 640 60 819

44 753 72 005 61 347 14 809 19 857 18 400
6 850 6 238

73 423 118 964 103 580 266 118 294 749 293 114



Intézmények összesen

Működési bevételek

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

B e v é t e l e k összesen:

Működési kiadások
      Személyi juttatások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások
Beruházási kiadások

K i a d á s o k összesen:

11. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

091140 096015 104030

43 814 75,72 74,95 0 0 0 0,00

0 0
43 814 75,72 74,95

239 0,00 0 222 0,00

814 61,95 74,95 222 0 0,00

96,11 94,06 98,98
99,73 0 0 99,95
99,55 99,95

658 117,16 72 76 76 100,00
91,83 99,96
83,90 94,06 92,30
64,49 189 858 848 98,83

94,66 94,06 98,98

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

Teljesítés 
2015. 12. 31.

Teljesítés 
%-a mód. 

ei.-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

Teljesítés 
2015. 12. 31.

Teljesítés 
%-a mód. 

ei.-hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

Teljesítés 
2015. 12. 31.

Teljesítés 
%-a mód. 

ei.-hoz

1 075 26 473 31 803 23 837

1 075 26 473 31 803 23 837

142 532 40 598 69 042

142 575 1 314 67 071 31 803 23 837 69 042

137 877 149 126 143 322 67 071 69 794 65 650 68 853 80 155 79 337
93 589 99 699 99 432 44 347 53 765 53 739
92 931 98 679 98 237 44 275 53 689 53 663

1 020 1 195
29 222 30 507 28 016 13 224 16 187 16 181
15 066 18 920 15 874 67 071 69 794 65 650 11 282 10 203 9 417

4 698 7 164 4 620

142 575 156 290 147 942 67 071 69 794 65 650 69 042 81 013 80 185



Intézmények összesen

Működési bevételek

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

B e v é t e l e k összesen:

Működési kiadások
      Személyi juttatások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások
Beruházási kiadások

K i a d á s o k összesen:

11. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

104035 018030 013360

83,74 0 150 150 100,00 0 78 820

150 150 100,00
83,74 78 820

0 98,36

83,74 0 98,36 0 78 820

94,12 0 0 0 0,00 0 96,33
0 0 0 0 0 97,10

99,97
93,31
99,97

94,12 91,61
81 63 77,78

94,12 0 0 0 0,00 0 96,27

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

Teljesítés 
2015. 12. 31.

Teljesítés %-
a mód. ei.-

hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

Teljesítés 
2015. 12. 31.

Teljesítés %-
a mód. ei.-

hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

Teljesítés 
2015. 12. 31.

Teljesítés %-
a mód. ei.-

hoz

3 844 3 844 3 219 1 051,28

3 844 3 844 3 219 1 051,28

5 491 721 655 709 793

9 335 3 844 3 219 721 805 709 943 1 051,28

9 335 9 617 9 052 25 137 24 214
15 560 15 109

8 866 8 863
6 694 6 246
3 966 3 965

9 335 9 617 9 052 5 611 5 140

9 335 9 617 9 052 25 218 24 277



Intézmények összesen

Működési bevételek

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

B e v é t e l e k összesen:

Működési kiadások
      Személyi juttatások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások
Beruházási kiadások

K i a d á s o k összesen:

11. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

096025 Cofog összesen

0 19 4 21,05 100,14

111,75
19 4 21,05 92,38

0 0 92 0,00
97,42

0 19 4 21,05 97,90

0 4 4 100,00 94,38
0 0 97,63

97,70
95,79
98,33

4 4 100,00 87,61
86,70

0 4 4 100,00 94,20

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

Teljesítés 
2015. 12. 31.

Teljesítés %-
a mód. ei.-

hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

Teljesítés 
2015. 12. 31.

Teljesítés %-
a mód. ei.-

hoz

139 138 156 289 156 505

59 326 62 599 69 954
79 812 93 690 86 551

640 862 745 130 725 916

780 000 901 419 882 513

774 300 880 218 830 756
413 734 457 189 446 354
405 274 440 704 430 563

8 460 16 485 15 791
116 153 128 512 126 365
244 413 294 517 258 037

5 700 21 201 18 381

780 000 901 419 849 137



11. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2015. évi mérleg

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s

Önkormányzat Polg. Hivatal Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda

A/I.   Immateriális javak
A/II.  Tárgyi eszközök 963 817 157 99 219 784
A/III.  Befektetett pénzügyi eszközök
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/   Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 963 817 157 99 219 784

B/I.  Készletek 274 0
B/II. Értépkapírok
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 274 0 0 0 0 0

C/ Pénzeszközök 537 114 108 104 105 507 99

D/I.  Költségvetési évben esedékes követelések 147 179 235
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 74 390 938 36 0 108 289 608 297
D/    Követelések 147 468 532

E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 0 19 0 9 0

F/ Aktív időbeli elhatárolások 38 863 20 0 41 0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 672

G/I.    Nemzeti vagyon induláskori értéke
G/II.   Nemzeti vagyon változásai
G/III.  Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 50 50 50 50 25 25
G/IV. Felhalmozott eredmény
G/V.  Eszközök érékhelyesbítésének forrása
G/VI. Mérleg szerinti eredmény
G/ Saját tőke 776

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 4
H/II. Költségvetési évet követően esed. kötelezettségek 720 0
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 240 0
H/ Kötelezettségek 4

I/ Kincstári számla vezetésével kapcs. elszámolások

J/ Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN 672

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

63 647 58 748
19 228 792 19 710 119 11 515 5 374

9 250 9 250

19 301 689 19 778 117 11 515 5 374

282 130 799 175 4 183

217 246 263 496 4 622 2 967 1 418 1 637 1 611
12 793 12 730

1 061
230 113 277 287 5 012 3 905 1 454 1 745 2 219

2 512 1 859

19 813 970 20 857 091 22 862 10 679 2 560 1 072 2 047 2 945 1 415

22 360 371 22 360 371 47 653 47 653 15 649 15 649 1 905 1 905 3 529 3 529

699 395 699 395 4 503 4 503
-4 442 965 -3 386 522 -32 232 -51 380 -17 373 -25 662 -4 316 -9 548 -4 645 -12 083

1 051 158 346 594 -19 148 -10 731 -8 289 -1 453 -5 232 -2 855 -7 438 -2 415
19 667 959 20 019 838 -9 955 -9 963 -11 416 -7 593 -10 448 -8 529 -10 944

17 008 17 063 1 047 2 171 2 504 1 376 1 374 1 337 1 269
28 673 23 098
70 683 212 787

116 364 252 948 1 767 2 171 2 504 1 376 1 374 1 337 1 509

29 647 584 305 20 319 18 463 10 019 11 112 8 266 9 783 9 965 12 355

19 813 970 20 857 091 22 862 10 679 2 560 1 072 2 047 2 945 1 415



M  e  g  n  e  v  e  z  é  s

A/I.   Immateriális javak
A/II.  Tárgyi eszközök
A/III.  Befektetett pénzügyi eszközök
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/   Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

B/I.  Készletek
B/II. Értépkapírok
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

C/ Pénzeszközök

D/I.  Költségvetési évben esedékes követelések
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások
D/    Követelések

E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

F/ Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

G/I.    Nemzeti vagyon induláskori értéke
G/II.   Nemzeti vagyon változásai
G/III.  Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
G/IV. Felhalmozott eredmény
G/V.  Eszközök érékhelyesbítésének forrása
G/VI. Mérleg szerinti eredmény
G/ Saját tőke

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
H/II. Költségvetési évet követően esed. kötelezettségek
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
H/ Kötelezettségek

I/ Kincstári számla vezetésével kapcs. elszámolások

J/ Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

11. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2015. évi mérleg

Arany J. K. Ház Városi Eü. Kp. Bóbita Bölcsőde Város össz.

152 4 63 2
828 525 678

0 0
830 525 678

274 0
0 0

0 0 274 0

144 118

58 978 525 0
110 0
347 33 80 38

91 978 525 80 38

0 0 0 28 0

59 92

749 834

221 221
0 0

176 176 62 62

0 0
-278

0 92 948 844 889

92 948 844 889

0 0

0 0 0 0

749 834

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

63 862 58 754
4 270 6 085 1 099 19 247 540 19 724 784

9 250 9 250

4 422 6 089 1 162 19 320 652 19 792 788

1 463 2 922 16 122 29 612 304 767 832 676

3 745 231 257 267 607
12 903 12 730

1 643 2 656
4 202 245 803 282 993

2 017 3 467

10 146 9 194 18 262 30 967 19 873 541 20 911 924

22 489 22 489 45 705 45 705 22 497 522 22 497 522

5 871 5 871 710 132 710 132
-16 598 -18 102 -45 708 -37 217 -1 294 -5 181 -4 565 131 -3 545 695

-1 504 -2 970 8 491 12 292 -3 887 1 014 151 338 184
4 563 1 593 14 359 26 651 -4 898 -5 176 19 656 674 20 000 143

2 318 24 138 26 106
1 668 31 061 23 098

70 923 212 787
1 668 2 318 126 122 261 991

3 915 5 283 3 811 3 368 4 803 5 121 90 745 649 790

10 146 9 194 18 262 30 967 19 873 541 20 911 924



12. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2015. évi eredménykimutatás

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s

Önkormányzat Polg. Hivatal Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 75 76
02 Eszk. és szolg. értékesítése nettó esz. bev.
03 Tevékenység egyéb nettó esz. bev.
I Tevékenység nettó eredménysz. bevétele

04 Saját term. készletek állományvált.
05 Saját előállítású eszk. aktivált értéke
II Aktivált saját teljesítmények éréke
06 Központi műk. célú támogatások esz. bev.
07 Egyéb műk. célú támogatások esz. bev. 22 150
08 Különféle egyéb eredménysz. bev. 8 110 31 0
III Egyéb eredményszeml. bevételek
09 Anyagköltség 804
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke
11 Eladott áruk beszerzési értéke
12 Eladott (közvetített) szolgált. Értéke 362 173
IV Anyagjellegű ráfordítások
13 Bérköltség
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 523
15 Bérjárulékok
V Személyi jellegű ráfordítások
VI Értékcsökkenési leírás 702 848
VII Egyéb ráfordítások
A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

16 Kapott (járó) osztalék és részesedés
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjell. esz. bev.
18 Pénzügyi műveletek egyéb esz. bevételei 294 0
VIII Pénzügyi műveletek eredm.sz. bevételei
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 281 35
20 Részesedések, értékp., pénzeszk. értékvesztése
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 137 27
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai 418 62
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

C) SZOKÁSOS EREDMÉNY

22 Felhalm. célú támogatások eredménysz. bevételei
23 Különféle rendkívüli eredménysz. bevételek 139
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek 139 0
XI Rendkívüli ráfordítások 472 156
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 139 0 -472 0 -156 0

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

1 679 319 1 590 694
34 315 36 150 29 045 18 493 7 235 6 122 6 446 4 593 6 389 3 267

136 847 146 233
1 850 481 1 773 077 29 120 18 569 7 235 6 122 6 446 4 593 6 389 3 267

886 019 827 194 322 433 327 968 153 242 165 125 138 456 137 734 152 763 178 459
67 547 85 439 8 617
10 187 2 254 2 584 1 544 1 288 1 518

963 753 914 887 333 634 327 998 154 786 165 235 139 744 137 915 154 281 178 459
7 661 1 587 5 823 10 856 1 489 1 747 1 055 1 927 1 868

393 130 235 068 49 589 46 848 28 327 28 695 22 407 20 655 22 794 25 243

3 878 3 067 14 022 9 178
404 669 239 722 69 434 66 882 29 816 30 442 23 462 21 821 24 721 27 284

53 239 32 554 188 916 179 522 102 333 103 423 90 601 91 257 103 629 113 209
44 205 53 464 32 559 22 869 1 962 4 169 1 445 1 703 4 589
20 057 19 379 63 943 61 580 29 698 30 587 28 185 25 779 28 348 32 985

117 501 105 397 285 418 263 971 132 554 135 972 122 955 118 481 133 680 150 783
390 527 660 568 10 766 6 586 2 579 1 529 4 151 1 189

2 283 970 1 783 635 16 423 19 859 4 889 5 694 3 320 3 664 4 459 4 885
-382 433 -101 358 -19 287 -10 731 -7 817 -1 453 -5 076 -5 609 -3 038 -2 415

3 862 2 967

4 156 2 967

3 738 2 905

-378 695 -98 453 -19 287 -10 731 -7 817 -1 453 -5 076 -5 609 -3 038 -2 415

43 692 369 150
1 390 974 87 196 2 754
1 434 666 456 346 2 754

4 813 11 299 4 400
1 429 853 445 047 2 754 -4 400

1 051 158 346 594 -19 148 -10 731 -8 289 -1 453 -5 232 -2 855 -7 438 -2 415



M  e  g  n  e  v  e  z  é  s

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
Eszk. és szolg. értékesítése nettó esz. bev.
Tevékenység egyéb nettó esz. bev.
Tevékenység nettó eredménysz. bevétele
Saját term. készletek állományvált.
Saját előállítású eszk. aktivált értéke
Aktivált saját teljesítmények éréke
Központi műk. célú támogatások esz. bev.
Egyéb műk. célú támogatások esz. bev.
Különféle egyéb eredménysz. bev.
Egyéb eredményszeml. bevételek
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgált. Értéke
Anyagjellegű ráfordítások
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

Kapott (járó) osztalék és részesedés
Kapott (járó) kamatok és kamatjell. esz. bev.
Pénzügyi műveletek egyéb esz. bevételei
Pénzügyi műveletek eredm.sz. bevételei
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Részesedések, értékp., pénzeszk. értékvesztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
Pénzügyi műveletek ráfordításai
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

SZOKÁSOS EREDMÉNY

Felhalm. célú támogatások eredménysz. bevételei
Különféle rendkívüli eredménysz. bevételek
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek
Rendkívüli ráfordítások
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

12. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2015. évi eredménykimutatás

Arany J. K. Ház Városi Eü. Kp. Bóbita Bölcsőde Város össz.

0 0
0 0

0 0 0

164 72

0 0
232

769 515

-278

0 0

294 0
0

281 35
0 0

137 27
0 418 62
0

-278

0
403

0 0 -403 0

-278

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

3 307 1 682 701 1 590 770
14 181 27 489 15 045 18 057 3 189 3 218 115 845 117 389

136 847 146 233
17 488 27 489 15 045 18 057 3 189 3 218 1 935 393 1 854 392

100 337 102 503 46 541 36 746 74 000 85 952 1 873 791 1 861 681
68 574 69 804 144 738 155 415

17 285 2 475
100 501 102 503 115 115 106 622 74 000 85 952 2 035 814 2 019 571

3 222 2 189 2 024 1 969 2 488 2 185 25 689 23 205
41 101 62 923 59 886 59 264 10 717 12 651 627 951 491 347

18 132 12 780
44 323 65 112 62 142 61 233 13 205 14 836 671 772 527 332
31 839 32 798 27 032 26 611 45 167 52 734 642 756 632 108

6 395 8 810 11 059 10 825 3 002 2 316 103 615 106 280
11 273 11 498 10 027 10 074 14 206 15 215 205 737 207 097
49 507 53 106 48 118 47 510 62 375 70 265 952 108 945 485

9 595 9 128 3 364 1 348 420 556 683 608
6 362 5 616 4 791 2 875 3 745 3 832 2 327 959 1 830 060
8 202 -2 970 11 745 12 292 -3 484 -401 188 -112 522

3 862 2 967

4 156 2 967

3 738 2 905

8 202 -2 970 11 745 12 292 -3 484 -397 450 -109 617

43 692 369 150
1 391 113 89 950
1 434 805 459 100

9 706 3 254 23 204 11 299
-9 706 -3 254 1 411 601 447 801

-1 504 -2 970 8 491 12 292 -3 887 1 014 151 338 184



13. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2015. évi maradványkimutatás

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s

01 Alaptev.  költségvetési bevételei
02 Alaptev. költségvetési kiadásai
I Alaptev. költségvetési egyenlege

03 Alaptev. finanszírozási bevételei
04 Alaptev. finanszírozási kiadásai
II Alaptev. finanszírozási egyenlege
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA 105 396 154 155

0
05 Vállalk. tev. költségvetési bevételei 0
06 Vállalkozási tev. költségv. kiadásai 0
III Vállalk. tev. költségvetési egyenlege 0 0
07 Vállalk. tev. finanszírozási bevételei 0
08 Vállalk. tev. finanszírozási kiadásai 0
IV Vállalk. tev. finanszírozási egyenlege 0 0
B) VÁLLALK. TEVÉKENYS. MARADVÁNYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
C) ÖSSZES MARADVÁNY 105 396 154 155

0
D) ALAPTEV. KÖT.VÁLLALÁSSAL TERHELT MARADV. 105 396 4 948 155

0
E) ALAPTEV. SZABAD MARADVÁNYA 0 0 0 0 150 0 0

0
F) VÁLLALK. TEV.-ET TERHELŐ BEF. KÖT. 0 0

0
G) VÁLLALK. TEV. FELHASZN. MARADVÁNYA 0 0

Önkor-
mányzat

Polg. 
Hivatal

Tulipán 
Óvoda

Liliom 
Óvoda

Tátika 
Óvoda

Arany J. K. 
Ház

Városi Eü. 
Kp.

Bóbita 
Bölcsőde

Város 
össz.

3 554 622 22 100 9 694 8 402 6 709 40 168 88 406 3 218 3 733 319
2 140 551 353 187 174 870 145 953 185 887 141 527 111 662 89 237 3 342 874
1 414 071 -331 087 -165 176 -137 551 -179 178 -101 359 -23 256 -86 019 390 445

10 553 351 332 561 165 281 137 947 179 332 104 313 52 869 86 174 11 611 828
11 842 930 11 842 930
-1 289 579 332 561 165 281 137 947 179 332 104 313 52 869 86 174 -231 102

124 492 1 474 2 954 29 613 159 343

124 492 1 474 2 954 29 613 159 343

124 492 1 474 2 954 130 528

28 665 28 815



14. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat

2015. évi vagyonkimutatás

ESZKÖZÖK

A/ I. Immateriális javak 92,00%

      1. Vagyoni értékű jogok 152 93 61,18%

      2. Szellemi termékek 92,08%

      3. Immat. javak értékhelyesbítése
A/ II. Tárgyi eszközök 102,48%

     1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 99,39%

         a/ Forgalomképtelen ingatlanok és k. v. é. j. (törzsvagyon) 99,21%

         b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és k. v. é. j. (törzsvagyon) 98,17%

         c/ Forgalomképes ingatlanok és k. v. é. j. 104,30%

      2. Gépek, berendezések, felszerlések, járművek 761,60%

      3. Tenyészállatok
      4. Beruházások, felújítások 1184,03%

      5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök 100,00%

     1. Tartós részesedés 100,00%

     2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
     3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/ IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
    1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
    2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/   Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 102,44%

B/ I. Készletek 274

B/ II. Értékpapírok
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 274 0

C/ I.   Hosszú lejáratú betétek
C/ II.  Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 140 407
C/ III. Forintszámlák 91,55%
C/ IV.Devizaszámlák 173,73%
C/ V. Idegen pénzeszközök 331 0,00%
C/ Pénzeszközök 273,22%

D/I.  Költségvetési évben esedékes követelések 115,72%
   1. Követelések műk. célú támogatások bevételeire ÁHT-on belülről
   2. Követelések felh. célú támogatások bevételeire ÁHT-on belülről
   3. Követelések közhatalmi bevételekre 93,91%
   4. Követelések működési bevételekre 134,64%
   5. Követelések felhalmozási bevételekre
   6. Követelések műk. célú átvett pénzeszközökre 95,24%
   7. Követelések felh. célú átvett pénzeszközökre
   8. Követelések finanszírozási bevételekre
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 98,66%
   1. Követelések műk. célú támogatások bevételeire ÁHT-on belülről
   2. Követelések felh. célú támogatások bevételeire ÁHT-on belülről
   3. Követelések közhatalmi bevételekre
   4. Követelések működési bevételekre 216
   5. Követelések felhalmozási bevételekre
   6. Követelések műk. célú átvett pénzeszközökre
   7. Követelések felh. célú átvett pénzeszközökre 100,34%
   8. Követelések finanszírozási bevételekre
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 161,66%
   1. Adott előlegek 161,66%
   2. Továbbadási célból folyosított támogatások, ellátások elszámolása
   3. Más által beszedett bevételek elszámolása
   4. Forgótőke elszámolása
D/    Követelések 115,13%

E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 28 0 0,00%

F/ Aktív időbeli elhatárolások

Előző 
időszak

Tárgyi 
időszak

Változás 
%-a

63 862 58 754

63 710 58 661

19 247 540 19 724 784
19 177 500 19 060 430
12 035 823 11 940 855
5 374 185 5 276 025
1 767 492 1 843 550

39 046 297 376

30 994 366 978

9 250 9 250
9 250 9 250

19 320 652 19 792 788

552 000

302 233 276 685
2 063 3 584

304 767 832 676

231 257 267 607

97 280 91 353
123 477 166 254

10 500 10 000

12 903 12 730

12 687 12 730

1 643 2 656
1 643 2 656

245 803 282 993

2 017 3 467



ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 105,22%

14. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

FORRÁSOK
Előző év Tárgyév

állományi érték

G/I.    Nemzeti vagyon induláskori értéke 100,00%
G/II.   Nemzeti vagyon változásai
G/III.  Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 100,00%
G/IV. Felhalmozott eredmény 77,67%
G/V.  Eszközök érékhelyesbítésének forrása
G/VI. Mérleg szerinti eredmény
G/ Saját tőke 101,75%

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 108,15%
   1. Kötelezettségek személyi juttatásokra
   2. Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra
   3. Kötelezettségek dologi kiadásokra 86,85%
   4. Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
   5. Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
   6. Kötelezettségek beruházásokra 527,04%
   7. Kötelezettségek felújításokra 226
   8. Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
   9. Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/II. Költségvetési évet követően esed. kötelezettségek 74,36%
   1. Kötelezettségek személyi juttatásokra
   2. Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra 568
   3. Kötelezettségek dologi kiadásokra
   4. Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
   5. Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
   6. Kötelezettségek beruházásokra
   7. Kötelezettségek felújításokra
   8. Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
   9. Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 86,34%
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 300,03%
   1. Kapott előlegek 291,17%
   2. Továbbadási célból folyosított támogatások, ellátások elszámolása
   3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
   4. Forgótőke elszámolása
   5. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök
H/ Kötelezettségek 207,73%

I/ Kincstári számla vezetésével kapcs. elszámolások

J/ Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN 105,22%

19 873 541 20 911 924

Változás 
%-a

22 497 522 22 497 522

710 132 710 132
-4 565 131 -3 545 695

1 014 151 338 184
19 656 674 20 000 143

24 138 26 106

23 021 19 993

1 117 5 887

31 061 23 098

3 740

26 753 23 098
70 923 212 787
69 548 202 503

1 375 3 239

7 045
126 122 261 991

90 745 649 790

19 873 541 20 911 924



15. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

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

Intézmény megnevezése

Nyitólétszám 2015. jan. 01-jén Létszám 2015. szept. 01-jén Tényleges létszám 2015.12.31.-én

Összesen Összesen Összesen

Gyál Város Önkormányzat 4 0 44 48 4 0 44 48 4 0 40 44
Önkormányzat összesen 4 0 44 48 4 0 44 48 4 0 40 44

Polgármesteri Hivatal 53 0 0 53 53 0 0 53 52 0 0 52
Polgármesteri Hivatal összesen 53 0 0 53 53 0 0 53 52 0 0 52

Intézmények
Tulipán Óvoda 45 1 0 46 45 1 0 46 42 1 0 43
Liliom Óvoda 39 0 0 39 39 0 0 39 39 0 0 39
Tátika Óvoda 39 3 0 42 40 2 0 42 39 2 0 41
Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár 15 0 0 15 14 0 0 14 12 0 0 12
Városi Egészségügyi Központ 15 3 0 18 14 4 0 18 13 4 0 17
Bóbita Bölcsőde 27 2 0 29 27 2 0 29 26 2 0 28
Intézmények összesen 180 9 0 189 179 9 0 188 171 9 0 180

Mindösszesen 237 9 44 290 236 9 44 289 227 9 40 276

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt.

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt.

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt.



16. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
Közvetett támogatások 2015. év

Megnevezés

     Építményadó 250 603
     Iparűzési adó

    Ellátottak térítési díja
       - Bölcsőde
       - Óvoda
       - Iskola

    Ellátottak térítési díja összesen

Közvetett támogatások mindösszesen:

Bevételi / 
Kiadási 

terv

Enged-
mény

Teljesítés 
2015.12.31.

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség 
összege adónemenként

210 250
1 089 302 1 303 1 000

4 663 1 499 1 844
38 803 13 823 19 931
79 938 43 850 42 556

123 404 59 172 64 331

1 422 956 60 725 65 934



17. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

2015.

B e v é t e l e k K i a d á s o k

Működési célú bevételek és kiadások

Működési célú támogatás ÁH-n belülről 100,66% Személyi juttatások 97,49%
Közhatalmi bevételek 115,41% Munkaadói járulékok 97,33%
Intézményi működési bevételek 87,93% Dologi kiadások 84,04%
Működési célú átvett pénzeszk. 126,34% Ellátottak pénzbeli juttatásai 90,58%

Egyéb működési célú kiadások 63,03%

106,43% 83,03%

Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások

Felhalm. célú támog. ÁH-n belülről 99,96% Felhalmozási kiadás 96,61%
Felhalmozási bevétel Egyéb felhalmozási célú kiadás 69,42%
Felhalmozási célú átvett pénze. 156,10%

101,45% 96,30%

Finanszírozási célú bevételek és kiadások

Maradvány igénybevétele 100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés 100,00% Áh-n belüli megelőlegezés 67,02%

Csatorna hitel törlesztés 100,00%

100,00% 0 69,62%

Bevételek összesen: 104,82% Kiadások összesen: 86,66%

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. 
hó mód. ei

2015.12.31. 
teljesítés

Teljesítés %-
a a mód.ei-

hoz

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. 
hó mód. ei

2015.12.31. 
teljesítés

Teljesítés 
%-a a 

mód.ei-hoz

773 284 973 512 979 954 672 614 752 948 734 046
1 370 837 1 401 940 1 617 915 194 320 213 277 207 590

230 813 379 760 333 930 789 076 875 782 736 031
33 698 2 498 3 156 41 550 80 419 72 847

510 223 771 503 486 289

2 408 632 2 757 710 2 934 955 2 207 783 2 693 929 2 236 803

767 958 767 662 935 567 1 135 484 1 097 028
1 087 9 587 13 027 9 043

614 305 18 972 29 616

614 305 786 930 798 365 945 154 1 148 511 1 106 071

130 000 324 553 324 553
49 288 49 288 70 041 46 943

6 000 6 000

130 000 373 841 373 841 76 041 52 943

3 152 937 3 918 481 4 107 161 3 152 937 3 918 481 3 395 817



18. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
Előirányzat felhasználási terv teljesítése 2015. év

Pénzeszköz felhasználás

Megnevezés
eredeti ei. január február március április május június

terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés

Működési célú bevételek
Felhalmozási célú bevételek 0 250 728 0 250
Finanszírozási bevételek

Mindösszesen:

Működési célú kiadások
Felhalmozási célú kiadások
Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mindösszesen :

Megnevezés
eredeti ei. július augusztus szeptember október november december

terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés

Működési célú bevételek
Felhalmozási célú bevételek 75 250 0 0
Finanszírozási bevételek

Mindösszesen:

Működési célú kiadások
Felhalmozási célú kiadások
Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mindösszesen :

2 408 632 3 167 626 84 084 152 947 84 622 101 968 661 338 619 046 107 764 132 782 190 372 199 447 84 033 443 325
614 305 809 535 9 626 3 888 1 094 3 671 165 478 9 842 166 995
130 000 130 000 10 833 10 833 10 834 10 834 10 833 10 833 10 834 10 834 10 833 10 833 10 833 10 833

3 152 937 4 107 161 94 917 173 406 99 344 113 896 672 421 630 607 118 598 147 287 366 683 220 122 95 116 621 153

2 207 783 2 323 280 183 981 166 870 183 982 173 001 183 982 156 721 183 982 244 649 183 982 124 007 183 982 235 819
945 154 1 072 537 6 505 1 431 6 737 3 200 12 593 9 014 179 655 8 443 23 255 53 324 404 135 112 670

3 152 937 3 395 817 190 486 168 301 190 719 176 201 196 575 165 735 363 637 253 092 207 237 177 331 588 117 348 489

2 408 632 3 167 626 80 859 141 533 89 868 94 446 658 538 562 054 84 082 253 718 84 622 168 072 198 450 298 288
614 305 809 535 165 479 260 488 16 371 354 396 203 290 32 545 18 222 10 902
130 000 130 000 10 833 10 833 10 834 10 834 10 833 10 833 10 834 10 834 10 833 10 833 10 833 10 833

3 152 937 4 107 161 257 171 152 441 361 190 121 651 669 621 927 283 94 916 467 842 95 455 211 450 227 505 320 023

2 207 783 2 323 280 183 982 121 195 183 982 190 303 183 982 177 208 183 982 183 783 183 982 192 546 183 982 357 178
945 154 1 072 537 6 505 20 055 9 067 12 798 30 364 535 942 140 915 274 088 6 505 7 523 118 918 34 049

3 152 937 3 395 817 190 487 141 250 193 049 203 101 214 346 713 150 324 897 457 871 190 487 200 069 302 900 391 227



19. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzatának

2015.

1., Gyál Város Beruházó Viziközmű Társulat megszünése miatti hitelátvállalás

Kedvezményezett

Finanszírozó hitelint. Szerz. szerinti összeg 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év

Gyál Város Beruházó Viziközmű Társulat 0 0 0
Összesen 0 0 0

2., Az önkormányzat saját bevételeinek köre

2015 2015. év teljesítés 2016. 2017. 2018.
helyi adóból származó bevétel

0 0 0 0 0

osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel 0 0 0 0 0

bírság-., pótlék- és díjbevétel
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0 0
Összesen 

a Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség vállalásokból fennálló kötelezettségei teljesítésének és a 
353/2011. (XII.30.) Kormány rendelet 2. §. (1) bekezdés szerinti saját bevételeinek alakulása

Jelenlegi 
állom.

2015. év 
teljesítés

Alsónémedi és Vidéke 
Takarékszöv. 30 000 6 000 6 000 6 000

30 000 6 000 6 000 6 000

1 371 000 1 611 259 1 371 000 1 371 000 1 371 000

az önkormányzati vagyon és az 
önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 
értékesítéséből származó bevétel

tárgyi eszköz és az immeteriális jószág, 
részvény, részesedés, vállalat értékesítésből 
vagy privatizációból származó bevétel

4 000 6 580 4 000 4 000 4 000

1 375 000 1 617 839 1 375 000 1 375 000 1 375 000



20. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
Részesedések 2015. év

Megnevezés Érték

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató ZRt.
Gyál Városüzemelt. és Városfejl. Nonp. Kft.
Gyál Közbiztonságért Alapítvány 100
Gyál és Térsége Hulladékkazdálkodási Kft.
Dél-Pest Megyei Térségi ISZK 150
Gyáli Városgazda Kft.

Összesen:

2 000
3 000

1 000

3 000

9 250



21. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzata

többéves kihatással járó döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban

Beruházás forrása Beruházások, fejlesztések megnevezése

2014. 2015. 2015. évi teljesítés 2016.

Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támog. Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás

Európai Uniós forrás Bóbita Bölcsőde bővítése 0 0 0 0 0

Európai Uniós forrás Gyáli Hulladékgazdálkodási program 0 0 0

Európai Uniós forrás Közvilágítás korszerűsítése Gyálon 0 0 0 0 0 0

Saját forrás Liliom Óvoda felújítása 0 0 0 0 0

Európai Uniós forrás Új szervezeti-működési kultúra bevezetése 0 0 0 0 0 0

Európai Uniós forrás Elektronikus helyi közigazgatási infrasturktúra fejl. 0 0 0 0

Európai Uniós forrás Coménius-régió együttműködések 0 0 0 0 0 0
Összesen : 0

35 144 3 888 7 777

11 204 330 957 8 020 334 354 82 853

260 488 260 192

200 000 271 008 357 492

23 731 23 378

2 823 8 469 8 430 1 334

1 498 1 656
37 967 11 204 629 031 208 020 635 787 355 195 357 492



22. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai

M e g n e v e z é s

B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei
     Működési célú bevételek
        Működési célú támogatások ÁH-n belülről
        Közhatalmi bevételek
        Működési bevétel
        Működési célú átvett pénzeszközök 0

     Felhalmozási célú bevételek
        Felhalm. célú  támogatások államházt.belülről 0
        Felhalmozási bevétel 0 0 995
        Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

    Finanszírozási bevételek

2. Polgármesteri Hivatal bevételei
     Működési célú bevételek
        Működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 22
        Közhatalmi bevételek 100 100 76 100 100 100
        Intézményi működési bevétel
    Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0
    Finanszírozási bevételek 0 0 0 0

3. Intézmények bevételei
     Működési célú bevételek
        Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről
        Intézményi működési bevétel
     Felhalmozási célú bevételek 0 92
     Finanszírozási bevételek

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai
     Működési célú kiadások
        Személyi juttatások
        Munkaadókat terhelő járulékok
        Dologi kiadások
        Ellátottak pénzbeli juttatásai
        Egyéb működési célú kiadások

      Felhalmozási célú kiadások
         Beruházások
         Felújítások
         Egyéb felhalmozási kiadások

      Finanszírozási kiadások 0

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai
     Működési célú kiadások
         Személyi juttatások
         Munkaadókat terhelő járulékok
         Dologi kiadások
    Felhalmozási célú kiadások 4547 554
    Finanszírozási kiadások 0 0 0

3. Intézmények kiadásai
     Működési célú kiadások
         Személyi juttatások
         Munkaadókat terhelő járulékok
         Dologi kiadások
      Felhalmozási kiadások
      Finanszírozási kiadások 0

2015. évi 
eredeti ei.

2016. 02. hó 
mód. ei.

2015.12.31. 
teljesítés

2016. évi 
terv 

előirányzat

2017. évi 
terv 

előirányzat

2018. évi 
terv 

előirányzat

2 986 646 3 711 049 3 904 473 2 819 680 2 558 747 2 563 730
2 242 341 2 574 268 2 756 349 2 254 925 2 256 000 2 259 000

713 958 910 913 909 978 725 185 727 000 729 000
1 370 737 1 401 840 1 617 839 1 390 435 1 390 000 1 390 000

123 948 259 017 225 376 139 305 139 000 140 000
33 698 2 498 3 156

614 305 786 930 798 273 41 297 10 000 10 000
767 958 767 662 21 949

9 000
614 305 18 972 29 616 10 348 10 000 10 000

130 000 349 851 349 851 523 458 292 747 294 730

27 153 31 746 26 694 21 803 22 100 22 100
27 153 27 153 22 101 21 803 22 100 22 100

27 053 27 053 22 003 21 703 22 000 22 000

4 593 4 593

139 138 175 686 175 994 139 744 115 000 117 000
139 138 156 289 156 505 115 744 115 000 117 000

59 326 62 599 69 954 70 760 70 000 72 000
79 812 93 690 86 551 44 984 45 000 45 000

19 397 19 397 24 000

3 152 937 3 918 481 4 107 161 2 981 227 2 695 847 2 702 830

1 993 137 2 638 709 2 193 494 1 779 465 1 494 540 1 496 810
1 058 230 1 437 169 1 053 415 1 151 141 1 142 040 1 144 310

50 326 90 685 85 120 51 673 52 000 53 000
13 408 20 074 19 069 13 670 14 040 14 310

442 723 474 488 390 090 396 859 396 000 397 000
41 550 80 419 72 847 30 800 30 000 30 000

510 223 771 503 486 289 658 139 650 000 650 000

934 907 1 125 499 1 087 136 605 226 329 500 332 500
915 728 1 072 948 1 038 797 590 910 315 000 317 000

9 592 39 524 39 296 11 840 12 000 13 000
9 587 13 027 9 043 2 476 2 500 2 500

76 041 52 943 23 098 23 000 20 000

379 800 378 353 353 186 370 060 371 757 372 820
375 253 376 542 352 632 366 417 368 757 369 820
208 554 205 074 202 572 210 347 211 752 212 020

64 759 64 691 62 156 62 132 63 005 63 300
101 940 106 777 87 904 93 938 94 000 94 500

1 811 3 643 3 000 3 000

780 000 901 419 849 137 831 702 829 550 833 200
774 300 880 218 830 756 803 472 804 550 807 200
413 734 457 189 446 354 439 613 440 000 441 000
116 153 128 512 126 365 124 021 124 500 125 100
244 413 294 517 258 037 239 838 240 050 241 100

5 700 21 201 18 381 28 230 25 000 26 000



K i a d á s o k összesen: 3 152 937 3 918 481 3 395 817 2 981 227 2 695 847 2 702 830
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 
Gyál Város Önkormányzata vezetése részére 

az Önkormányzat 2015. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról 
 

Elvégeztük Gyál Város Önkormányzata mellékelt 2015. évi éves  költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, 
amely éves költségvetési beszámoló a 2015. évi költségvetési jelentésből - mely szerint a teljesített költségvetési 
kiadás 3.395.817 eFt, a teljesített költségvetési bevétel 4.107.161 eFt-, a maradványkimutatásból, mely szerint az 
összes maradvány 159.343 eFt, az adatszolgáltatásokból, valamint a  2015. december 31-i fordulónapra elkészített 
mérlegből, amelyben az eszközök és források egyező főösszege 20.911.924  eFt,  és az ezen időponttal végződő évre 
vonatkozó eredménykimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény 338.184 eFt, továbbá a költségekről és 
megtérült költségekről szóló kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. 
 

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért 
A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolónak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az 
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért 
és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy 
lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló 
elkészítése. 
 

A könyvvizsgáló felelőssége 
A mi felelősségünk az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat 
a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, 
hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk 
végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e lényeges hibás 
állításoktól. 
 

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni 
az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves 
költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a 
könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési 
beszámolónak az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért 
mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, 
de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A 
könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a 
gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves költségvetési 
beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.  
 

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói 
véleményünk megadásához. 
 
Vélemény: 
 

A könyvvizsgálat során Gyál Város Önkormányzata 2015. évi éves  költségvetési beszámolóját, annak részeit, és 
tételeit (költségvetési jelentést, maradványkimutatást, mérleget, eredménykimutatást, költségekről és megtérült 
költségekről szóló kimutatást, kiegészítő mellékletet) azok könyvelési és bizonylati alátámasztását, az érvényes 
Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint - továbbá azon jogszabályok alapján, amelyek a 
könyvvizsgáló számára a beszámolóban szereplő adatok vonatkozásában feladatokat határoznak meg -  
felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves  költségvetési 
beszámolót a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 
Korm. rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették 
el. 
 
Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése 
teljesítéséről, a 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő 
év gazdálkodásának eredményéről megbízható és valós képet ad. 
 
Budapest, 2016. április 28. 

              
Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása:          Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása: 
Képviseletre jogosult neve: dr. Benedek József           Kamarai tag könyvvizsgáló neve: dr. Benedek József 
Könyvvizsgáló cég neve: Béta-Audit Kft         Kamarai tagsági szám: 004709 
Könyvvizsgáló cég székhelye: 1035 Bp. Miklós tér 2. 
Nyilvántartásba-vételi szám: 000051 
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Független könyvvizsgálói jelentés 
a Képviselő-testület részére 

 
 Gyál Város Önkormányzata 

2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról 
 

Elvégeztük Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 
(zárszámadási) rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben  

a bevételek főösszege 4.107.161 eFt, a kiadások főösszege 3.395.817 eFt. 

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztése az Önkormányzat polgármestere, jóváhagyása 
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a Magyarországi helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján, a 
rendelettervezet véleményezése. 

A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 
Standardok alapján, a zárszámadási rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi 
előírásokra figyelemmel végeztük. 

Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk 
kialakításához. 

Könyvvizsgálói vélemény: 

Véleményünk szerint a Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásáról 
szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas. 

 
 
Budapest, 2016. április 28. 

 
 
 

  
        dr. Benedek József 

kamarai tag könyvvizsgáló 
004709 
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KIEGÉSZÍTÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ 
 

a  Gyál Város Önkormányzata 2015.évi költségvetése végrehajtásáról szóló 
rendelettervezet vizsgálatáról, valamint a 2015. évi összevont éves költségvetési 

beszámolójának könyvvizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez. 
 
A Béta-Audit Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. megvizsgálta Gyál Város 
Önkormányzata 2015. évi zárszámadási rendelettervezetét, valamint az összevont éves 
költségvetési beszámolóját. 
 
Az éves költségvetési beszámoló felülvizsgálata az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó 
intézmények adatait összevontan tartalmazó konszolidált éves költségvetési beszámolóra 
terjedt ki. A könyvvizsgálat a beszámoló ellenőrzésekor figyelembe vette a magyar Nemzeti 
Könyvvizsgálati Standardokban a könyvvizsgálat elvégzésére meghatározott feladatokat, 
módszereket és a záradékot (véleményt) ennek figyelembevételével adta meg. 

A könyvvizsgálat az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) 
Kormányrendeletnek megfelelően a könyvviteli mérlegben kimutatott értékadatoknak az 
ingatlankataszterrel és a vagyonkimutatással való egyezőségét ellenőrizte. 

 
I. 

A könyvvizsgálat célja és módszerei 
 

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az Önkormányzat 
− éves költségvetési beszámolója a számviteli törvény és a többször módosított 4/2013. 

(I.11.) Kormányrendelet előírásai szerint készült-e, és ennek megfelelően megbízható 
és valós képet ad-e az Önkormányzat és intézményei vagyoni és pénzügyi helyzetéről, 
a gazdálkodás eredményéről; 

− biztosította-e az elektronikus közigazgatás feltételeit, az adatok közzétételével a 
gazdálkodás nyilvánosságát; 

− kialakította-e a külső-belső feltételeknek megfelelően a költségvetés tervezési, 
gazdálkodási és zárszámadási feladatai belső kontrollrendszerét, (így a kiépített és 
működő belső irányítási és szabályozási rendszert, valamint a belső ellenőrzési 
funkciók ellátásának rendszerét); 

− a feladatok, tevékenységek szabályszerű ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, 
előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a függetlenített belső ellenőrzés; 

− biztosított volt-e a könyvvezetési, beszámoló-készítési előírások betartása, a 
számviteli alapelvek érvényesülése, ezen belül különös tekintettel a tevékenység 
folytatásának, a mérleg valódiságának, teljességének és világosságának elveire. 

 
A könyvvizsgálati cél megvalósítása érdekében - az éves könyvvizsgálati munkaprogram 
alapján - sor került: 

− az úgynevezett rendszervizsgálatokra (az önkormányzat és intézményei gazdálkodása 
szabályozottságának, a pénzgazdálkodással összefüggő hatáskörök, döntési jogkörök 
működésének, és a vezetői, a belső ellenőrzési tevékenységek stb. áttekintésére); 

− a gazdasági műveletek elszámolásának (szúrópróbaszerű), valamint az évközi 
kockázatosnak ítélt tranzakcióknak az ellenőrzésére; 

− a zárlati munkák és azon belül döntően a leltározás, a leltárak és kiértékelésük 
ellenőrzésére; 

− az éves beszámoló, illetve a zárszámadási rendelettervezet ellenőrzésére. 
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Folyamatos könyvvizsgálói munkánk során a hangsúlyt az éves költségvetési beszámoló 
valódiságának, leltárakkal való alátámasztottságának, szabályszerű összeállításának 
megítélésére helyeztük. 

A könyvvizsgálat nem terjedt ki az állami és egyéb támogatások igénylésének, 
felhasználásának és elszámolásának, valamint az állami adózással (áfa, stb.) kapcsolatos 
feladatok végrehajtásának ellenőrzésére. 
 
A rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok, iratok, adatok, információk teljességéért az 
Önkormányzat polgármestere és jegyzője „Teljességi nyilatkozat”-ban felelősséget vállalt. 
 
A könyvvizsgálat alapját képező, valamint a feladatok végrehajtása során figyelembe vett, 
legfontosabb jogszabályok: 

− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, többször módosított 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.); 

− a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény (Sztv.); 
− az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (Aht.); 
− Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről elfogadott 2014. évi C. törvény; 
− az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény; 
− az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Kormányrendelet;  
− az államháztartás számviteléről szóló, többször módosított 4/2013 (I.11.) 

Kormányrendelet; 
− az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és 

adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XII.06.) Kormányrendelet. 
 
Mindezek alapján a rendelettervezettel, valamint az éves költségvetési beszámolóval 
kapcsolatos könyvvizsgálói vélemény és minősítés a következőkben foglalható össze. 
 
 

II. 
A könyvvizsgálat megállapításai 

 
 

1. A zárszámadási rendelettervezet jogszabályi alátámasztottsága 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Aht.) foglalt előírások szerint a 
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlító 
módon kell elkészíteni. 
 
A zárszámadási rendeletben szereplő eredeti előirányzatok fő részösszegei megegyeznek a 
költségvetési rendelet vonatkozó adataival, a módosított előirányzatok az előterjesztés 
adataival, illetve a zárszámadási rendelettervezet részét képező mellékletek adataival. Az 
adatok összehasonlíthatósága biztosított. 
 
A könyvvizsgálat megállapította, hogy a zárszámadási rendelettervezet a jogszabályi 
előírásoknak megfelel és a jogszabályi előírásoknak megfelelő kimutatásokat tartalmazza.  
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2. A gazdálkodás rendszerének vizsgálati tapasztalatai 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 2014. január 1-től hatályba lépő változása, valamint az 
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a könyvvezetés 
jelentősen megváltozott. Ebből következően a 2014. évi záró mérleg sorai, illetve azok 
tartalma módosult. A változások a számviteli nyilvántartásokban a rendelkezéseknek 
megfelelően kerültek átvezetésre.  
 
A számviteli alapelvek gyakorlati érvényesülését – könyvvizsgálat - az Önkormányzat 
Számviteli Politikájában meghatározottak alapján tekintette át, a kapcsolódó szabályzatokkal 
együtt. 
 
A könyvvizsgálat megállapítása szerint a szabályozottság és az alkalmazott gyakorlat 
összességében biztosított volt. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 
számviteli politikával, illetve a számviteli politika részét képező leltározási és leltárkészítési, 
értékelési és pénzkezelési szabályzattal rendelkeznek.  
 
Az Önkormányzat számviteli, pénzügyi és szakmai információi alkalmasak a külső-belső 
információs igények kielégítésére. 
 
3. Az éves beszámoló ellenőrzésének, az éves zárlati munkák vizsgálatának tapasztalatai 
 
Az Önkormányzat gazdálkodásáról a kettős könyvviteli és analitikus nyilvántartások 
vezetésével tud számot adni. 
 
Az államháztartás mérlegének összeállításához szükséges információk tartalmi azonosságát a 
kötelezően alkalmazandó egységes számlakeret alapján a helyi számlarend biztosítja. 
 
A könyvvizsgálat során vizsgáltuk az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 
eszközökről és azok forrásairól vezetett idősoros és számlasoros elszámolásait, a gazdasági 
műveletek megfelelő bizonylati rögzítését, és ezek alapján a nyilvántartások vezetését. 
 
A könyvvizsgálói munkaprogramban jelzett kockázatbecslés alapján kijelölt könyvvizsgálati 
területeket részletesebb vizsgálat tárgyává tettük a szükséges bizonyosság megszerzéséhez. 
Az ellenőrzés keretében vizsgáltuk az Önkormányzat működésének pénzügyekkel kapcsolatos 
tevékenységét a könyvvizsgálat rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján. 
 
A könyvvizsgálat megállapította, hogy az Önkormányzatnál a főkönyvi számlák és az 
analitikus nyilvántartások vezetése megfelelően történt, kialakították az egyeztetési pontokat a 
bizonylatok adatai, az analitikus és a főkönyvi nyilvántartások között. 
 
Az éves zárási feladatok könyvvizsgálata magába foglalta az adott negyedévi zárlatot és az év 
végi zárlati feladatokat. 
 
Megállapítható, hogy a főkönyvi számlák lezárása megfelelően történt, s ezt követően a 
mérlegszámlák egyenlegeinek zárásával valós adatok kerültek a mérlegbe. 
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4. Az éves beszámoló felülvizsgálatának tapasztalatai 
 

4.1. A mérleg felülvizsgálata 
 

 Gyál Város Önkormányzata éves mérlegének adatai 
2015. december 31. 

                                                                                                                   Ezer Ft-ban 
Megnevezés 2015.01.01. 2015.12.31. Változás 

ESZKÖZÖK    
Nemzeti vagyonba tartozó 
befektetett eszközök 

19.320.652 19.792.788 472.136 

Immateriális javak 63.862 58.754 5.108 
Tárgyi eszközök 19.247.540 19.724.784 477.244 
Befektetett pénzügyi eszközök 9.250 9.250 0 
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott 
eszközök 

0 0 0 

Nemzeti vagyonba tartozó 
forgóeszközök 274 0 -274 

Készletek 274 0 -274 
Értékpapírok 0 0 0 
Pénzeszközök 304.767 832.676 527.909 
Hosszú lejáratú betétek 0 552.000 552.000 
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 140 407 267 
Forintszámlák 302.233 276.685 -25.548 
Devizaszámlák 2.063 3.584 1.521 
Idegen pénzeszközök 331 0 -331 
Követelések 245.803 282.993 37.190 
Költségvetési évben esedékes 
követelések 

231.257 267.607 36.350 

Költségvetési évet követően esedékes 
követelések  

12.903 12.730 -173 

Követelés jellegű sajátos elszámolások 1.643 2.656 1.013 
Egyéb sajátos eszközoldali 
elszámolások 28 0 -28 

Aktív id őbeli elhatárolások 2.017 3.467 1.450 
Eszközök összesen 19.873.541 20.911.924 1.038.383 
    
FORRÁSOK    
Saját tőke 19.656.674 20.000.143 343.469 
Nemzeti vagyon induláskori értéke 22.497.522 22.497.522 0 
Nemzeti vagyon változásai 0 0  
Egyéb eszközök induláskori értéke és 
változásai 

710.132 710.132 0 

Felhalmozott eredmény -4.565.131 -3.545.695 1.019.436 
Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 0 
Mérleg szerinti eredmény 1.014.151 338.184 -675.967 
Kötelezettségek 126.122 261.991 135.869 
Költségvetési évben esedékes 
kötelezettségek 

24.138 26.106 1.968 

Költségvetési évet követően esedékes 
kötelezettségek 

31.061 23.098 -7.963 

Kötelezettség jellegű sajátos 
elszámolások 

70.592 205.742 135.150 
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Egyéb sajátos forrásoldali 
elszámolások 

331 7.045 6.714 

Kincstári számlavezetéssel 
kapcsolatos elszámolások 0 0 0 

Passzív időbeli elhatárolások 90.475 649.790 559.315 
Források összesen 19.873.541 20.911.924 1.038.383 

 
A beszámoló mérlege a főkönyvi kivonattal egyező, valamennyi mérlegsort analitikával, 
alapbizonylatokkal és leltárral alátámasztottak. 
 

4.1.1. Eszközök 
 
Az összevont mérlegadatok összesítése alapján megállapítható, hogy a Befektetett eszközök 
állománya meghatározó értéket képvisel. Azon belül az Immateriális javak értéke 58.754 eFt, 
amely vagyoni értékű jogok (93 eFt) és szellemi termékek (58.661 eFt) értékéből tevődik össze. 
Az előző évhez képest a csökkenés mértéke 5.108 eFt, melynek oka az elszámolható ÉCS 
összege. 
 
Az eszközökön belül az immateriális javak részaránya jelentéktelen, értéke a bázishoz viszonyítva 
csökkent. 
 
A vagyon egyik legjelentősebb állományát a tárgyi eszközök képezik (19.724.784 eFt). A 
mérlegcsoporton belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 19.060.430 
eFt. A gépek, berendezések, felszerelések és járművek állománya 297.376 eFt-ra, a befejezetlen 
beruházások állománya 366.978 eFt-ra növekedett, amely megegyezik a 2015. december 31-i 
mérlegben kimutatott adattal.  
 
Az ingatlanok értéke a bázishoz képest minimálisan változott, míg a gépek, berendezések, 
felszerelések és járművek állománya, valamint a befejezetlen beruházások állománya erőteljes 
növekedést mutat. 
 
Az ingatlanok mérlegértéke összevont számviteli adatokból származik, amelyeket teljes körű, 
egyedi, részletező értéknyilvántartások támasztanak alá. 
 
 

 Gyál Város Önkormányzata befektetett eszközei 
2015. december 31-én 

 

Megnevezés 
Összeg (eFt) 

bruttó érték értékcsökkenés nettó érték 0-ra leírt bruttó 
 Immateriális javak 104.344 45.590 58.754 34.867 
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 
értékű jogok 

22.669.654 3.609.224 19.060.430 25.649 

Gépek, berendezések, felszerelések, 
járművek 

929.652 632.276 297.376 206.089 

Beruházások, felújítások 366.978 0 366.978 0 
Tárgyi eszközök összesen 23.966.284 4.241.500 19.724.784 231.738 
Koncesszióba, vagyonkezelésbe 
adott eszközök 

0 0 0 0 

Befektetett eszközök összesen: 24.070.628 4.287.090 19.783.538 266.605 
 
A jelenlegi követelmények alapján a vagyonkataszter, a vagyonnyilvántartás és a számviteli 
nyilvántartás ellenőrzésének tapasztalatai az alábbiakban foglalhatók össze: 
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Az Önkormányzat ingatlanvagyonának szabályszerű nyilvántartását, folyamatos 
karbantartását és az adatszolgáltatások elkészítését szakképzett munkatárs alkalmazásával 
biztosítják. 
 
A könyvvizsgáló feladata az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott ingatlanok 
értékadatai egyezőségének vizsgálata a számviteli nyilvántartások és az önkormányzati 
ingatlanvagyon kataszterben szereplő adatok között, amelyet a könyvvizsgálat keretében a 
2015. évre vonatkozóan is elvégeztünk.  
 
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő kulcsokkal, negyedévente időarányosan megtörtént, az eszközök a 
számvitelben a számviteli szabályoknak megfelelő nettó értéken szerepelnek.  
 
A mérlegben a befejezetlen beruházások és felújítások nagysága 366.978 eFt összeggel 
szerepel. A befejezetlen beruházások értéke 335.984 eFt-tal növekedett. A növekedés oka, hogy a 
beruházások egy részét nem lehetett még aktiválni.  
 
A befektetett pénzügyi eszközök 9.250 eFt összegű mérlegértéke tartós részesedések 
nyilvántartás szerinti értékéből adódik és a mértéke a bázis évhez viszonyítva nem változott.  
 
A mérlegsoron kimutatott készletek állománya a raktárban lévő anyagok értékét mutatja. 
2015. december 31.-én nem volt raktári készletállomány.  
 
A pénzeszközök aránya a mérlegben 3,98 %. Az Önkormányzat 2015. december 31-én 407 
eFt pénztári pénzkészlettel, 552.000 eFt lekötött betéttel, 3.584 eFt értékben devizaszámlával 
és 276.685 eFt értékben kincstáron kívül vezetett forintszámlával rendelkezett. 
 
A 2015. december havi záró és a 2016. január havi nyitó bankkivonatok, valamint a 
pénztárjelentések egyezően igazolják a pénzállományt. 
 
Szúrópróbaszerűen vizsgáltuk az évközi pénzforgalom dokumentálásának szabályszerűségét. 
Ennek keretében külön figyelmet fordítottunk a bizonylati fegyelem, az érvényesítés, 
utalványozás, szabályszerűség stb. betartására. Az ellenőrzés során lényeges, az év végi 
beszámoló valódiságát érintő szabálytalanságot nem tapasztaltunk. 
 
Követelések 
 

A követelésállomány 2015. XII. 31-i értéke 282.993 eFt, összetétele az alábbi: 
 

Megnevezés Összeg (eFt) 
Költségvetési évben esedékes követelések 267.607 
Költségvetési évet követően esedékes 
követelések 

12.730 

Követelés jellegű sajátos elszámolások 2.656 
Követelések összesen 282.993 

 
A követelések összegének aránya a mérlegen belül 1,35 %.  
 
A költségvetési évben esedékes bevételek között kerültek kimutatásra a vevők (166.254 eFt), 
a helyi adók kivetéséből származó követelések értékvesztéssel csökkentett (91.353 eFt), 
illetve az Önkormányzat társaságainak adott kölcsönök (10.000 eFt) összegei. 
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A költségvetési évet követően esedékes követelések tartalmazzák a munkáltatói kölcsön 
(2.195 eFt) összegét.   
 
A követelés jellegű sajátos elszámolások között kerültek kimutatásra az adott előlegek (2.656 
eFt), amelyből a foglalkoztatottaknak adott előlegek összege 1.452 eFt-ra emelkedett. 
 
Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tartalmazzák a 2016. évben rendezendő tételeket 
is.  
 
Az aktív időbeli elhatárolásokon belül az Önkormányzat bevételt nem, de 3.467 eFt költséget, 
ráfordítást számolt el.  
 
 

4.1.2. Források 
 
A saját tőke 20.000.143 eFt-os értékét   

- a nemzeti vagyon induláskori értéke   22.497.522 eFt. 
- a egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 710.132 eFt, 
- a felhalmozott eredmény     -3.545.695 eFt és 
- a mérleg szerinti eredmény         338.184 eFt 

mérlegsora mutatja.  
 
A nemzeti vagyon induláskori értéke a 2014. január 1-én meglévő, a nemzeti vagyonba 
tartozó eszközök bekerülési értékének forrása. 
 
A felhalmozott eredmény az előző költségvetési évek felhalmozott eredménye, illetve 
vesztesége. 
 
A mérleg szerinti eredmény megegyezik az eredménykimutatásban ilyen címen kimutatott 
összeggel. 
 
A saját tőke könyvviteli nyilvántartása helyes.  
 
 
Kötelezettségek 
 

A kötelezettségállomány 2015. XII. 31-i értéke 261.991 eFt, összetétele az alábbi: 
 

Megnevezés Összeg (eFt) 
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 26.106 
Költségvetési évet követően esedékes 
kötelezettségek 

23.098 

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 212.787 
Kötelezettségek összesen 261.991 

 
 
A költségvetési évben esedékes kötelezettségek között került kimutatásra az év végén fennálló 
túlfizetésből, téves befizetésekből, illetőleg a kapott előlegből származó 202.503 eFt összegű 
kötelezettség. Az előző évhez képest 132.955 eFt növekedés tapasztalható.  
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A szállítói állomány pénzügyi nyilvántartása alapján tételesen ellenőrzésre került a 
pénzügyileg rendezetlen állomány, amelyeket külső egyenlegközlő megerősítések is 
alátámasztanak.  
 
A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek tartalmazzák a nettó finanszírozás és 
a szállítói-állomány következő évben esedékes összegét. A 2015. évre áthúzódó - átvállalt vízi 
közmű - hitel (6.000 eFt) összege 2015. évben rendezésre került. 
 
A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között a kapott előlegek és a gépjárműadó 
továbbutalandó része került kimutatásra, valamint itt került kimutatásra a helyi adók 
túlfizetése. 
 
Az egyéb sajátos forrásoldali elszámolásoknál kerültek kimutatásra az idegen 
pénzeszközökkel kapcsolatos kötelezettségek 7.045 eFt összege. 
 
A passzív időbeli elhatárolásokon belül az Önkormányzat 572.120 eFt bevételt és 77.670 eFt 
költséget/ráfordítást számolt el. 
 
Az elhatárolt költségek legnagyobb részét a decemberi bér teszi ki. 
 
 
 
A pénzforgalmi jelentés vizsgálata 
 
 Gyál Város Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó eredmény-kimutatása az 
Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények teljesített bevételi és kiadási 
adatait tartalmazza.  
  
A tevékenység eredménye 112.522 eFt veszteség. A pénzügyi műveletek eredménye 2.905 
eFt nyereség, amelyet követően a szokásos eredmény 109.617 eFt veszteség. 

 

Az Önkormányzatnak 459.100 eFt rendkívüli bevétele volt. Ráfordításként 11.299 eFt került 
elszámolásra, így a mérleg szerinti eredmény 338.184 e Ft nyereség.  

 
III. 

 
Az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének értékelése 

 
 
 Gyál Város Önkormányzata 2015. évi gazdálkodását a vagyon összetétele, a vagyoni és 
pénzügyi helyzet elemzése alapján vizsgáltuk a költségvetési éves beszámoló adatai alapján, 
az alábbi táblázat szerint.  
 
 
A vagyon összetétele, a vagyoni helyzet 
 
Az eszközök 2015. évi nyitó és záró értékének megoszlása és változása a beszámoló 
adataiból: 
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Eszköz megnevezése Nyitó Nyitó Záró Záró 

 eFt 
megoszlás 

% 
eFt 

megoszlás 
% 

Nemzeti vagyonba tartozó bef. 
eszk. 19.320.652 97,22 19.792.788 94,65 

Immateriális javak 63.862 0,32 58.754 0,28 
Tárgyi eszközök 19.247.540 96,85 19.724.784 94,33 
Befektetett pénzügyi eszközök 9.250 0,05 9.250 0,04 
Koncesszióba, vagyonkezelésbe 
adott eszközök 

0 0,00 0 0,00 

Nemzeti vagyonba tartozó 
forgóeszk. 274 0,00 0 0,00 

Készletek 274 0,00 0 0,00 
Értékpapírok 0 0,00 0 0,00 
Pénzeszközök 304.767 1,53 832.676 3,98 
Hosszú lejáratú betétek 0 0,00 552.000 2,64 
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 140 0,00 407 0,00 
Forintszámlák 302.233 1,52 276.685 1,32 
Devizaszámlák 2.063 0,01 3.584 0,02 
Idegen pénzeszközök 331 0,00 0 0 
Követelések 245.803 1,24 282.993 1,35 
Költségvetési évben esedékes 
követelések 

231.257 1,16 267.607 1,28 

Költségvetési évet követően 
esedékes követelések  

12.903 0,07 12.730 0,06 

Követelés jellegű sajátos 
elszámolások 

1.643 0,01 2.656 0,01 

Egyéb sajátos eszközoldali 
elszám. 28 0,00 0 0 

Aktív id őbeli elhatárolások 2.017 0,01 3.467 0,02 
Eszközök összesen 19.873.541 100,00 20.911.924 100,00 

 
Az Önkormányzat összes eszközértéke az előző évhez képest 1.038.383 eFt-tal magasabb. 
 
A források alakulása a beszámoló adataiból: 
 

Forrás megnevezése Nyitó Nyitó Záró Záró 

 eFt 
megoszl

ás % eFt 
megoszl

ás % 
Saját tőke 19.656.674 98,91 20.000.143 95,64 
Nemzeti vagyon induláskori értéke 22.497.522 113,20 22.497.522 107,59 
Nemzeti vagyon változásai 0 0,00 0 0 
Egyéb eszközök induláskori értéke 
és változásai 

710.132 3,57 710.132 3,39 

Felhalmozott eredmény -4.565.131 -22,96 -3.545.695 -16,95 
Eszközök értékhelyesbítésének 
forrása 

0 0,00 0 0 

Mérleg szerinti eredmény 1.014.151 5,10 338.184 1,61 
Kötelezettségek 125.791 0,63 261.991 1,25 
Költségvetési évben esedékes 
kötelezettségek 

24.138 0,12 26.106 0,12 
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Költségvetési évet követően 
esedékes kötelezettségek 

31.061 0,16 23.098 0,11 

Kötelezettség jellegű sajátos 
elszámolások 

70.592 0,35 205.742 0,99 

Egyéb sajátos forrásoldali 
elszámolások 331 0,00 7.045 0,03 

 
Kincstári számlavezetéssel 
kapcsolatos elszámolások 

 
0 

 
 

0,00 
0 0 

Passzív időbeli elhatárolások 90.475 0,46 649.790 3,11 
Források összesen 19.873.541 100,00 20.911.924 100,00 

 
A forrásokon belül a saját források együttes összege 20.000.143 eFt, amely az előző évhez 
képest 343.469 eFt-tal magasabb. A bázis év záró értékéhez viszonyítva az összes forráson 
belüli részaránya pedig 98,91%-ról 96,63 %-ra csökkent. 

 
IV. 

Összefoglalás 
 
 Gyál Város Önkormányzatának 2015. évi gazdálkodását reprezentáló költségvetési éves 
beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a vonatkozó kormányrendeletek, 
valamint az államháztartási törvény előírásainak figyelembevételével készítették el. 
 
Az eredeti és módosított előirányzatoktól jelentősen eltérő teljesítésekre a magyarázatot a 
rendelet indoklása megadja. Alátámasztja a költségvetés tervezésének megalapozottságát a 
tervezett működési és a felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások teljesítése. 
Biztosított volt a tervezett és teljesített költségvetési bevételek, kiadások alapján a 
költségvetési és a pénzügyi egyensúly. 
 
Az Önkormányzat bevételeit a költségvetésében meghatározott feladatokra használta fel, 
pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével. A legszükségesebb feladatokat a rendelkezésre 
álló forrásoknak megfelelően megvalósították.  
 
Az Önkormányzat vagyonáról a nyilvántartásokat elkészítette, rendezte, a változásokat 
átvezette. 
 
Mindezek alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásában a 
kötelező és vállalt feladatait pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével, megfelelő 
színvonalon teljesítette.  
 
Budapest, 2016. április 28. 
 

                  
dr. Benedek József 

kamarai tag könyvvizsgáló  
004709 

 



Tárgy: Beszámoló a belső ellenőrzés 2015. évi 
vizsgálatainak tapasztalatairól 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 196/2014.(XI.27.) sz. határozatával hagyta jóvá a 
2015. évi belső ellenőrzési tervet. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a Gyáli Polgármesteri Hivatal elkészítette a 2015. évben 
lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentését, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Összességében elmondható, hogy a belső ellenőrzés során komoly hiányosságokra nem derült fény, három 
intézkedési terv készült, melyből kettő a szabályzatok aktualizálásának elmaradására, egy pedig szabályzatokhoz 
kapcsolódóan a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások hiányosságára volt 
visszavezethető. Intézkedési tervkészítési kötelezettség nélkül három esetben (Tulipán Óvoda működésének 
ellenőrzése, Gy.T.H. Kft. 2014. évi működésének átfogó ellenőrzése, Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár átfogó pénzügyi-, gazdasági ellenőrzése) születtek javaslatok, amelyeket az érintett szervezetek 
működésük során hasznosítanak, és megtörtént a 2014. évi ellenőrzések utóvizsgálata is.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján szíveskedjen a beszámolót elfogadni! 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően 
elfogadja a 2015. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentést. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Gyál, 2016. március 22.  

                       
                  Rozgonyi Erik 
                     címzetes főjegyző 



 
 
Gyál Város Önkormányzata 
Képviselő-testület 
 
 
 
 

GYÁLI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
 
 
Tárgy: 2015. éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) alapján a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) elkészítette a 2015. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló 
éves összefoglaló jelentését.  
 
Vezetői összefoglaló 
 
A Bkr. 48.§-a, valamint a Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyve is megfogalmazza az éves 
ellenőrzési jelentés, illetve az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi 
követelményeit.  
 
2015. évben is, mint korábban, a belső ellenőrzés kiemelt feladatot kapott az 
Önkormányzat, a Hivatal gazdálkodása tekintetében. A Szervezeti és Működési Szabályzat 
is rögzíti, hogy a belső ellenőrzés (belső ellenőrzési vezető) közvetlenül az első számú 
vezetőnek, címzetes főjegyzőnek alárendelten végezte feladatát és az ellenőrzések mellett 
szakmai tanácsadással is támogatta a címzetes főjegyző munkáját.  
 
A szakmai tanácsadási feladatnak a Hivatal szabályozásában különösen nagy jelentősége 
van. A belső ellenőrzés tekintetében 2015. évben a hatályos Bkr. 22.§ értelmében a külső 
szakértő egyben a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is ellátta.  A belső ellenőrzés 
kiemelten fontos területként kezelte a belső kontroll rendszer működtetésének fontosságát 
és szakmai tanácsadással segítséget nyújtott a belső szabályzatok és az ellenőrzési 
nyomvonalak szakszerű kialakításában.  

 
A belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján ellenőrzési tervet készített a 2015. évi 
ellenőrzési feladatellátásra. A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a Belső Ellenőrzési 
Kézikönyvben meghatározott szabályok szerint kerültek végrehajtásra. Az éves ellenőrzési 
terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés 
rendelkezésére álló erőforrásokon alapult. Kialakításra kerültek azok a 
kontrolltevékenységek, melyek biztosítják az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat, 
fizikai kontrollokat és beszámolási eljárásokat. 
 
A vizsgálatok során a belső ellenőrzés javaslatokat, ajánlásokat rögzített a jelentésekben. 
Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat az érintett szervezeti egységek vezetői 
egyértelműen beazonosították, megtárgyalásra kerültek a belső ellenőrzés által feltárt 
hiányosságok.  
 
Az ellenőrzés alá vont szervezeti egységeknek a belső ellenőrzés által lefolytatott 
ellenőrzéseket követően szükség szerint intézkedési tervet kellett készíteni. Az intézkedési 
tervek megvalósításáról szóló beszámoló készítése az ellenőrzött szervezeti egység vezető 
feladatát képezte. 
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A belső ellenőrzést végző 2015. évben is az IIA standardok alapján látta el feladatát. 
Minden ellenőrzési jelentés összefoglalást és javaslatokat tartalmaznak, szükség szerint 
rangsorolva és minősítve a megállapításokat.  
 
Címzetes főjegyzőként a 2015. évben hatályos Bkr. 6.§ (1) bekezdése szerint olyan 
kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben tartalmazza a világos a szervezeti struktúrát, 
egyértelműen meghatározza a felelősségi, hatásköri viszonyokat és feladatokat. 
 
 
 
 
Gyál, 2016. március 29. 

 
 
 
 
                                                                             Rozgonyi Erik                                                
                                                                            címzetes főjegyző 
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I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 
(Bkr. 48. §. a) pont 
 
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét 
növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű 
megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási 
és belső kontrollrendszerének hatékonyságát  
 
A belső ellenőr tevékenységét a 2015. évben hatályos Bkr. 21.§ (1-3) bekezdés továbbá a 
nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével a Belső Ellenőrzési Kézikönyv 
szerint, valamint a Képviselő - testület által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján 
végezte. 
 
A belső ellenőrzést végző a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, 
valamint gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességét vizsgálva megállapításokat 
és ajánlásokat fogalmazott meg a címzetes főjegyző és a polgármester részére, melyeket 
a polgármester indokolt esetben a Képviselő-testület soron következő ülése elé terjesztett 
volna.  
 
A helyi önkormányzat belső ellenőrzését ellátó folyamatos ellenőrzést végez a képviselő-
testület hivatalánál az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan, 
valamint ellenőrzést végezhet a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési 
szerveknél, valamint a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott 
támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is. 
 
 
I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 
48. § aa) pont) 
 
I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése 
 
Az IIA standardok szerint kétszintű kockázatelemzéssel készült a belső ellenőrzési terv, 
melynek célja, hogy a stratégiai tervet figyelembe véve a Hivatal valamennyi szervezetére 
kiterjedjen a kockázatelemzés. Az éves terv kialakításának kockázatelemzése 
megfelelőnek bizonyult, hiszen valamennyi kiemelt és tervezett gazdálkodási területet 
vizsgálat alá vontunk, valamint biztosított volt a soron kívüli vizsgálatra a kapacitás. A 
kockázatelemzés során a kockázati tényezőket a belső ellenőrzés súlyozta kiemelve a 
kockázatokat és azok hatását.  
 
A Hivatal vezetése fontosnak tartotta megismerni a kockázati prioritások kialakítását, 
melyet a belső ellenőrzés értekezleteken ismertetett. A vizsgálatok irányának 
kialakításában a címzetes főjegyző közreműködött. A Hivatal stratégiai célja, hogy 
valamennyi szervezeti egysége vizsgálat alá kerüljön, ennek megfelelően minden 
szervezeti egység értesül a belső ellenőrzésekről.  
 
Elmaradt vagy soron kívüli ellenőrzések:  

A betervezett ellenőrzések végrehajtásra kerültek. 

Soron kívüli, illetve terven felüli ellenőrzésre nem került sor. 
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Az ellenőrzések bemutatása kizárólag a feltárt hiányosságok bemutatásával:  
(A részletes ellenőrzési jelentések a címzetes Főjegyzőnél megtalálhatóak.) 
 

MEGNEVEZÉS MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT 
 

Tulipán Óvoda működésének 
ellenőrzése 

 
 

Az intézmény szakmai működését tükröző alapdokumentumok  
aktualizáltak: vizsgáltuk az alapító okiratot, szervezeti és működési 
szabályzatot és annak eljárásrendjét, a működés szakmai 
dokumentumait a  pedagógiai programot és intézményi munkatervet. 

Megállapítottuk, hogy a fenti dokumentumok megfelelően 
szabályozzák a működést és összhangban állnak a hatályos 
jogszabályi előírásokkal. 

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, 
illetve folyamatokról összességében1: intézkedési terv készítést 
nem igényel, de az SzMSz egyes pontjainak javítását javasoljuk.   

 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti 

és Működési Szabályzatának 
szabályszerűségi ellenőrzése 

 
 

1. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata 2013. április 14. napi keltezéssel 
készült, 2013. május 01-től lépett hatályba, 
egyidejűleg a korábbi Szervezeti és Működési 
Szabályzat hatályát vesztette. A Képviselő-testület 
határozattal nem hagyta jóvá. 

 
2. A kormányzati funkciók, államháztartási 

szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 
rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM 
rendeletben kihirdetett, 2014. január 1-jétől 
érvényes, alaptevékenység besorolási kód változás 
a Szervezeti és Működési Szabályztaban nem 
került átvezetésre. 
 

3. A Szervezeti és Működési Szabályzatban nem került 
átvezetésre az Alapító okirattal egyezően az 
irányító szerv által az Ávr. 10. § (1)-(3) bekezdése 
szerint a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt más 
költségvetési szervek felsorolása. 
 

4. A 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet 4. 
számú függeléke mutatja be a Gyáli Polgármesteri 
Hivatal szervezeti struktúráját, a gazdasági 
szervezet engedélyezett létszámát nem tartalmazta 
2014. december 31. hatályos Ávr.13.§ (1) e) pontja 
szerint. 
 
Az ellenőrzés javaslatot nem tesz, mivel 2015. 
január 1-től hatályos Ávr.13.§ (1) e) pontja a 
szervezeti felépítést és a működés rendjét, a 
szervezeti egységek - ezen belül a gazdasági 
szervezet - megnevezését, feladatait, a 
költségvetési szerv szervezeti ábráját kell az 
SzMSz-nek tartalmaznia. 

 
5. Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 13.§- a 
meghatározza, hogy a költségvetési szerv 
szervezeti és működési szabályzatának 

                                                 
1 Bkr. 41. § (4) bekezdése alapján az ellenőrzési jelentés vezetői összefoglalójában az ellenőrzés eredményét és a 
feltárt hiányosságokat összefoglaló értékelést kell adni. 
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tartalmaznia kell – többek között az ellátandó, és a 
kormányzati funkció szerint besorolt 
alaptevékenységek megjelölését, a szervezeti 
felépítést és a működés rendjét, a szervezeti 
egységek - ezen belül a gazdasági szervezet - 
megnevezését, feladatait, a költségvetési szerv 
szervezeti ábráját, azoknak a költségvetési 
szerveknek a felsorolását, amelyek tekintetében a 
költségvetési szerv az Áht. 10. § (4) bekezdése 
alapján az Ávr. 9. § (1) bekezdése szerinti 
feladatokat ellátja.  

 
A hivatkozott jogszabályi előírások alapján 
javaslom a Polgármesteri Hivatal Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítását és 
jóváhagyásra a Képviselő-testület elé 
terjesztését. 

 
 

Gyál Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala és az 

Önkormányzat fenntartásában 
álló önállóan működő 

Intézmények közötti munka- és 
feladatmegosztás rendjéről szóló 

megállapodások 2014. évi 
szabályszerűségi ellenőrzése 

 

 
 

1. Az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 10. §. (4) 
bekezdése alapján „A gazdasági szervezettel nem 
rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt 
költségvetési szerv a munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjét megállapodásban (a 
továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) 
rögzíti”. A munkamegosztási megállapodást az 
irányító szerv hagyta jóvá 2014. június 26-ai 
Képviselő-testületi ülésen. 

 
2. Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 

pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája látta/látja el 2013. 
január 1-től. 

 
3. Nem szabályozták munkamegosztási 

megállapodásokban a pályázatok benyújtásának, 
nyilvántartásának, elszámolásának rendjét. 
 
Javaslom a pályázatok benyújtásának 
nyilvántartásának, elszámolásának rendjét az 
alábbiak figyelembe vételével szabályozni. Ha a 
pályázat önrészt igényel, a pályázat benyújtása 
előtt az önállóan működő intézményvezetője 
gondoskodik az önrész biztosításának 
lehetőségeiről. Az önállóan működő intézmény által 
benyújtott pályázatokat két jogcímen kell aláírni: - 
mint a bankszámlát kezelő és nyilatkozat a 
támogatás elnyerése esetén a pénzeszköz 
felhasználásának biztosításáról. 
A pályázatot cégszerű aláírással és bélyegzővel kell 
benyújtani, a Hivatal vezetője által ellenjegyzett 
kötelezettségvállalás mellett. A pályázati 
pénzeszközök felhasználását, azok számvitelben 
történő elkülönítését a Hivatal pályázatonként, 
elkülönítve kell, hogy kezelje.  A pályázati 
pénzeszközök felhasználásának analitikus 
nyilvántartásait vezetni a Hivatal feladata. Az 
önállóan működő intézmény a pályázattal 
kapcsolatos minden adatot szolgáltatni köteles.  

 
4. A munkamegosztási megállapodások ugyan 
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rögzítették a gazdálkodási folyamatokat, de a 
gazdálkodási folyamatokhoz kapcsolódó pontos 
határidők és felelősök megnevezése nem szerepelt. 
Ez a hiányosság a belső kontroll részét gyengíti. A 
munkamegosztási megállapodások így nem felelnek 
meg annak a  célnak, hogy a két szervezet feladatai 
mellett a felelősök egyértelműen megállapíthatóak 
legyenek. 
Az ellenőrzés a feltárt hiányosságot (1) kiemelt 
jelentőségűnek minősítette. 
Kiemelt jelentőségű, mivel a MÁK 2014. évtől a 
hiányos/késedelmes adatszolgáltatás miatt 50-1 
millió forintig terjedő büntetést szabhat ki. 

 
 A címzetes főjegyző által tett észrevétel alapján: ha 
és amennyiben egyéb szabályzatokban rendelkeztek 
az ellenőrzés által jelzett hiányosságokkal, akkor 
tekintsenek el az ellenőrzés által tett javaslatoktól. 

 
 

Gy. T. H. Gyál és Térsége 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft. - működésének 2014. évi 
átfogó szabályszerűségi 

ellenőrzése 

 
 
 

 
 
 

 
I. Az Önkormányzat közfeladat-ellátásának szabályszerűsége 
 

1. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §-
ában, és a 39. § (5) bekezdésében, valamint a 88. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a települési szilárd 
hulladék kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról rendeletet alkotott a 7/2014. (III.31.) 
számú Kt. rendelettel. A rendelet 2014. április 01. lépett 
hatályba. 

 
2. Gyál Város Önkormányzata illetékességi területükre 2009 -

2014. közötti időszakra vonatkozó helyi szintű 
hulladékgazdálkodási tervet dolgozott ki, melyet a 8/2001. 
(IV.01.) sz. Kt. rendeletben kihirdetett. 

 
3. A 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékról 41.§ (3) 

bekezdés alapján a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződésben meghatározott, továbbá a 
(2) bekezdés szerinti célok elérése érdekében a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására - a 
közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a 
közbeszerzésekről szóló törvény előírásainak megfelelően - 
alvállalkozót vett igénybe.  

II. A hulladékgazdálkodás közfeladata bevételei és ráfordításai 
elszámolásának szabályszerűsége 
 

1. A Társaság Ügyvezetője elkészítette negyedévenként az 
elszámolásokat a közszolgáltatási szerződés és az A. S. A. 
teljesítés igazolási alapján, az elszámolások benyújtásra 
kerültek a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó 
Irodavezető részére. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződésben a Felek egyezően rögzítették, hogy a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj (egységnyi 
díjtétel) a Ht. 47. §-ában foglaltak alapján került 
megállapításra. A 2.a) pontban került szabályozásra, hogy 
a közszolgáltatás végzésével összefüggésben keletkezett 
hiányról – árkiegészítésként - Közszolgáltató jogosult tárgyi 
negyedévenként Önkormányzat felé számlát kiállítani, a 
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negyedévet követő hónap 10. napjáig. A 2014. május 30-ai 
módosítás szerint a közszolgáltatás végzésével 
összefüggésben keletkezett hiányról a Közszolgáltató 
jogosult tárgyi negyedévenként elszámolást készíteni az 
Önkormányzat felé, a negyedévet követő hónap 10. 
napjáig. Az Önkormányzat Közszolgáltató elszámolásában 
szereplő összeget a benyújtástól számított 15 napon belül 
támogatásként teljesíti. 

2. A Gy.T.H a kapott támogatást tovább utalta a A.S.A -nak, 
az utalásról 3 db bankszámlakivonat mellékelt (2014. 
06.27., 2014. 09.12., 2014. 11.11.). 

3. A Társaság Ügyvezetőjétől kérte az ellenőrzés a működési 
támogatásról a tételes elszámolást, melyre az ügyvezető az 
alábbi tájékoztatást adta: 
“a működéshez szükséges támogatás szóbeli 
megállapodás alapján került lekérésre, mivel 2014. 
évre nem készült üzleti terv.” 
A működéshez szükséges támogatások a főkönyvi 
kivonat 5-ős számlaosztály (4.504.274.-Ft) és a 865. 
sor (700.000.-Ft) összege alkotja. Ezek 
szükségességét a mérlegbeszámoló különböző sorai 
igazolják. 

 
A „szóbeli megállapodás „alapján történő támogatás 
folyósítását és az üzleti terv hiányát ellenőrzés 
„kiemelt hiányosságként” minősíti.  

Az ellenőrzés a fenti hiányosságokra visszamenőleges javaslatot 
nem tesz, mivel 2014. évre ezek a dokumentumok előállítása nem 
releváns. 

III. A 2014. évi üzleti terv a beszámoló és a könyvvezetés 
gyakorlatának vizsgálata 

1. Ügyvezetői tájékoztatás: 2014. évre nem készült üzleti terv, 
mivel az engedélyek beszerzése, közszolgáltatás 
megkezdése 2014. áprilistól valósult meg, előző évi adatok 
nem álltak rendelkezésre, jogszabályi és támogatási 
rendszer bizonytalansága miatt az Önkormányzat a 
költségvetésében elkülönített forrást a hulladék-
gazdálkodási tevékenység ellátásához. 
 

A beszámolási kötelezettség teljesítése 
1. A számviteli törvény 4. § (1) bekezdése szerint a 

gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetéről, üzleti év könyveinek zárását követően, e 
törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott 
beszámolót köteles - magyar nyelven- készíteni. A Sztv. 4. 
§ (2) az (1) bekezdés szerinti beszámolónak megbízható és 
valós összképet kell adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak 
összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi 
helyzetéről és tevékenysége eredményéről.  

2. A Társaság 2014. évre vonatkozóan eleget tett a számvitel
törvény által előírt beszámoló-készítési kötelezettségének. A
beszámolót a Számviteli politikájában meghatározott
változatban készítette el, a számviteli törvény szerinti „A”
típusú egyszerűsített éves beszámolót. 2015. március 31
dátummal.  

3. Az egyszerűsített éves beszámoló szerkezete megfelelt a 
Szt.96. § (1) bekezdés előírásainak. A Szt. 96. § (1) 
bekezdése értelmében az egyszerűsített éves beszámoló 
mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő 
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mellékletből áll. Üzleti jelentést - az egyszerűsített éves 
beszámolóhoz kapcsolódóan - nem kell készíteni. 

4. A Társaság teljes körű főkönyvi könyvelését külső cég  
végezte a 2013. 04.19. napján kötött megbízási szerződés 
alapján.  

A 2014. évi mérleget alátámasztó leltár vizsgálata 
 

1. A Társaság könyvelési feladataival megbízott GARASOS 
Kft. folyószámla kimutatást vezetett a vevők és az egyéb 
követelések továbbá a szállítók és az egyéb 
kötelezettségek nyilvántartásáról.  

2. A teljesítési igazolás mellékletében a Vállalkozó a 
Megrendelő rendelkezésére bocsátotta az adott időszakra 
a megrendelő nevében kibocsátott számlák részletes 
listáját és végösszegét, amely az engedményezett 
összeggel azonos, és amely egyben Vállalkozó 
adatszolgáltatása a Megrendelő időszaki ÁFA- 
bevallásához. 

3. Pénzeszközök leltárát az Alsónémedi és Vidéke 
Takarékszövetkezet számlakivonataival és az Időszaki 
pénztárjelentéssel támasztották alá. 

 
IV. A Társaság működésével összefüggésben készített 
szabályzati rendszerek ellenőrzése 
 

1. A gazdálkodáshoz szükséges, a Társaság által kötelezően 
elkészítendő szabályzatok körét a 2000. évi C. törvény 
határozza meg. 
Az ellenőrzött időszakban a Társaság a Számv. tv, 14. § (5) 
bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően 
rendelkezett számviteli politikával, ennek keretében az 
eszközök és a források leltárkészítési és leltározási 
szabályzatával, az eszközök és a források értékelési 
szabályzatával és pénzkezelési szabályzattal.  
 

2. A Társaság érvényben lévő számviteli politikája 2013. 
május 20.-ai dátummal került elkészítésre, érvénybe 
helyezte az ügyvezető, jelenleg is hatályban van. 
Rögzítették a számviteli bizonylatok feldolgozásának 
rendszerét, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások 
kapcsolatát, az iratmegőrzés szabályait nem rögzítették. 
Nem rögzített, hogy a Társaság egyszerűsített éves 
beszámolóját a Képviselő-testület elé terjeszti. 

3. A számviteli politikában rögzítették, hogy a Sztv. 161. §-a 
alapján a Társaság kialakította a számlarendjét, az 
ellenőrzés részére 2015. december 04-én került átadásra a 
Társaság számlarendje. A számlarend 2014.05.31. került 
elkészítésre. 

4. A Társaság 2014. évben érvényes és használandó 
pénzkezelési szabályzata, mely 2013.05.31.-én lépett 
hatályba, csak részben felel meg a Szt. 14. §. (8) bekezdés 
előírásainak mert többnyire általánosságokat tartalmazó 
szabályzat, nem rögzíti a Társaság sajátosságait. Nem 
tartalmazza a pénztárjelentés vezetési, és a pénztárzárási 
kötelezettségét, a pénztárellenőr feladatkörét. A 
szabályzatban azonban szinte csak a készpénzforgalom 
került szabályozásra, a bankszámla kezelésének részletes 
szabályait és annak utalványozás rendjét nem tartalmazta. 
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Nem határozták meg pontosan a pénztárforgalom (be- és 
fizetés) bizonylatolására használandó dokumentumokat, 
vagy milyen számítógépes programot használnak, így az 
ellenőrzésnek nem állt módjában vizsgálni, hogy a 
Társaság által használt bizonylati rendszer megfelel-e a 
belső szabályozásuknak. A Társaság házipénztárának 
forgalma 2014. évben 214 eFt volt. A Társaságnak 2014. 
évben alkalmazottja nem volt, a pénzkezeléssel az 
ügyvezető volt megbízva.  

 
 

 
 

Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár 2014. évi átfogó pénzügyi,- 

gazdasági szabályszerűségi ellenőrzése 
 

A.) Alapító okirat vizsgálata: 
 
1. Az Alapító okirat 2014. 02.04-én kiegészítésre került 2014. 
január 1-től érvényes 68/2013. (XII.29.) MGM rendeletben kihirdetett 
alaptevékenység besorolási kód változása miatt. Az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító okirat államháztartási szakfeladat szerinti 
besorolását tartalmazó rész hatályát vesztette. 
Az Intézmény egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata 
meglel az Áht.8.§ és az Ávr.5.§ (1) bekezdés előírásának. 
 
A.) Munkamegosztási megállapodás vizsgálata:  
 
A pályázatok nyilvántartásának, elszámolásának rendje nem 
szabályozott. Javasolt a pályázatok nyilvántartásának, 
elszámolásának rendjét az alábbiak figyelembe vételével 
szabályozni. Ha a pályázat önrészt igényel, a pályázat benyújtása 
előtt az önállóan működő intézményvezetője gondoskodik az önrész 
biztosításának lehetőségeiről.  
 
A.) Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: (SzMSz) 
vizsgálata: 
 
Az SzMSz 9. pontja rögzíti a költségvetés tervezésével, 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok között a 9.2. pontban a 
kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés 
rendjét. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 
érvényesítés rendjét az intézménynél az intézményvezető határozza 
meg. Ennek részletes szabályait a gazdasági szervezet feladat és 
hatáskörét szabályzó Ügyrendben kell meghatározni. Az Intézmény 
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmény, így 
ügyrend készítésre nem kötelezett. 
 
A.) Munkaköri leírások vizsgálatát követő megállapítások: 
Az Intézmény munkavállalói rendelkeznek munkaköri leírással. Az 
ellenőrzés a gazdasági ügyintéző és a pénztáros munkaköri leírását 
vizsgálta. 
 
A gazdasági ügyintéző részére 2011. augusztus 01. napi dátummal 
került kiadásra a munkaköri leírás. Rendszeres munkafeladatok 
között rögzített, hogy az aláírási jogok között nevesített 
érvényesítési joga van. Ugyanakkor az érvényesítést a 
Polgármesteri Hivatal látja el a 102/2014.(VI.26.) számú Kt. 
határozattal jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján. 
 
A.) Az ellenőrzés során vizsgáltam, hogy a gazdálkodással 
kapcsolatos szabályzati rendszer elkészítése, folyamatos 
aktualizálása megtörtént-e. 
 
Az államháztartás számviteli elszámolását 4/2013. (I. 11.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Áhsz.) szabályozza, amely 2014. január 1-
vel hatályos, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. 
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3. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (3)-(4) bekezdés 
és a 161. § szerinti, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 
11.) Korm. rendelet 50. és 51. §-a szerinti, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdés 
és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés szerinti szabályzatok 2014. 
évre vonatkozóan nem kerültek elkészítésre, így az ellenőrzés 
nem vizsgálhatta. 
Az ellenőrzés visszamenőleges javaslatot nem tett, mivel 2014. évre 
nem releváns a szabályzatok elkészítése. 
 
B.) A 2014. évi költségvetés tervezésének ellenőrzése valamint 
a 2014. év végi beszámoló elkészítésének szabályszerűsége 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) 
pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város 
Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről rendelet alkotott a 
6/2014. (III. 03.) sz. Kt. rendelettel. A rendelet hatálya a Képviselő-
testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az 
Önkormányzat által létrehozott valamennyi intézményre (a 
továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények) kiterjedt. 
 
2014. január 1-től lépett életbe az államháztartás számviteléről szóló 
4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, amelynek 15. sz. melléklete 
tartalmazza a bevételek és kiadások rovatrend szerinti besorolását, 
mely alapján készült el a 2014. évi tervezés. 
 
A Polgármesteri Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után 
felfektette az előirányzat-nyilvántartásokat COFOG kódonként, 
kiadás nemenkénti bontásban Közösségi Házzal egyeztetve. 
 
B.) A 2014. évi beszámoló vizsgálta: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) 
pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város 
Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásáról rendelet alkotott a 
8/2015. (IV 30.) Sz. Kt. rendelettel. 
 
A Polgármesteri Hivatal készítette el – teljes körűen, határidőre – a 
Közösségi Házra vonatkozó beszámolót. A Közösségi Ház vezetője, 
illetve az általa kijelölt személyek jogosultak a tárgyévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló pénzügyi, számviteli, munkaügyi 
részéről részletes információt kérni a Hivataltól, illetve a 
kapcsolattartók által, előre egyeztetett időpontban ellenőrizni.  
 
Vizsgálva a költségvetés és a beszámoló készítésére vonatkozó 
személyi feltételeket a Sztv.151.§ (1) bekezdés a) pontjának való 
megfeleltetését, megállapítható, az Intézmény beszámolóját a 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 2015.03.09. napjával írta alá. A 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője mérlegképes könyvelői képesítéssel 
bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli 
szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, regisztrációs 
száma: 149842, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel 
(igazolvánnyal) rendelkezik. 
 
5. A beszámoló adatai alapján megállapítást nyert, hogy a kiemelt 
előirányzatok a 2014. évi gazdálkodás során betartásra kerültek. A 
kiadások a módosított előirányzathoz 96,8%-ban, a bevételek 
98,3%-ban teljesültek. 
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B.) A 2014. évi mérleget alátámasztó leltárakkal kapcsolatban az 
ellenőrzés az alábbi megállapításokat teszi: 
Az Intézmény 2014. évi könyvviteli mérleg eszköz és forrás 
oldalának egyező főösszege 10.146 eFt volt, az előző évi záró 
adatok mérlegsoronként megegyeztek a tárgyév nyitó adataival.  

2. Az előző év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek nem 
kerültek megváltoztatásra.  

3. Mérleg soronkénti alátámasztást a főkönyvi kivonatok, számla 
összesítők és számlamásolatok biztosították. 

4. Az Intézménynél fizikai leltárfelvétel nem történt 2014. évre, a 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője által adott tájékoztatás szerint teljes 
körű leltárfelvételre 2015. decemberében kerül sor.  
 
B.) Az Intézmény 2014. évi szakmai tevékenysége 
 1. Gyál Város Önkormányzata az Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár kulturális intézmény fenntartásával és 
működtetésével biztosítja a közművelődési feladatellátást.  
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2014. 
(II.27.) számú határozatával fogadta el az Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár 2014. évi munkatervét. 
 
 A belső ellenőrzés javaslata, hogy az intézmény 
gazdálkodási jogkörét pontosítani szükséges, mivel nem önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az ellenőrzött időszakra 
is pénzügyi, gazdálkodási, valamint számviteli feladatait a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal látja el, az alapító szerv által jóváhagyott 
együttműködési megállapodás szerint.  
 
 
B.) A létszám- és személyi juttatások, és a közalkalmazottak 
személyi anyagának vizsgálata: 
Gyál Város Önkormányzatának a 6/2014. (III. 03.) sz. Kt. rendelete a 
2014. évi költségvetéséről 12. számú melléklete tartalmazza az 
Önkormányzat, az Önkormányzat költségvetési intézményei, a 
Polgármesteri Hivatal és a közfoglalkoztatottak létszámát teljes és 
részmunkaidőben foglalkoztatottak szerinti bontásban. Az Arany 
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár engedélyezett létszáma: 
15 fő. Létszámkeretek betöltése határozatlan idejű kinevezések 
formájában valósult meg. 
 
Az ellenőrzés során az adatvédelmi szabályzat betartása mellett azt 
vizsgáltam, hogy a besorolás alapjául szolgáló közszolgálati 
igazolásokat és bizonyítvány másolatokat tartalmazzák e  a személyi 
anyagok.  
 
A vizsgálat alá vont személyi anyagok tartalmazták a kinevezési, 
átsorolási okmányokat, erkölcsi bizonyítványt, jogviszony 
beszámítást, munkaköri leírást, és a bizonyítvány másolatokat. 
 
A kinevezési okmányok minden esetben tartalmazták a 
közalkalmazott munkakörét, a besorolásának alapjául szolgáló 
fizetési osztályt és fokozatot, az illetményét és a munkavégzés 
helyét. A vizsgálat alá vont közalkalmazottak kinevezési és az 
átsorolási dokumentumok ellenjegyzésre kerültek a gazdasági 
vezető által. 
Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a vizsgálat alá vont 
közalkalmazottak besorolását a jogszabály szerint állapították meg a 
közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz jogszabályban előírt 
iskolai végzettség alapján. 
 
Az ellenőrzés a személyi anyagok vizsgálatát követően észrevételt 
nem tesz.  
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C.) A belső kontroll rendszer működésének vizsgálata: 
A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, 
érvényesítés és szakmai teljesítésigazolás rendjéről Gyál Város 
Önkormányzata Polgármesterének és Jegyzőjének az 1/2014. sz. 
együttes utasítása rendelkezett.  
 
A Polgármesteri Hivatal az Intézmény kötelezettségvállalás 
nyilvántartását a Polisz integrált könyvviteli rendszerben vezette.  
 
Az ellenőrzés felhívja a figyelmet, a gazdálkodási jogkörök 
gyakorlása során az alábbi jogszabályi előírásokat be kell 
tartani: 

1. Az Ávr.55. § (1) bekezdés szerint a pénzügyi ellenjegyzést 
a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi 
ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés 
tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult 
személy aláírásával kell igazolni. 

2. Az Ávr. 57. § (3) bekezdésnek megfelelően a teljesítést az 
igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás 
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell 
igazolni. 

3. Az Ávr. 58. § (3) bekezdés alapján az érvényesítés az 59. § 
(2) bekezdése szerinti okmány utalványozása előtt történik. 
Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre 
utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott 
aláírását. 

 Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések 
rendjét a kötelezettséget vállaló szervnek belső szabályzatában 
rögzítenie kell. 

 
 

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-
testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatának szabályszerűségi 
ellenőrzése 

 
 

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdése szerint Gyál Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a legszükségesebb 
módosításokat az alakuló ülésén a Szervezeti és Működési 
Szabályzaton átvezette, és megalkotta a 14/2014. (X.20.) 
önkormányzati rendeletét.  

 
2. 2014. november 12-én a Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatának megalkotására tett javaslatot a 
címzetes főjegyző. A megalkotandó rendelet a képviselők 
és bizottsági elnökök, tagok tiszteletdíjának mértékét is 
tartalmazta, a köztisztviselői illetményalaphoz mért 
százalékos formában. 

 
3. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

megalkotta a 18/2014.(XII.01.) számú rendeletét.  
 

 
A Nemzetiségi Önkormányzatokkal 

kötött Munkamegosztási 
megállapodások szabályszerűségi 

ellenőrzéséről 
 

A belső ellenőrzés az ellenőrzési program alapján elvégezte a Gyáli 
Roma és a Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött 
Együttműködési megállapodások vizsgálatát annak érdekében, hogy 
megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, mellyel 
kapcsolatban az alábbi megállapításokat teszi: 
  

1. A megállapodásokat az együttműködő felek az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27.§ (2) 
bekezdésének végrehajtására kötötték 2014. októberében 
az alakuló üléseket követően. 
Tisztelettel felhívom a figyelmet, hogy az Áht.27.§-át a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 55.§ (2) 6) 
pontja hatályon kívül helyezte 2015.01.01. 

 
2. A Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete az 5/2014. (X.17.) sz. Román KÖKT határozatával 
jóváhagyta az Együttműködési Megállapodást. 
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3. Gyál Város Önkormányzata és a Román Nemzetiségi 
Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodást Gyál 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
166/2014.(X.30.) sz. határozattal hagyta jóvá. 

 
4. A Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete az 5/2014. (X.16.) sz. Roma KÖKT határozatával 
jóváhagyta az Együttműködési megállapodást. 
 

5. Gyál Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodást Gyál 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
165/2014.(X.30.) sz. határozattal hagyta jóvá. 
 

6. A megállapodásokban részletesen szabályozták  
 a helyi Önkormányzat és a helyi Nemzetiségi 

Önkormányzat költségvetésének előkészítésével és 
megalkotásával, valamint a költségvetéssel 
összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek 
teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi 
önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, 
törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám 
igénylésével kapcsolatos határidőket és 
együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét 
kijelölésével, 

 a helyi Nemzetiségi Önkormányzat 
kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi 
önkormányzatot terhelő pénzügyi ellenjegyzési, 
érvényesítési, utalványozási, teljesítésigazolási 
feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölésével. 

 
7. A Megállapodásokban nem rendelkeztek az Ávr.13.§ (2) 

és (3/a) bekezdés figyelembe vételével a helyi Nemzetiségi 
Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő sajátos 
feladatokat rögzítő szabályzatok hatályáról. 
Az ellenőrzés a feltárt hiányosságokat (1) kiemelt 
jelentőségűnek minősíti. 

 
Javaslat: 
A megállapodásban szükséges rögzíteni, hogy a helyi 
Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő 
sajátos feladatokat a számviteli politika keretében 
elkészített – eszközök és források leltárkészítési és 
leltározási szabályzata, az eszközök és források értékelési 
szabályzata, a pénzkezelési szabályzat- továbbá a 
felesleges vagyontárgyak hasznosításának és 
selejtezésének szabályzata és a számlarend tartalmazza. A 
szabályzatok hatálya a Nemzetiségi Önkormányzatra is 
kiterjednek. Továbbá, hogy a vagyon leltározása a helyi 
önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában 
előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik. A 
helyi Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának 
leltározásához az Elnök, és az általa írásban kijelölt 
képviselő működik közre. 
A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő szabályokat a 
helyi Önkormányzat felesleges vagyontárgyak 
hasznosításának és selejtezésének a szabályzatában 
előírtak szerint kell elvégezni. A helyi Nemzetiségi 
Önkormányzat a selejtezésre javasolt eszközeire az Elnök 
– a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének 
véleményét kikérve – tesz javaslatot a címzetes főjegyző 
felé. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási feladataira a 
Jegyző kiterjeszti a Bkr. 6. § (3)-(4) bekezdéseiben előírt 
ellenőrzési nyomvonalat, a szabálytalanságok kezelésének 
eljárásrendjét, valamint a Bkr. 8. § (2)-(4) bekezdései 
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szerinti folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői 
ellenőrzés szabályozását is. 
 
A gazdálkodáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési 
feladatellátást kiegészítését javaslom, miszerint a helyi 
Nemzetiségi Önkormányzat határozattal fogadja el éves 
belső ellenőrzési terv rávonatkozó részét.  A helyi 
Nemzetiségi Önkormányzat részt vesz a belső ellenőrzés 
értékeléséről készülő éves beszámoló - rá vonatkozó 
részének - elkészítésében, melyet a Polgármesteri Hivatal 
címzetes főjegyzőjének megküld. 

A bankszámlaszám és az adószám nem került rögzítésre a 
megállapodásokban. 

 
A Polgármesteri Hivatal 2014. 

évi számviteli változásokra 
való átállás ellenőrzéséről 

 

1. A feladatellátás szabályozottsága, központi szintű 
szabályozók 
Az államháztartás számviteli elszámolását 4/2013. (I. 11.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Áhsz.) szabályozza, amely 2014. január 1-
vel hatályos, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 
(továbbiakban Vhr.) A fent leírtak alapján a vizsgálat során 
december 31.-ig a Vhr. előírásait, majd 2014. január 01-től az új 
Áhsz. előírásait kellett figyelembe venni. 
 
2. A rendező mérleg elkészítését megelőző feladatok 
2.1. A 2013. évről szóló beszámoló mérlegének átrendezését 
határidőre a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján 2014. január 1-i 
fordulónappal elkészítették. 
  
2.2. Az átfordító rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a rendező 
mérleg elkészítéséhez 2013. december 31-ei mérleg-fordulónappal 
a mennyiségi leltár felvételre került azokat alátámasztották. Az 
egyeztetéssel történő leltározás szintén megtörtént a 
mérlegsoroknak megfelelően. A kötelezettségvállalások 
leltározása nem történt meg dokumentáltan. 
 
Javaslatok: 

 a beruházások, felújítások esetében üzembe-helyezési 
okmányt kell kiállítani,  

 a gyári-számokat minden esetben fel kell tüntetni az eszköz 
kartonokon, 

 leltározási ütemtervet kell készíteni,  
 módosítani kell a leltár záró-jegyzőkönyv tartalmát annak 

érdekében, hogy a jegyzőkönyvben a leltározással 
kapcsolatos megállapítások szerepeljenek,  

 gondoskodni kell a leltárfelvételi ívek szigorú számadású 
bizonylatként való kezeléséről, 

 egyeztetéssel történő leltározás esetén analitikával alá kell 
támasztani  az eszközöket,  

 leltározási ütemtervet külön- külön célszerű készíteni 
önkormányzatra és Polgármesteri Hivatalra. 

 
2.3. Az átfordító rendelet 2. § (2) a) pontja szerint megvizsgálták a 
selejtezés lehetőségét azoknál a befejezetlen beruházásként 
nyilvántartott idejétmúlt, meg nem valósuló beruházási 
tervdokumentációknak, amelyeket évek óta nyilvántartanak. A 
befejezetlen beruházások egyeztetés dokumentáltan nem történt 
meg.  
 
2.4. Az önkormányzatnál a „01RG 4 adatszolgáltatás a rendező 
mérlegről” nyomtatványon, a követelések, kötelezettségek és a 
kötelezettségvállalás, költségvetési évben esedékes és 
költségvetési évet követő években esedékesség szerint kerültek 
megállapításra.  
Az intézmények esetében 2013. évre csak költségvetési évben 
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esedékes követelés, kötelezettség és kötelezettségvállalás volt, 
azokat nem kellett rendezni. 
A helyszíni ellenőrzés során az ügyintéző által készített 
különböző munkapéldányok kerültek bemutatásra, mely alapján 
az ellenőrzés javasolta az összegző analitika elkészítését. 
 
3. Rendező, technikai tételek 
3.1. A rendező technikai tételek könyvelése 2013. december 31-
hatállyal megtörténtek, a vegyes könyvelési bizonylat és a főkönyvi 
kivonat alapján. 
 
3.2. A 41. és 42. számlacsoport könyvviteli számla egyenlege 2013. 
december 31-hatállyal átvezetésre került a 4922 mérlegrendezési 
számlára a vegyes könyvelés bizonylat és a főkönyvi kivonat 
alapján. 
 
4. Rendező mérleg 
4.1. A rendező mérleg elkészítésre került, amely 2014. április 18-án 
készült el és került aláírásra.  
 
4.2. A főkönyvi kivonat tanúsága szerint a követelések, 
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és teljesítések 
nyilvántartási számlái, valamint a 01-04. számlacsoport 
nyilvántartási számlái megnyitásra kerültek. 
 
4.3. A könyvviteli számlák a főkönyvi kivonatok alapján megnyitásra 
kerültek. 
 
5. A gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok vizsgálata a 
2014. évi számviteli előírások alapján. 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (3)-(4) bekezdés és a 
161. § szerinti, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 
Korm. rendelet 50. és 51. §-a szerinti, valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdés és az 
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés szerinti szabályzatok 2014. évre 
vonatkozóan nem készültek el. 

 
A korábbi évben végzett ellenőrzéseket 

követő utóvizsgálat. 
 

 
1. Az utóellenőrzés során a belső ellenőrzés megállapította, 

hogy:  
 

a) Gyáli Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke és a 
gazdálkodási feladatait ellátó Gyáli Polgármesteri Hivatal 
Címzetes főjegyzője intézkedési tervet készített 2014. július 
09. dátummal. 
Az intézkedési tervben rögzítették az alábbi feladatokat, 
határidőket, és a felelősöket. 
 
1. A Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke intézkedjen, hogy 
határozattal módosítsák az SzMSz-t az Nj. tv. 113. §, a 
159. § (1) és az Áht.27.§(2) bekezdés alapján. 

Intézkedés: a 2014. évi önkormányzati 
választásokat követően megalakuló nemzetiségi 
önkormányzatok Szervezeti és Működési 
Szabályzataiba a javaslatokat beépítjük. 
Határidő: A nemzetiségek jogairól szóló CLXXIX. 
tv. 88.§ (1) bekezdésében megjelölt időpont. 
Felelős: Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke. 

 
2. megállapodásokban rögzíteni kell az Áht. 27.§ (2) 
bekezdése alapján a belső ellenőrzéssel kapcsolatos 
jogokat, kötelezettségeket. Gazdálkodási szabályzatok 
hatálya kiterjesztésre kerül a Nemzetiségi 
Önkormányzatokra is. 

Intézkedés: a 2014. évi önkormányzati 
választásokat követően megalakuló nemzetiségi 
önkormányzatokkal kötendő Megállapodásokba a 
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javaslatokat beépítjük. 
Határidő: A nemzetiségek jogairól szóló CLXXIX. 
tv. 80.§ (2) bekezdésében megjelölt időpont. 
Felelős: Pénzügyi és Adó Iroda vezetője. 

 
b) Városi Egészségügyi Központ egészségügyi menedzser 
és a Városi Egészségügyi Központ gazdálkodási feladatait 
ellátó Gyáli Polgármesteri Hivatal Címzetes főjegyzője 
intézkedési tervet készített 2014. november 11. A 686-
22/2014. számon iktatott intézkedési tervben rögzítették, 
hogy a 2014. évi szabályzatok hatályát ki kell terjeszteni 
2014. december 31-ig az Intézményre. 
Az új szabályzatok nem készültek el Pénzügyi és Adó Iroda 
leterheltsége, szakemberhiány hiánya miatt. A szabályzatok 
elkészítésének határidejét 2015. június 30-ra módosította 
címzetes főjegyző. 

 
c) Gyáli Liliom Óvoda vezetője Ritecz Istvánné 2014.06.10. 
686-14/2014. iktató számon készített intézkedési tervet. Az 
intézkedési terv szerinti adatfelvitelek, visszasorolások, 
megszüntetések megtörténtek, diplomás 
óvodapedagógusok felvétele megtörtént. 

 
 
 
I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett 
jelentések száma és rövid összefoglalása. 
 
Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény nem történt. 
 
I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők 
bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont) 
 
I/2/a)  A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága 1. számú melléklet tartalmazza a 
vonatkozó adatokat. 
A Bkr. szerint a Hivatal 2015. évben külső szakértő igénybevételével látta el a belső 
ellenőrzési feladatokat. A külső szakértő a Bkr. 22.§-ban meghatározott tevékenységet is 
ellátja.   
 
A Hivatal mérete alapján 2015. évben nem volt indokolt a belső ellenőrzés köztisztviselői 
pályáztatására. Az ellenőrzés szakmai munkáját külső felülvizsgálat ellenőrizte. A belső 
ellenőrzés teljesítményének értékelését elsődleges formában a polgármester, címzetes 
főjegyző és a Képviselő-testület minősíti.  
 
A belső ellenőrzést végző 2015. évben is az IIA standardok alapján látta el feladatát. 
Minden ellenőrzési jelentés összefoglalást és javaslatokat tartalmaznak, szükség szerint 
rangsorolva és minősítve a megállapításokat.  
 
A jelenlegi belső ellenőrzéssel foglalkozók képzettségi szintje megfelelt a Bkr. 24.§ 
rögzített elvárásoknak. A belső ellenőrzési vezető közgazdász végzettségű, bejegyzett 
pénzügyi- adó- pénzügyi ellenőrzési szakértő, közigazgatási szakvizsgával rendelkező 
minőségbiztosítási auditor, bejegyzett adószakértő és számviteli szolgáltató és 
közbeszerzési tanácsadó. 
 
A szakmai fejlesztési igények között elvárt, hogy az éves számviteli továbbképzésen, a 
közbeszerzési továbbképzésen, illetve adószakértői képzésen a külső szakértő vegyen 
részt. A belső ellenőrzést végző a Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában 
szerepel, és az éves kötelező továbbképzésről beszámolt. 

 16



 
Idegen nyelvi továbbképzés nem előírás, a belső ellenőrzési vezető középfokú angol és 
német nyelvvizsgával rendelkezik. 
 
Informatikai továbbképzés nem előírás azonban az informatikai auditokhoz biztosítani kell 
a megfelelő szakismerettel rendelkező munkatársat.  

 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kommunikációs és vezetési tréningeket szervez évente, 
melyen a belső ellenőrzést végző részt vesz. 
 
I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális 
függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján) 
 
A belső ellenőrzési vezető a szervezeti hierarchiában a Bkr. 18.§ (1) bekezdése szerint 
helyezkedik el, biztosítva a funkcionális függetlenségét. A belső ellenőr nem vett részt 
olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével 
kapcsolatosak. 
 
I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján) 
 
Összeférhetetlenségre és a funkcionális függetlenség megsértésére a Hivatalnál 
2015. évben nem került sor. A Hivatalnál a címzetes főjegyző, Polgármester és a belső 
ellenőrzési vezető között nézeteltérés, szakmai konfliktus nem volt. Az ellenőrzések során 
a belső ellenőrzés valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfért, akadályozó tényező 
nem állt fenn. 
 
I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása 
 
A Hivatal szervezeti felépítése és az ellenőrzés folyamata kapcsán a belső ellenőrzési 
vezető közvetlenül a Hivatal címzetes főjegyzőjéhez fordulhat, amennyiben rendkívüli, 
súlyos hiányosságok állapíthatók meg vagy a szükséges dokumentumok nem biztosítottak 
a belső ellenőr részére. 2015. évben ilyen probléma nem merült fel. A Hivatal csökkentett 
létszámhelyzete, valamint az operatív feladatellátás dömping időszaka (beszámoló, 
költségvetés tervezése) az adatszolgáltatás lassítja.  
 
I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 
A belső ellenőrzés végrehajtását tartósan akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzések 
fontosabb megállapításai tekintetében a címzetes főjegyző és az Intézményvezetők 
átvették a jelentéseket melyekről a Polgármester is értesült. 
 
I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása 
2015. évben az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 22. és 50. § szerinti nyilvántartást 
vezetett a belső ellenőrzési vezető. A címzetes főjegyző gondoskodott az ellenőrzési 
dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, 
biztonságos tárolásáról. 
 
A nyilvántartásokat, iratmintákat a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza, annak 
megfelelően kerülnek iktatásra, tárolásra a keletkező iratok, dokumentumok. 
A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzés jelentéseit papír alapú formában és 
elektronikusan is jelentésenként elkülönítetten tartja nyilván. A jelentéseket, ellenőrzési 
dokumentumokat az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében külön zárt helyen 
tartják nyilván. A belső ellenőrzés által elkészített anyagok elkülönült iktatása, biztosítja a 
visszakeresés lehetőséget. 
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I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 
A jelenlegi belső ellenőrzéssel foglalkozó(k) képzettségi szintje megfelelt a Bkr. 24.§ 
rögzített elvárásoknak. A belső ellenőrzési vezető közgazdász végzettségű, bejegyzett 
pénzügyi- adó- pénzügyi ellenőrzési szakértő, közigazgatási szakvizsgával rendelkező 
minőségbiztosítási auditor, bejegyzett adószakértő és számviteli szolgáltató és 
közbeszerzési tanácsadó. 
A belső ellenőrzést végző(k) a Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában 
szerepel(nek). Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozóan javaslatot nem 
fogalmazok meg. 
 
I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont) 
 
A szóbeli felkérés alapján elvégzett tanácsadói tevékenységeket a jelentős szám alapján 
igen nehéz összefoglalni, melyről külön írásbeli összefoglaló készült. 
 
 
II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok 
alapján (Bkr. 48.§ b) pont) 
 
II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, 
hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett 
fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont 
 
II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Brk. 48.§ bb) pont 
A belső kontrollrendszer öt elemének értékeléséhez felhasználható a belső kontroll 
standardok szerkezete, amelyet az alábbiakban tüntettük fel:  
 
1. KONTROLLKÖRNYEZET értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget:  
MEGHATÁROZÁS MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT 
Célok és szervezeti felépítés 
 
 

A Hivatal stabil szervezettel rendelkezik, jelentős 
átszervezések nem történtek a szervezeti felépítés jól 
áttekinthető.  

Belső szabályzatok A gazdálkodást érintő belső szabályzatok aktualizálása a 
tárgyévben megtörtént. 

Feladat-, és felelősségi körök A szabályzatokban és a munkaköri leírásokban a 
folyamatba épített ellenőrzési kötelezettséget rögzítették. 

A folyamatok meghatározása és 
dokumentálása 

A Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata valamint a 
belső kontrollrendszer szabályzatai a folyamatokat rögzíti. 

Humán-erőforrás A feladatokhoz igazodóan szűkös lehetőségek. 
Etikai értékek és integritás megfelelő,  
 
2. Kockázatkezelés értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget: 
MEGHATÁROZÁS MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT 
A kockázatok meghatározása és 
felmérése 

A Hivatal gazdasági szervezeti egysége a működési 
kockázatokat felmérte, de a belső ellenőrzés javasolta 
ennek folyamatát és teljes körűségét részletesen 
dokumentálni. 

A kockázatok elemzése A Hivatal gazdasági szervezeti egysége a működési 
kockázatokat elemzését elvégezte. 

A kockázatok kezelése A Jegyző a megismert kockázatokra döntést hozott. 
A kockázatkezelés teljes folyamatának 
felülvizsgálata 

A Hivatal gazdasági szervezeti egysége a működési 
kockázatokat elemezte, ugyanakkor a belső ellenőrzés erre 
vonatkozóan célirányos ellenőrzést nem végzett 2015. 
évben.  
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Csalás, korrupció Az ellenőrzés álláspontja szerint a hivatali folyamatokban a 
korrupció gyanúja csekély, mely a folyamatba épített 
ellenőrzés során kiszűrésre kerülne. 

 
3. Kontrolltevékenységek értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat 
segítséget: 
 MEGHATÁROZÁS MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT 
1 Kontroll stratégiák és módszerek A Hivatal mérete alapján külön kontroll stratégia nem 

készül ugyanakkor a gazdálkodásra vonatkozóan a 
folyamatba épített kontrollok az ellenőrzés álláspontja 
szerint megfelelően működnek.  

2 Feladatkörök szétválasztása A Hivatal mérete alapján a feladatok összetettek azonban a 
feladatkörök megfelelően elválasztásra kerültek, melyet az 
SZMSZ is megfelelően rögzít.  

3 A feladatvégzés folytonossága A Hivatal mérete alapján a feladatok összetettek a 
helyettesítés nehezen oldható meg. 

 
 
4. INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat 
segítséget: 
 MEGHATÁROZÁS MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT 
1 Információ és kommunikáció A Hivatal mérete alapján a kommunikáció megfelelő, a 

rendszeres vezetői értekezleten a teljes hivatali 
működéséről a megfelelő információk rendelkezésre állnak. 

2 Iktatási rendszer Megfelelőnek értékelhető, jelentős hiányosságról nem 
kapott észrevételt a belső ellenőrzés ugyanakkor a 
következő két évben az iktatási rendszer ellenőrzése 
tervezésre kerül. Tényleges megállapítást csak az 
ellenőrzést követően lehet adni. 

3 Hiányosságok, szabálytalanságok, 
korrupció jelentése 

A feltárt szabálytalanságokat a belső ellenőr és a Jegyző 
megtárgyalják. A vezetői értekezleten a Jegyző felhívta 
minden szervezeti egység vezetőjét a belső 
kontrollrendszer fejlesztésére és erre vonatkozóan a belső 
ellenőrzéssel külön ismertetőt is kiadott. 

 
 
5. NYOMON KÖVETÉSI RENDSZER (MONITORING) értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata 
nyújthat segítséget:  
 MEGHATÁROZÁS MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT 
1 A szervezeti célok 

megvalósításának monitoringja. 
A Jegyző a vezetői értekezlet keretében beszámoltatással 
él, nyomon követi az elvégzett tevékenységet. A vezetői 
értekezleten a Jegyző felhívta minden szervezeti egység 
vezetőjét a belső kontrollrendszer fejlesztésére és erre 
vonatkozóan a belső ellenőrzéssel 2013. évben külön 
ismertetőt is kiadott. 

2 A belső kontrollok értékelése A Hivatal mérete alapján szabad csak megállapítást 
megfogalmazni, fejleszteni mindig lehet és szükséges 
melynek a korlátait is szükséges figyelembe venni. 
Összességében jónak mondható a belső kontrollok 
működése, melyet a szabályzatok megfelelő kiadásával 
lehet fejleszteni. 

3 Belső ellenőrzés A belső ellenőrzés folyamatos, szükség szerint a vezetői 
értekezleten is jelen van. A belső ellenőrzés 2015. évben 
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kiemelt feladatot kapott a szakértői feladatellátásában a 
2015. évtől hatályos új számviteli rend kialakítására 
vonatkozóan.  

 
 
III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont) 
 
Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat az érintett szervezeti egységek vezetői 
egyértelműen beazonosították. A címzetes főjegyzői értekezleten megtárgyalásra kerültek 
a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok.  
Az ellenőrzés alá vont szervezeti egységeknek a belső ellenőrzés által lefolytatott 
ellenőrzéseket követően szükség szerint intézkedési tervet kellett készíteni. Az ellenőrzési 
megállapítások hasznosulását (szükség szerint) utóellenőrzéssel is biztosítja a belső 
ellenőrzés. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámoló készítése a 
Hivatalvezető feladata. 
 
 
 
Gyál, 2015. március 9. 
 
 
 

 
Majláth Konrád Konstantin 

belső ellenőrzési vezető 
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Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése: Gyáli Polgármesteri Hivatal 

INTÉZKEDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 2015. év 

 
 1. 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

S. sz. Ellenőrzés 
iktatószáma 
/ ellenőrzés 
azonosítója 

Az ellenőrzés tárgya 
(címe) 

Intézkedést igénylő megállapítás Ellenőrzési javaslat   A javaslat alapján 
előírt intézkedés 

A vonatkozó 
intézkedési 
terv 
iktatószáma 

A vonatkozó 
intézkedési terv 
jóváhagyásának 
időpontja 

1. 686-
17/2014., 
686-
22/2014., 
2243/2015. 

Ellenőrzések címei:  
- a Gyáli 

Bolgár 
Nemzetiségi 
Önkormányz
attal kötött 
feladat-
megosztási 
megállapodá
s és a 2013. 
évi 
gazdálkodásá
nak 
pénzügyi-
szabályszerű
ségi 
ellenőrzése 

- a Városi 
Egészségügyi 
Központ 
2012. évi 
gazdálkodásá
nak 
pénzügyi-
szabályszerű
ségi 
vizsgálata 

- a 
Polgármester
i Hivatal 
2014. évi 
számviteli 
változásokra 
való átállás 

1. A szabályzatok nem aktuálisak 
és hatályuk nincs kiterjesztve a 
nemzetiségi önkormányzatra és 
intézményekre. 

1. A Polgármesteri 
Hivatal által 
készített 
szabályzatok 
aktualizálása és 
kiterjesztése a 
nemzetiségi 
önkormányzato
kra és 
intézményekre. 

1.2015. június 30-
ig az aktualizált 
szabályzatokat el 
kell készíteni. 
 

2243-
3/2015. 

2015. március 
12. 



ellenőrzésérő
l 

 
 

Ellenőrzések 
tárgya: lásd az egyes 
ellenőrzéseknél 

2. 2243-
8/2015. 

Ellenőrzés címe: a 
Gyáli Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és 
Működési 
Szabályzatának 
szabályszerűségi 
vizsgálata 
 
 
Ellenőrzés tárgya: a 
Polgármesteri Hivatal 
2013. május 1-jén 
hatályba lépett 
Szervezeti és 
Működési Szabályzata  
 
 
 
 
 
 
 

1. A 
Polgármesteri Hivatal 2013. 
május 1-jén hatályba lépett új 
SZMSZ-ét nem hagyta jóvá a 
Képviselő-testület. 

2. A 2014. január 1-től érvényes 
alaptevékenység besorolási 
kódváltozások nem kerültek 
átvezetésre. 

3. Nem került átvezetésre az 
alapító okiratnak megfelelően a 
Polgármesteri Hivatalhoz rendelt 
más költségvetési szervek 
felsorolása. 

4. Függelékként szerepelt az 
SZMSZ-ben a Polgármesteri 
Hivatal szervezeti struktúrája és 
nem tartalmazta a gazdasági 
szervezet engedélyezett 
létszámát. 

 

1. Az SZMSZ 
módosítása és 
Képviselő-
testület elé 
terjesztése. 

 

1. 2015. június 30-
ig el kell készíteni 
és a Képviselő-
testület elé kell 
terjeszteni az új 
SZMSZ-t. 

2243-
11/2015. 

2015. április 14. 

3.  2243-
15/2015. 

Ellenőrzés címe: 
A nemzetiségi 
önkormányzatokkal 
kötött 
munkamegosztási 
megállapodások 
szabályszerűségi 
ellenőrzése 
 
Ellenőrzés tárgya: 
Gyál Város 
Önkormányzata és a 
Gyáli Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányzat, 
valamint a Gyáli 

1. A megállapodásokban nem 
rendelkeztek az Ávr. 13.§.(2) és 
(3a) bekezdéseinek figyelembe 
vételével a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 
gazdálkodásával összefüggő 
sajátos feladatokat rögzítő 
szabályzatok hatályáról. 

1. A 
megállapodásban 
szükséges rögzíteni, 
hogy a helyi 
nemzetiségi 
önkormányzat 
gazdálkodásával 
összefüggő sajátos 
feladatokat a 
nemzetiségi 
önkormányzatokra 
kiterjedő hatállyal a 
Gyáli Polgármesteri 
Hivatal szabályzatai 
tartalmazzák, illetve 
a vagyon 

1. Az 
együttműködési 
megállapodások 
módosítását a 
javaslatoknak 
megfelelően elő kell 
készíteni és 
jóváhagyásra a 
képviselő-
testületek elé kell 
terjeszteni. 
 

2243-
17/2015. 

2015. május 4. 



Román Nemzetiségi 
Önkormányzat között 
2014. októberében 
létrejött 
együttműködési 
megállapodások 

leltározásának, 
selejtezésének és a 
belső ellenőrzésnek 
sajátosságait is 
tartalmaznia kell a 
szabályzatoknak. A 
megállapodások 
nem tartalmazták a 
nemzetiségi 
önkormányzatok 
bankszámlaszámát 
és adószámát. 

 
4. 2243-

20/2015. 
Ellenőrzés címe: 
A Gyáli Polgármesteri 
Hivatal és az 
Önkormányzat 
fenntartásában lévő 
önállóan működő 
intézmények között 
munka- és 
feladatmegosztás 
rendjéről szóló 
megállapodások 
2014. évi 
szabályszerűségi 
ellenőrzése 
Ellenőrzés tárgya: a 
2014. július 1-től 
hatályos 
megállapodások a 
jogszabályi 
előírásoknak 
megfelelően kerültek-
e elkészítésre 

1. A megállapodások nem 
tartalmazzák a pályázatok 
benyújtásának, 
nyilvántartásának, 
elszámolásának rendjét. 
2. A megállapodások nem 
rögzítik a gazdálkodási 
folyamatokhoz tartozó pontos 
határidőket és felelősöket. 

1. A pályázatok 
benyújtásának, 
nyilvántartásának és 
elszámolásának 
rendjével, valamint 
a felelősök 
egyértelmű 
meghatározásával ki 
kell egészíteni az 
együttműködési 
megállapodásokat, 
amennyiben egyéb 
szabályzatokban 
nem rendelkeztek a 
fenti kérdésekről. 

1. Tekintettel arra, 
hogy jogszabály 
kötelező elemként 
nem rögzíti az 
együttműködési 
megállapodásokban 
az említett 
szabályozást és azt 
részben a 
költségvetési 
rendelet, részben 
pedig az 
intézményekre 
kiterjesztett 
szabályzatok 
tartalmazzák, 
intézkedési terv 
nem készült.  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 
Az intézkedés 
felelőse (beosztás 
és szervezeti 
egység) 

Az intézkedés 
végrehajtásának 
határideje 

Módosítás  
(leírás / 
NEM) 

Az intézkedés 
teljesítése  
(dátum / NEM) 

Megtett intézkedés rövid 
leírása 

A határidőben végre 
nem hajtott 
intézkedések oka 

A nem teljesülés 
kapcsán tett 
lépések  

Megjegyzés 

1/1 Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi 
és Adó Iroda 
vezetője 

2015. június 30. nem 2015.06.30. A módosított intézkedési 
terv szerint a 
szabályzatok 2015. július 
1-jén hatályba léptek. 

   

2/1 Polgármesteri 
Hivatal 
törvényességi 
referense 

2015. június 20. nem 2015. június 25. az új SZMSZ-t a 
Képviselő-testület 
145/2015.(VI.25.) 
számú határozatával 
jóváhagyta 

   

3/1 Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi 
és Adó Iroda 
vezetője 

2015. június 30. nem 2015. május 28. Gyál Város 
Önkormányzata 
133/2015.(V.28.) és 
134/2015.(V.28.) számú 
határozataival, a roma 
önkormányzat 
10/2015.(V.21.) számú, 
a román önkormányzat 
18/2015.(V.20.) számú 
határozatával fogadta el 
a módosított 
megállapodásokat. 

   

 

 

 

Gyál, 2016. március 22. 



 

Rozgonyi Erik 
                                                                                                                                                       címzetes főjegyző 

     



Létszám és erőforrás

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 180,0 192,0 180,0 192,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen 2,0 2,0 180,0 192,0 180,0 192,0

II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,0 0,0
2. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,0 0,0
3. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,0 0,0
n. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,0 0,0

1

2

3

4

5

Önkormányzat neve:
Gyál Város Önkormányzata

státusz (fő)6 betöltött 
státusz (fő)7 munkanap

Belső ellenőr 
közszolgálati 

jogviszonyban1

Saját erőforrás 
összesen2

Adminisztratív 
személyzet5

státusz (fő) betöltött 
státusz (fő)

1. számú melléklet

Erőforrás 
összesen

munkanapmunkanap

Külső erőforrás 
összesen4

fő

Külső 
szolgáltató3

Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma 
összesen. 

Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. 

Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy 
közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti 
jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális 
szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása.
Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük 
megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

Pl. titkárnő.



6

7 Terv betöltött státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog 
dolgozni a szervezetnél.                                                                                 
Tény betöltött státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én 
hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

Engedélyezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős 
foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy 
négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).                                                             Terv 
státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány státusz fog rendelkezésre állni.     
Tény státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány 
státusz állt rendelkezésre.



Ellenőrzések

terv1 tény2 terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Helyi önkormányzat (I.+II.) 4,0 4,0 0,0 0,0 85,0 85,0 2,0 2,0 0,0 0,0 47,0 59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 18,0 18,0 7,0 7,0 0,0 0,0 150,0 162,0 150,0 162,0
I. Polgármesteri hivatal összesen 4,0 4,0 0,0 0,0 85,0 85,0 2,0 2,0 0,0 0,0 47,0 59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 18,0 18,0 7,0 7,0 0,0 0,0 150,0 162,0 150,0 162,0

aa) Saját szervezetnél 3,0 3,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 18,0 18,0 4,0 4,0 0,0 0,0 78,0 78,0 78,0 78,0
ab) Irányított szerveknél 1,0 1,0 25,0 25,0 2,0 2,0 47,0 59,0 3,0 3,0 0,0 0,0 72,0 84,0 72,0 84,0
ac) Egyéb ellenőrzések5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli ellenőrzések7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
n. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ellenőri nap

Ellenőri 
napok 

összesen
Teljesítmény-ellenőrzés Informatikai ellenőrzés

db saját ellenőri 
nap db saját ellenőri 

nap
külső ellenőri 

nap
saját ellenőri 

nap3
külső ellenőri 

nap4

Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást 
terveznek rá. 

db

2. számú melléklet

külső ellenőri 
napdb saját ellenőri 

nap
külső ellenőri 

napdb saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

Rendszerellenőrzés

db

Önkormányzat neve:
Gyál Város Önkormányzata

Ellenőrzések összesen

db saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

Pénzügyi ellenőrzésSzabályszerűségi ellenőrzés  Utóellenőrzés8

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben előreláthatólag nem kerül 
lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni. 
Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

Az aa) és ab) pontokba nem besorolható, pl. nem költségvetési szervnél végzett ellenőrzések. Pl. Zrt.-nél, Nonprofit 
Kft.-nél, alapítványnál végzett ellenőrzés.

A tervezett soron kívüli kapacitást saját ellenőri nap és külső ellenőri nap bontásban, az Ellenőrzések összesen 
oszlop(ok)ban, a fehér színű cellákban kérjük feltüntetni.

A tény oszlopok és a c) sorok metszeteiben a terven felül elvégzett ellenőrzéseket kérjük feltünteni.

A tény oszlopok és az aa) - ab) - ac) sorok metszetének celláiban azokat az ellenőrzéseket kérjük feltünteni, amelyek 
az adott évi tervben szerepeltek és végrehajtották őket.
A tény oszlopok és a b) sorok metszeteiben a felhasznált soron kívüli kapacitást kérjük feltünteni.

Terven felülinek minősül az az ellenőrzés, amit a tervezett és a soron kívüli kapacitáson felül valósítanak meg pl. egy 
tervezett ellenőrzés helyett.
Az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés 
bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött 
szerv, illetve az ellenőrzött szervezeti egység vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően hajtja 
végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat 
ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra, 
arányosan törtszámot kell megadni. 
Abban az esetben is törtszámot kérünk megadni, ha ellenőrzés megkezdődött, de az ellenőrzés elhagyására, 
megszakítására vagy felfüggesztésére került sor.  Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

Saját ellenőri napok száma. Közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló 
belső ellenőr kapacitása.
Külső ellenőri napok száma. Külső szolgáltató megbízása esetén: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális 
szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása külső szolgáltató által.



Tevékenységek

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 0,0 150,0 162,0 2,0 2,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 180,0 192,0 180,0 192,0
I. Polgármesteri hivatal összesen 0,0 0,0 150,0 162,0 2,0 2,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 180,0 192,0 180,0 192,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 78,0 78,0 2,0 2,0 10,0 10,0 15,0 15,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 108,0 108,0 108,0 108,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 72,0 84,0 0,0 0,0 72,0 84,0 72,0 84,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
n. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Önkormányzat neve:
Gyál Város Önkormányzata

saját embernap
külső 

embernap7 saját embernap

KépzésTanácsadás

saját 
embernap5

külső 
embernap6

3. számú melléklet

Saját kapacitás 
összesen3

saját embernap

Ellenőrzések összesen1

külső embernap

Külső kapacitás 
összesen4

Kapacitás 
összesenEgyéb tevékenység2

dbkülső ellenőri 
nap embernap

Saját embernapok száma. Az embernap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához 
kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
Külső embernapok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési 
tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor 
az általa elvégzett képzést itt szükséges megjeleníteni.

2. sz. mellékletről hivatkozva.
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, 
teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb 
adminisztratív feladatok.
Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás 
összesen.
Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás 
összesen.

saját ellenőri 
nap külső embernap



Előző év(ek)ről 
áthúzódó 

intézkedések2

Tárgyévi 
intézkedések3

 Ebből 
végrehajtott4

Megvalósítási 
arány

%
Helyi önkormányzat (I.+II.) 1,0 3,0 4,0 100,0

I. Polgármesteri hivatal összesen 1,0 1,0 2,0 100,0

II. Irányított szervek összesen 0,0 2,0 2,0 100,0
1. roma nemzetiségi önkormányzat 0,0 1,0 1,0 100,0
2. román nemzetiségi önkormányzat 0,0 1,0 1,0 100,0

1

2

3

4

5

Önkormányzat neve:
Gyál Város Önkormányzata

Intézkedések megvalósítása1

db5

4. számú melléklet

Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más 
felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként 
szükséges feltüntetni.

Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még 
folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át. 

Csak beszámoláshoz!
Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új 
határidő került kitűzésre; stb.

Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig 
lejárt a határideje.



 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Beszámoló a DPMV Zrt. 2015. évi 

mérlegéről és eredmény kimutatásáról. 
 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A számvitelről szóló 2000. évi C törvény 4. § (1) bekezdése alapján a gazdálkodó működéséről, vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően beszámolót köteles készíteni. 
 
Ezen törvényi kötelezettségének eleget téve a DPMV Zrt elkészítette 2015. évi beszámolóját, amelynek 
kivonatos változatát megküldte részünkre. 
 
A beszámoló jóváhagyása a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. §. (4) bekezdése szerint 
az alapító, vagyis a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a DPMV Zrt 2015. évi beszámolóját megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DPMV Zrt 2015. évi mérlegbeszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztés készítette:  Diera Éva irodavezető 
Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Gyál, 2016. április 8. 
 
 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
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Kivonat 

A DPMV Zrt tulajdonosi szerkezetében változás következett be az év folyamán. 

Dunaharaszti településen az üzemeltetést 10. hó 31-el befejezte a vállalat a 

településsel közös megegyezéses szerződés felbontás alapján. Dunaharaszti 

részvényeit 2016. január hónapban Gyál és Vecsés vásárolta meg. A Zrt 

Dunaharasztival elszámolt. 

 

Ugyancsak az évet érintő változás, hogy Inárcs és Felsőpakony települések 100-100 

ezer forint értékben részvényt vásároltak – tőkeemelés következett be – és a 

településeken a közműszolgáltatást 2016. január 01-el megkezdtük. 

 

A 2015. év a víziközmű szolgáltatás feltételeiben nem hozott fordulatot. Továbbra is 

fizetni kell a díjakba be nem épített közműadót és a felügyeleti szervek 

fenntartásának költségeit és mindezt a már korábban megállapított, 3 éve változatlan 

és 10%-al csökkentett árak mellett kell tennünk.  

 

Az első két tétel 171,6 millió forinttal csökkentette az elérhető eredményt, a 

díjcsökkentés 410,1 millió forint veszteséget okozott, melyet a szolgáltatási 

tevékenység átszervezésével, a költségek csökkentésével igyekeztünk mérsékelni. 

 

A költségcsökkentő intézkedések sikerességét az mutatja, hogy a 2014. évi -223 

millió forint mérleg szerinti eredményt kevesebb, mint felére – 96,7 millió forint 

veszteségre sikerült mérsékelni. Ha csak az alaptevékenységet nézzük, még 

kedvezőbb a helyzet, itt 47 millió forint volt az elért veszteség.  

 

Ez évben sem valósult meg az a követelmény, hogy a szolgáltatási tevékenység díjai 

a szolgáltatás végzéséhez ténylegesen szükséges ráfordításoknak megfelelően 

legyenek kialakítva vállalati szinten. A DPMV Zrt (örökölte) a korábbi szolgáltató 

szervezetek jól – rosszul kialakított árait, így óriási szóródás van az 

eredményességet tekintve a települések között. 

 

Kerepesen és Kistarcsán 06. hó 30-ig közérdekű üzemeltetést folytattunk, azonban 

közműadó fizetési kötelezettség ez évben már fennállt és az év második felében 

jelentkezett az értékcsökkenési leíráshoz igazodó eszközhasználati díjfizetési 

kötelezettség – ez Kistarcsán 43 millió forintot meghaladó veszteségnövekedést 

eredményezett. 

 

Szigethalmon a 2014-ben korrigált bérleti díj egyszeri eredményjavító hatása kiesett, 

így a 2015. évi eredményt a korrekció már nem javíthatta. 

 

Gyálon egy több utcát érintő víziközmű rekonstrukció bérleti díjon kívüli elszámolása 

miatt – ehhez ragaszkodott a település vezetése – térítésmentes eszköz átadással 
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került önkormányzati tulajdonba a felújítás, mely 146 millió forint rendkívüli 

ráfordítást, valamint a le nem vonható ÁFA miatt 39 millió forint egyéb ráfordítást 

okozott a településen.  

Ez vezetett a korábban Gyálon nyereséges szolgáltatás 151,4 millió forintos 

veszteségéhez. 

 

A fel nem sorolt településeken elmondható, hogy az érvényben lévő díjak 

eszközhasználati díjviselő képességétől függően keletkezett nyereség illetőleg 

veszteség – a korábban említett kényszerű díjcsökkentés és közműadó hatásaival 

együtt. 

 

A települések háromnegyed részénél 2015-ben javult az eredményesség, csökkent a 

veszteség vagy nőtt a nyereség. 

 

A szolgáltatás folyamatosságának biztosításához kialakított készletek kis mértékben, 

6%-al növekedtek, az önkormányzati egyeztetéseket követően a közvetített 

szolgáltatások kiszámlázási kötelezettségei 32 millió forinttal csökkentek. A vevő 

követelések állománya 131 millió forinttal kevesebb azonban a határidőn belüli 

követelések 150 millió forinttal csökkentek, míg a határidőn túli követelések 68 millió 

forinttal növekedtek. 

 

A vállalat likviditása jó, a pénzeszközök állománya 68%-al nőtt a 2014.12.31-i 

állapothoz viszonyítva. 

 

A kötelezettségek nagy részét a dunavarsányi térség vagyonkezelésbe vett 

eszközeinek bruttó értéke adja. A szállítókkal szembeni tartozások csökkentek 22 

millió forinttal. Jellemzően minden szállítói számlát a fizetési határidő 

bekövetkezésekor kiegyenlítünk, a pár napos esetleges késések a teljesítés igazolás 

elhúzódása miatt következett be. 

 

A társaság működését a saját vagyon alacsony szintje a jövőben akadályozhatja, 

amit tőkeemeléssel szükséges lenne rendezni. A tőkeerősséget a MEKH 

mutatószám formájában írja elő és ellenőrzi. 

 

A céltartalékok szintje meghaladja a 360 millió forintot, így karbantartási hiányokból, 

káresemények bekövetkeztéből, vagy a kintlévőségek magas szintjéből adódóan 

súlyos működési problémák rövidtávon nem adódhatnak. 

 

A gazdálkodás nyereségessége érdekében kezdeményezni szükséges a jelenleg 

hatályos szolgáltatási díjakban megtérülő eszközhasználati díj kialakítást, illetőleg a 

közműadó eltörlését. 
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Település szintű víz- és szennyvízszolgáltatások és másodlagos tevékenységek eredmény kimutatásai 
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Tárgy: Javaslat az Önkormányzat működését 
segítő pályázat benyújtására. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerint a megyei 
önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 
támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra). 
 
A pályázat főbb adatai: 
A pályázat célja:  a települési önkormányzatok működőképességének megőrzése. 
Pályázók köre:  települési önkormányzatok. 
A támogatás formája: vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás, felhasználásuk 

meghatározott célhoz, vagy feladathoz köthető. 
A támogatás mértéke: egyedi felülvizsgálat alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az 

államháztartásért felelős miniszter állapítják meg. 
Pályázatok benyújtása: az év folyamán folyamatosan, de legkésőbb 2016. szeptember 30-ig, egy 

önkormányzat legfeljebb két alkalommal nyújthat be pályázatot. 
A pályázatban csak lejárt határidejű számlákat lehet szerepeltetni. 
 
Önkormányzatunk az alábbi feladatok elvégzéséhez, kíván pályázatot benyújtani: 

- iskolaműködtetési feladatok ellátásárára …………………. Ft,  
- gyermekétkeztetési feladatok ellátására …………………,- Ft,  
- településüzemeltetési feladatok ellátására ……………. Ft, 

összesen: …………………………Ft összegben  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni 
szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. támogatja a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett a Magyarország 
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. 
pont szerint a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázat benyújtását ……………….,- Ft 
összegben. 

2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:   polgármester 
Határidő: 2016. május 31. 

 
Az előterjesztés elfogadása egyszerűsített szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette  Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2016. április 7. 
 

         Pápai Mihály 
         polgármester 



 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde 
alapító okiratának és a működési 
engedélyének módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 25-ei ülésen 34/2016. (II. 25.) számú 
határozattal hagyta jóvá a Gyáli Bóbita Bölcsőde alapító okiratának módosítását. A döntés alapján kértük a 
változás kincstári bejegyzését. A Képviselő-testület döntése és a bejegyzési kérelem arra irányult, hogy a 
jogalkotó által 2016. január 1-jével bevezetett új kormányzati funkció kód a gyermekek bölcsődei ellátására 
(104031) bekerüljön a bölcsőde alapító okiratába, és törzskönyvi kivonatába. 

 
A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) a 13-TNY-447-2/2016-685829 iktatószámú 

végzésében az alapító okirat bejegyzésével kapcsolatban olyan problémákra hívta fel a figyelmet, amely az 
alapító okirat fent említett módosítását nem, ámde az intézmény kincstár által már bejegyzett (2015. július 
7.) 1580-16/2015. okirat számú alapító okiratát érintik. 

 
A már bejegyzett okirat 
 

 2.1. pontjában (a költségvetési szerv alapításának dátuma) a kincstár álláspontja szerint az 
intézmény alapításának dátuma nem 1982, hanem a közhiteles törzskönyvi nyilvántartás 
szerint 1993.12.11. Felvettük a kapcsolatot a kincstárral a problémával kapcsolatban, 
megerősítették, hogy a kincstár nem fogadhat el olyan okiratot, amelyben az alapítás dátuma 
eltér a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő dátumtól (1993.12.11.). Az alapítás dátumára 
vonatkozó 2.1. pont a formanyomtatvány nem kötelező pontja. Annak érdekében, hogy az okirat 
hitelessége megmaradjon és ne a valóságtól eltérő – a kincstár által vélt – alapítási dátum 
szerepeljen benne, a legcélszerűbb megoldás a 2.1. pont elhagyása. 

 
 a 2015. január 1-je óta érvényes és kötelezően használt kincstári formanyomtatvány szerinti. A 

formanyomtatványon a kincstár által kiadott kitöltési útmutató szerint nem lehet változtatni. A 
kincstár fenti végzésében viszont kifogásolja az alapító okirat 3.1. pontját (a költségvetési szerv 
irányító szervének/felügyeleti szervének), ami azért is érdekes, mert a 3.1. pont a 
formanyomtatvány része, azon elvileg változtatni nem lehet. Ennek ellenére azt kéri a kincstár, 
hogy a 3.1. pontban csak az a szöveg szerepeljen, hogy „a költségvetési szerv irányító 
szervének”. 

 
 5.1. pontját (a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje) ki kell egészíteni azzal, hogy 

az intézményvezető felett ki gyakorolja az egyéb munkáltatói jogköröket. 
 
 5.2. pontjában (a költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya) a 

foglalkoztatási jogviszonyok megjelölésekor nem elég azt írni, hogy „közalkalmazotti”, hanem 
ki kell írni, hogy „közalkalmazotti jogviszony”. 

 
A kincstár által kifogásolt részek módosítását az előterjesztés mellékleteként csatolt alapító- (1.sz.melléklet) és 
módosító okiratokon (2.sz.melléklet) már szerepeltettük. 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Gyáli Bóbita Bölcsőde intézményvezetője Balkó 

Kálmánné jelezte, hogy igen magas a bölcsődében a várakozók száma (kb. 60 fő), ezért kérte, hogy 
kezdeményezzük a működési engedély módosítását. 
A Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által PEC/001/66-5/2014. számon kiadott jogerős 
működési engedélyben 106 fő az intézmény befogadó képessége. (Az intézmény 8 csoporttal működik: 5 csoport 
14 fős csoportlétszámmal, 3 csoport pedig 12 fős csoportlétszámmal = 106 fő.) 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM rendelet 40. § (2) – (3) bekezdései hivatkozással kéri 
az intézményvezető, hogy a működési engedély módosítását úgy kérjük meg, hogy mind a 8 csoportra legyen 
engedélyünk a csoportonként 14 fő nevelésére gondozására, így adott esetben ez + 6 fő növekményt jelent a 



befogadóképesség tekintetéten. A fenti bekezdésekben szerepel, hogy egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 
gyermek nevelhető, gondozható, azonban ha valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, akkor legfeljebb 
14 gyermek nevelhető. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a Gyáli Bóbita Bölcsőde az alapító 
okiratát módosításáról és a befogadóképesség növelésére irányuló kérelem benyújtásáról. 

 
Határozati javaslat I: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. jóváhagyja a Gyáli Bóbita Bölcsőde alapító okiratának – az előterjesztés 2 .sz. melléklete szerinti – 
módosítását, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát (1.sz.melléklet). Ezzel 
egyidejűleg a 1580-16/2015. okirat számú, a 154/2015. (VI.25.) sz. határozattal elfogadott, 2015. június 
25. napján kelt egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti; 

2. egyúttal felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett hiteles 
törzskönyvi nyilvántartáshoz az egységes szerkezetű alapító okiratot – mely az előterjesztés 1. sz. 
melléklete – továbbítsa. Az egységes szerkezetű okirat a kincstári bejegyzéssel lép hatályba. 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 
 
 
Határozati javaslat II.  
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. a Gyáli Bóbita Bölcsőde jogerős működési engedélyében szereplő 106 fő befogadóképesség 6 fővel 
történő felemelését támogatja; 

2. egyúttal felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert, hogy a Gyáli Bóbita Bölcsőde 112 fő (8 csoport x 
14 fő) befogadóképességére irányuló szolgáltatói nyilvántartásba vételről (jogerős működési engedély 
módosításról) gondoskodjon.  

 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős:   Polgármester 
 
A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos 
 
Gyál, 2016. április 4. 
            
 

  Erős József 
          alpolgármester 



1.sz.melléklet 
Okirat száma: K/………………../2016. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1 A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1.A költségvetési szerv 

i Bóbita Bölcsőde 1.1.1.megnevezése:Gyál

1.2. költségvetési szerv 

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

2 A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő 
rendelkezések 

ra, megszüntetésére jogosult szerv 2.1 A költségvetési szerv alapítására, átalakításá

 2.1.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

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

3 A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

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

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

3.2 A költségvetési szerv fenntartójának 

 3.2.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

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

4 A költségvetési szerv tevékenysége 

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

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

at száma 
ységének államháztartási

vezése   szakágaz szakágazat megne

1  988 110  Bölcsődei ellátás 

4.3. A  költségvetési  szerv  alaptevékenysége:  családban  nevelkedő  3  éven  aluli  gyermekek 
napközbeni ellátása 
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4. . p4 A költségvetési szerv ala

zati funkciószám 
tevék erinti megjelölése: enységének kormányzati funkció sz

zése   kormány kormányzati funkció megneve

1  104031  Gyermekek bölcsődei ellátása 

2  104035  Gyermekétkeztetés bölcsődében, fog
intézményében 

yatékosok nappali 

3  410 036  Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

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

5 A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1 A  költségvetési  szerv  vezetőjének  megbízási  rendje:  A  költségvetési  szerv  vezetőjének 
megbízási rendje: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, 
és  a  végrehajtására  kiadott  kormányrendeletben  foglaltak  szerint  Gyál  Város 
Önkormányzata  nyilvános  pályázati  eljárással  a  Képviselő‐testület  által  meghatározott 
(határozott  időtartamra)  nevezi  ki  és  bízza  meg  az  intézmény  vezetőjét.  Az  egyéb 
munkáltatói jogköröket Gyál Város Polgármestere gyakorolja. 

5.2. alkalm : A költségvetési szervnél  azásban álló személyek jogviszonya

  foglalkoztatási jogviszony  jogviszonyt szabályozó jogszabály 

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

6 Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a  törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel  egyidejűleg  a  költségvetési  szerv  2013.  október  31.  napján  kelt,  232/2013  (X.31.). 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Gyál, 2015. június 29. 
 
Az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  szövege  megfelel  az  alapító  okiratnak  a  Gyáli 
Bóbita Bölcsőde 2016. április …… napján kelt, 2016………….alkalmazandó K/………………….../2016. 

dosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. okiratszámú mó

Kelt: Budapest,  

P.H. 

Magyar Államkincstár 

 



2.sz.melléklet 
Okirat száma:K/………………/2016. 

Módosító okirat 

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

1. Az alapító okirat 2.1. pontja elhagyásra kerül. 

2. Az alapító okirat 3.1. pontja helyéb

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

e az alábbi rendelkezés lép: 

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

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

zati funkciószám 
ségének kormányzati funkció szerin

zése   kormány kormányzati funkció megneve

1  104031  Gyermekek bölcsődei ellátása 

2  104035  Gyermekétkeztetés bölcsődében, fog
intézményében 

yatékosok nappali 

3  104036  Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

4. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

5.1.  A  költségvetési  szerv  vezetőjének  megbízási  rendje:  A  költségvetési  szerv  vezetőjének 
megbízási rendje: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, és a 
végrehajtására  kiadott  kormányrendeletben  foglaltak  szerint  Gyál  Város  Önkormányzata 
nyilvános pályázati eljárással a Képviselő‐testület által meghatározott (határozott időtartamra) 
nevezi  ki  és  bízza  meg  az  intézmény  vezetőjét.  Az  egyéb  munkáltatói  jogköröket  Gyál  Város 
Polgármestere gyakorolja. 

5. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

5.2. ..............................................................................................................................................A
kalmaz   költségvetési szervnél al ásban álló személyek jogviszonya:

  foglalkoztatási jogviszony  jogviszonyt szabályozó jogszabály 

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

 

Jelen  módosító  okiratot  a  törzskönyvi  nyilvántartásba  történő  bejegyzés  napjától  kell 
alkalmazni. 

Kelt: Gyál, 2016. április  

P.H. 
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aláírás 



 
 
 
 
 
 
Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 

számára 2015-ben nyújtott 
támogatások felhasználásáról  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. költségvetési évben pályáztatás útján három millió 
forint összeggel támogatta a városunkban működő helyi civil szervezeteket. 

 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete 95/2015.(IV.30.) sz. határozata alapján, a 5/2015.(II.27.) számú 
rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 5. sz mellékletében a céltartalék terhére a civil 
szervezetek támogatása keret soron tervezett összegből 15 egyesületet támogatott. Valamennyi támogatott 
egyesület eleget tett elszámolási kötelezettségének.  

 
A beszámolókat áttekintve megállapítható, hogy a támogatás elérte célját és a civil szervezetek szabadidős és 
kulturális programokra kitűzött tervei sikeresen megvalósultak. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a beszámoló elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek számára 2015-ben nyújtott támogatások 
felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  

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

 
Az előterjesztést készítette:  dr. Nagy Erika aljegyző 
 
 
Gyál, 2016. április 5. 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály  
 polgármester 
 
 
 
 
 
 



Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete 95/2015.(IV.30.) sz. határozata alapján, az 5/2015.(II.27.) számú 
rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 5. sz mellékletében a céltartalék terhére a civil 
szervezetek támogatása keret soron tervezett összegből az alább felsorolt pályázatokat részesítette támogatásban, 
melyet az alábbiak szerint használtak fel: 
 
1./ Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub  Kiskunmajsa, Szarvasi arborétum, Eger, Noszvaj Veresegyház, 
Esztergom, Vácrátót, Tiszakécske, Szlovákiai sajtgyárba kirándulás gyógyfürdő, múzeumi belépőkre, szüreti 
mulatság, ÓÉV búcsúztató, városi ünnepségek, és működési költségekre. 
Megállapított támogatás összege:  250.000,- Ft 
  
2./ Gyáli Kertbarát Kör Működési költségekre, virágkötészeti bemutató, Föld Napja rajzpályázat, 35. 
évforduló ünneplése, Jászkisérről Kertbarátok fogadása, legszebb lakossági kert díjazása, és egyéb 
rendezvényeken, kiállításokon való részvétel költségei, Dunabogdányi Kertbarátok vendéglátása, szerszám, 
védőkesztyű vásárlása, autóbusz költségekre.  
Megállapított támogatás össz.:         250.000,- Ft 
 
3./ Egymásért Mozgássérültek Gyáli Egyesülete  
Működési költségekre, rendezvényekre, betegtagok támogatására, postaköltségre, irodaszerre, nyomtatványra, 
festékpatronra, névnapok fedezetére. 
Megállapított támogatás összege:         140.000,- Ft 
 
4./Civilek a Környezetünkért Egyesület Hátrányos helyzetű gyáli gyermekek és fiatalok nyári táboroztatása 
Inárcson és Csévharaszton: hagyományőrző programok, eszközök, sportfelszerelések, élelmiszer vásárlása. 
Megállapított támogatás összege:         170.000,- Ft 
 
5. / Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület Táncszínház, táncszínház szervezése, népi kismesterségek tábora, 
nemzetiségi hagyományőrző programok szervezése, egyesület működési költségeire. 
Megállapított támogatás összege        180.000.- Ft 
 
6./ Őszidő Nyugdíjas Klub Működési költségekre, Hajdúszoboszlón középdöntőn való részvétel, 
gyógyfürdő belépők, Cserkeszőlői kirándulás, múzeumlátogatás, névnapi megemlékezések, vendéglátás, 
egyenruha, télbúcsúztató költségeire. 
Megállapított támogatás összege:         230.000.- Ft 
 
7./ Cukorbetegek Egyesülete Gyál Működési költségekre,  orvosi előadások díjazására, gyógyszertári 
költségekre, sportnap megrendezése Cserkeszőlőn, buszköltségek, gyógyfürdő belépők,  tesztcsíkok vásárlására, 
Diabetes Világnap”, Hévízen betegoktatáson való részvételre. 
Megállapított támogatás összege:        230.000,- Ft 
 
8./ Gyáli Képzőművészek Egyesülete  Működési költségekre,  kiállítások rendezése, alkotótábori utazási és 
szállás költségek, festmények szállítása, festékek, grafikai anyagok vásárlására. 
Megállapított támogatás összege:        150.000,- Ft 
 
9./ Solymári Béla Nyugd.Pedagógus Klub Működési költségekre, múzeumi belépőkre, színházi belépők, 
vendéglátás, virág vásárlás, Költészet Napja, Pedagógus Nap, XV. évfordulóra megemlékezés. 
Megállapított támogatás összege:        100.000,- Ft 
 
10./ Kovács István Pál Dalkör Működési költségekre, vendégénekesek tiszteletdíja, korrepetítor, zenekar 
honoráriuma, vendégszereplők útiköltségéhez hozzájárulás , vendégénekes és zenekar díjai, virágvásárlás, 
vendéglátás. 
Megállapított támogatás összege:        400.000,- Ft 
 
11./ Kertváros Fúvószenekari Egyesület  Működési költségekre, utazási költségekre, Térzenei 
Fesztivál megrendezésének költségei, zenekarok utaztatása, vendéglátás, ajándéktárgyak vásárlása, formaruha 
készítése. 
Megállapított támogatás összege:         380.000,- Ft 
 
12./ Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli Szervezete   Működési költségekre, szemléltetés,élelmiszer költségei, 
papírtálca, pohár stb., menetjegy vásárlása, élelmiszer szakértő költségtérítése, eszközbeszerzés: lézernyomtató. 
Megállapított támogatás összege:         80.000,- Ft 



 
13./ Gyál Városi Népdalkör  Működési költségekre, X. Tavaszi Találkozó, utazási  és tanulmányi 
kirándulás költségei , 5 db citera vásárlás és fellépő ruhákra. 
Megállapított támogatás összege:         130.000,- Ft 
 
14./ Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete  
Működési kiadásokra, Farsang, , Anyák napja, V.  Szüreti Felvonulás, Idősek Világnapja, jubiláló házaspárok 
ünnepe, Márton nap, Évbúcsúztató költségeinek fedezésére. 
Megjegyzés: (XI. Térségi Találkozó, Generációk Napja) a Polgármesteri keretből 80.000,-Ft támogatásban 
részesült.) 
Saját tagok múzeumi belépőkre, színházi és fürdőbelépőkre, bérleti díj Közösségi Háznak, előadók fellépési 
díjai. 
Megállapított támogatás összege:         180.000,- Ft 
 
15./ Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete Működési költségekre, nyitott játszóházi foglalkozások, családi 
délután, játszódélután, családi napok ( játékok, sporteszközök, kézműves foglalkozáshoz alapanyagok, étkeztetés 
biztosítása) , családi hosszú hétvége Inárcson, belépők vásárlása kulturális rendezvényekre. 
Megállapított támogatás összege:         130.000,- Ft 
 



 
 
 
 
 
 
Tárgy: Beszámoló a sportolók, 

sportszervezetek számára 2015-ben 
nyújtott támogatások felhasználásáról  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. költségvetési évben pályáztatás útján ötmillió forint 
összeggel támogatta a városunkban működő helyi önszerveződő sportegyesületeket, sportolókat. 

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete 96/2015.(IV.30.) sz. határozata alapján, az 5/2015 (II.27.) számú 
rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 5. sz mellékletében a céltartalék terhére a 
sportszervezetek támogatása keret soron tervezett összegből 8 sportegyesületet és 20 sportolói pályázatot 
támogatott. 
 
A GYBKSE 2.210 ezer forint, a Sanbon Kyokushin SE 350 ezer forint, a Prémium Gyáli Asztalitenisz SE 250 
ezer forint, az APEX Optimista SE 100 ezer forint, a Gyál és Térsége Birkózó SE 700 ezer forint, a Gyáli 
Lovassport Egyesület 250 ezer forint, a Gyáli Sport - Horgász Egyesület 100 ezer forint, a Lurkó Gyermekfoci 
Egyesület 250 ezer forint támogatásban részesült. Az egyéni pályázók között 20 ezer forinttól 150 ezer forintig 
terjedő támogatási összegek odaítélésére került sor.  
 
A támogatott sportolók és egyesületek közül mindössze egy formai hibás és 2 tartalmi hibás elszámolás 
benyújtására került sor, melyek kiküszöbölése érdekében egyeztetésre bekértük a képviselőket.  

A 96/2015.(IV.30.) sz. KT határozatban megítélt támogatásokat – a megállapodásban foglaltak szerint – a 
különböző egyesületek és magánszemélyek felhasználták a mellékelt kivonatban foglaltak szerint. 
 
A beszámolókat áttekintve megállapítható, hogy a támogatás elérte célját a sportszervezetek és egyéni sportolók 
kitűzött tervei megvalósultak. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi sportolók és sportegyesületek számára 2015-ben 
nyújtott támogatások felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  

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

 
Az előterjesztést készítette:  dr. Nagy Erika aljegyző 
 
 
Gyál, 2016. április 5.  
 
 
 Pápai Mihály  
 polgármester 
 
 
 



Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete 96/2015.(IV.30.) sz. határozata alapján, a 5/2015 (II.27.) számú 
rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 5. sz mellékletében a céltartalék terhére a 
sportszervezetek támogatása keret soron tervezett összegből az alább felsorolt pályázatokat részesítette 
támogatásban, melyet az alábbiak szerint használtak fel: 
 
Az egyesület, sportoló neve Elszámolás főbb tételei: Támogatás összege  
1. Jakab Luca Katalin (sz.:2002.05.06.) Edzőtáborokon, bajnokságokon való részvétel, 
Jakab Réka Mária (sz.: 2000.09.01.)  sportorvosi, versenyengedélyi, tandíj, utazási költségek  
   elszámolásához 
 (sportág: karate)   Megállapított támogatás összege:    30.000.-Ft 
 
2. Teszák Nándor (sz.:2004.08.04.)  
Teszák Estilla Dorina (sz:2002.03.30. 
   Speciális birkózó cipő és mez vásárlására, 
(sportág: birkózás) versenyeztetési díj, valamint utazási költségek 
  elszámolására (Némediszőlőről történő beutaztatás) 
    Megállapított támogatás összege:    40.000.-Ft 
 
3. Gyáli Baráti Kör Sportegyesület   
 
- Labdarúgó szakosztály Sportfelszerelések vásárlására, tornaterem bérlésre, 

  utazási költségek biztosítására, utánpótlás tornákra és 
nevezési díjakra, működési költségekre 

    Megállapított támogatás összege:            1.700.000.-Ft 
  
- Atlétika szakosztály Szakosztály versenyzői részére egyen felszerelések vásárlására, 

versenyek nevezési díjaira, útiköltségek elszámolására 
    Megállapított támogatás összege:    80.000.-Ft 
   
-Mazsorett szakosztály Versenyek nevezési díjaira, éves tagsági díjakra, útiköltség 
   elszámolására, szállásköltségre, fellépő ruhák vásárlására,  
  tornaterem bérlésére 
    Megállapított támogatás összege:  350.000.-Ft 
 
-Röplabda szakosztály IX. „Gyál Kupa” strandröplabda torna szervezésére , 
  amatőr versenyeken történő nevezési díjakra, strandröplabda 
  pálya karbantartására, utazási költségekre, röplabdák vásárlására, 

továbbá díjazás költségeire 
    Megállapított támogatás összege:    80.000.-Ft 
 
4. Sanbon Kyokushin SE Nemzetközi edzőtábor költségeire, sport és edzőfelszerelések  
(sportág: boksz, karate) vásárlására (kesztyűk, boksz zsákok, tatami), terembérleti díj 

fizetéséhez. 
    Megállapított támogatás összege:  350.000.-Ft 
 
5. Váry Lili Adrienn (szül.: 1994.09.14.),  
(sportág:ökölvívás) Hazai és Nemzetközi versenyekre  való felkészülés költségeire, 

sporteszközök vásárlására, útiköltségek elszámolására (Vecsés 
üzemanyag), táplálék kiegészítők vásárlására 

    Megállapított támogatás összege:    80.000.-Ft 
 
6 .Prémium Gyáli Asztalitenisz SE Terembérleti díjra, utazási költségekre, versenyekre való  
(sportág: asztalitenisz) felkészülés költségeire, kupák, érmek, oklevelek, sportági 
  ajándékok beszerzésére, sportruházatra 
    Megállapított támogatás összege:  250.000.-Ft 
 
7. Szekrényesi Lili (szül.: 2005.01.14.) Versenyek nevezési díjaira, edző táborokra, úti költségekre 
(sportág: karate) étkezés és szállás költségek elszámolására 
    Megállapított támogatás összege:    20.000.-Ft 
 



8. APEX Optimista SE Egyesületi működési költségekre, verseny nevezésre, utazási és 
(sportág: futás-  tájfutás) szállás költségekre, sportfelszerelések vásárlására, posta költségekre, 

bankszámla vezetési díjra, adminisztrációs kiadásokra. 
    Megállapított támogatás összege:  100.000.-Ft 
 
9. Fodor Péter (szül.: 1991.11.08.) Versenyeken, edzőtáborokon való részvétel díjaira, sporteszközök és  
(sportág: birkózás)  táplálék kiegészítők vásárlásához. 
    Megállapított támogatás összege:    40.000.-Ft 
 
10. Fodor Tamás (szül.: 1989.07.26.) Versenyeken, edzőtáborokon való részvétel díjaira, sporteszközök és 
(sportág: birkózás)   táplálék kiegészítők vásárlásához, rehabilitáció költségeire 

(gyógytorna, fizikoterápia, gyógymasszőr) 
    Megállapított támogatás összege:    40.000.-Ft 
 
11. Gyál és Térsége Birkózók SE Fenntartási költségek (rezsi, bérek, táboroztatás) elszámolására. 

Edzők fizetésének bérköltség kiegészítéséhez. 
(sportág: birkózás)   Megállapított támogatás összege:  700.000.-Ft 
 
12. Mantics András Ferenc  Havi edzések díjaira, tagdíjakra, sportorvosi költségekre,  
(szül.: 2002.05.30.)  edzőfelszerelésekre, útiköltségekre, szállás és étkezési, részvételi  
(sportág: wadokai karate) díjakra, nevezési díjakra. 
    Megállapított támogatás összege:    20.000.-Ft 
 
13. Máj Miklós (szü.:2001.08.14.) Versenyköltségek, sporteszközök és védőfelszerelések vásárlására 
(sportág: kyokushin karate és  
teekwondo)   Megállapított támogatás összege:    20.000.-Ft 
 
14. Vajda Fanni (szül.: 1997.08.13.) Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel költségeire,  
(sportág: erőemelés) úti költségekre, nevezési díjakra. 
    Megállapított támogatás összege:    50.000.-Ft 
 
15. Kurucz Szintia Dalma Tagsági és nevezési díjakra, útiköltség elszámolására, ruházat  
(szül.: 2005.08.22)   és sportfelszerelésekre, szállás és tábor díjakra, kiegészítők, 

eszközök vásárlására 
Kurucz Liza Diána (2003.04.21.)   Megállapított támogatás összege:    60.000.-Ft 
(sportág: ritmikus sportgimnasztika) 
 
16.Gyáli Lovassport Egyesület Lovas rendezvények, szabadidős programok szervezési díjaira. 
(sportág: lovassport) Gyáli Fogathajtó Fesztivál és Rönkhúzó Verseny támogatására. 
  (Megjegyzés: A Gyáli Fogathajtó Fesztivált a városi rendezvények 

keretében támogatjuk). 
    Megállapított támogatás összege:  250.000.-Ft 
 
17. Gyáli Sport- Horgász Egyesület Gyermekek táboroztatására, gyermekversenyek   
(sportág: sporthorgászat) szervezésére, díjazására, autóbusz bérlésre, étkeztetésre, 

horgászfelszerelés és horgászhelyek biztosítására. 
    Megállapított támogatás összege:  100.000.-Ft 
 
18 .Kulcsár Zalán (szül.: 2004.02.20.) Hazai és nemzetközi versenyeken való részvételi díjakra, tagdíjakra,  
(sportág: úszás) edzőtáborokban való részvétel finanszírozására. 
    Megállapított támogatás összege: ……   30.000.-Ft 
 
19.Kulcsár Lili (szül.: 1999.09.01.) Íjász szövetség által összeállított 2015. évi versenynaptárban 
(sportág: íjászat) meghirdetett versenyeken, edzőtáborokon való részvételhez,  

tagdíjak és nevezési díjak elszámolásához. 
    Megállapított támogatás összege:    30.000.-Ft 
 
20. Ujj Dávid Bence (szül.: 2000.12.07.) Országos bajnokságokon és nemzetközi versenyeken való részvétel 
(sportág: jégtánc) díjaira (utazás, szállás, nevezési költség), táborok, sportági 

felszerelések vásárlására (korcsolya, kűr és edzőruhák) 



    Megállapított támogatás összege:    50.000.-Ft 
 
21. Pap János (szül.: 2000.01.31.) Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, edzőtáborokban  
Pap Dorottya (szül.: 2001.06.02.) való részvétel, utaztatási és felszerelési költségek. 
(sportág: karate)   Megállapított támogatás összege:    40.000.-Ft 
 
22. Tóth Noa Beatrix (szül:. 2003.10.22.) Hazai és nemzetközi versenyeken,  edzőtáborokon 
Tóth Lea Beatrix (szül.: 2006.08.26.) való részvétel, utaztatási és felszerelési költségek. 
(sportág: karate)   Megállapított támogatás összege:    40.000.-Ft 
 
23. Farkas Kitti Beáta (szül.: 2004.04.11.) Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, edzőtáborozás, 

versenydressz és sportszerek vásárlásának támogatására. 
(sportág: ritmikus sportgimnasztika)   Megállapított támogatás összege:    50.000.-Ft 
 
24. Sándor Klaudia (szül.: 1995.07.27.) Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, nevezési díjak, 

edzőtáboroztatás költségeire 
(sportág: birkózó)   Megállapított támogatás összege:  150.000.-Ft 
 
25.Lurkó Gyermekfoci Egyesület Működési költségek fedezésére, tömegsport és kulturális  
(sportág: labdarúgás) rendezvények szervezésére, drogprevencióra, játékosok 

versenyeztetése. 
    Megállapított támogatás összege:  250.000.-Ft 
 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázatainak 
elbírálására, a támogatás felosztására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 36/2016. (II.25.) sz. határozatában döntött arról, hogy 
pályázatot ír ki a civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására.  
 
A 2016. évi költségvetési rendeletben – a civil szervezetek támogatására - rendelkezésére álló keret a cél és 
általános tartalék terhére 3.000.000,- Ft. 
 
Az összesített igény (5.836.750,-ft) a rendelkezésre álló keretnek közel a duplája. 
 
A pályázati határidő lejártáig 2016. április 05. napján 12:30-ig az alábbi pályázatok érkeztek be: 
 
 A civil szervezet neve   Pályázati cél   Igényelt támogatás 
 
1./ Egymásért Mozgássérültek Gyáli Egyesülete  

Működési költségekre, rendezvényekre, betegtagok támogatására, 
postaköltségre, irodaszerre, nyomtatványra, koszorúzás, könyvelő, 
pályázatíró és internet használat költségeire. 

     Kért támogatás összege:    248.000,- Ft 
 
2./ Gyáli Képzőművészek Egyesülete  Működési költségekre,  közösségi programok, nyári tábor, utazási és 

szállás költségek, festékek, grafikai anyagok, segédanyagok, 
szakkönyvek, posta és bankszámla költségek, rajztáblák, vásárlására. 

    Kért támogatás összege:    443.450.,- Ft 
 
3./ Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub Működési költségekre, Kalocsa, Mezőkövesd- Tájház, Albertirsa, 

Tiszakécske, Kiskőrös, kirándulások szervezése, színházi belépőkre, 
ÓÉV búcsúztató, városi ünnepségeken való részvétel, ajándékok 
vásárlására 
Kért támogatás összege:                                              300.000,- Ft 

 
4./ Gyáli Kertbarát Kör Működési költségekre, virágkötészeti bemutatóra, Föld Napja 

rajzpályázatra, Anyák Napi virág vásárlására, Szolnoki Kertbarátok 
fogadására, legszebb konyhakert, előkert, díszkert és utcarészlet 
nyertesinek díjazására, és egyéb rendezvényeken, kiállításokon való 
részvétel költségeire, Jászberényi Kertbarátok vendéglátására, 
szerszám, védőkesztyű vásárlására, autóbusz, mobil feltöltés, 
bankköltségek finanszírozására 

    Kért támogatás összege:    315.000,- Ft 
 
5./ Cukorbetegek Egyesülete Gyál Működési költségekre, orvosi előadások díjazására, gyógyszertári 

költségekre, sportnap megrendezésére Bükkszék, Gyöngyös és 
Kecskeméten, buszköltségekre, gyógyfürdő belépőkre, Diabetes 
Világnap”, Gyulán szakmai napon való részvétel költségeire, orvosi 
elődadások díjazása, étkezések költségeire 

 Kért támogatás összege:    720.000,- Ft 
 
6./ Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli Szervezete  Működési költségekre, menetjegy vásárlására, élelmiszer 

szakértő költségtérítésére, postaköltségekre, bankköltségekre 
Kért támogatás összege:    135.000,- Ft 
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7./ Őszidő Nyugdíjas Klub Működési költségekre, Farsangi mulatság, Nőnap, Nagyatádi 
Gyógyfürdőben gyógyfürdő belépőkre, Anyák napi 
megemlékezésre, Cserkeszőlői Nyugdíjas Fesztivál, Albertirsai 
nyugdíjas találkozó, Nógrádi kirándulás, múzeumlátogatás, névnapi 
megemlékezések, Évzáró búcsúztató költségeire. 

 Kért támogatás összege:    580.000,- Ft 
 
8./ Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete  

Működési kiadásokra, Farsang, Anyák napja, Szüreti Felvonulás, 
Idősek Világnapja, Márton nap, Generációk Napja, Évbúcsúztató 
költségeinek fedezésére. 
Saját tagok múzeumi belépőkre, színházi és fürdőbelépőkre, társklub 
látogatás, könyvelési díj, nyomtatványok, irodaszerek beszerzése, 
telefonköltségek  
Megjegyzés: (XII. Térségi Találkozó, Generációk Napja) a 
Polgármesteri keretből 80.000,-Ft támogatásban részesült.) 
 
 kért támogatás összege:    356.800,- Ft 

 
9./ Civilek a Környezetünkért Egyesület Hátrányos helyzetű gyáli gyermekek és fiatalok nyári táboroztatása 

Inárcson és Csévharaszton (utazási, szállásköltségek), 
Klubfoglalkozások, prevenciós programok, eszközök, 
sportfelszerelések, élelmiszer vásárlása. 
Kért támogatás összege:    400.000,- Ft 

 
10./ Bundás Barát Állatvédő Egyesület Terembérlet, berendezési tárgyak, technikai tárgyak bérlése, 

vendéglátás, nyomtatvány, meghívók, plakátok beszerzése, online 
hirdetések költségei 
Kért támogatás összege:    86.500,- Ft 

 
11./ Solymári Béla Nyugd.Pedagógus Klub Működési költségekre, múzeumi belépőkre, színházi 

belépőkre, vendéglátásra, virágvásárlásra, nyomdai költségek, 
Költészet Napja, Pedagógus Nap, Hajókirándulás Leányfalura, 
Soroksári arborétum megtekintése, Szüreti kirándulás, Kiskunsági 
Nemzeti Parkba kirándulás költségeire 

 Kért támogatás összege:    185.000,- Ft 
 
12./ Kovács István Pál Dalkör Működési költségekre, vendégénekesek tiszteletdíjára, korrepetitor, 

zenekar honoráriumára, vendégénekes és zenekar díjaira, 
virágvásárlásra, vendéglátásra, nyomdai, posta és telefonköltségek 
díjaira, Artisjus jogdíjak költségeire 
Kért támogatás összege:    550.000,- Ft 

 
13./ Gyál Városi Népdalkör  Működési költségekre, városi rendezvényeken való szereplés, 

     utazási és tanulmányi kirándulás költségei, kis értékű eszközök, 3 db  
      citera, fellépő cipő vásárlása, egyéb kiadások 
      Kért támogatás összege:    157.000,- Ft 
 
14. / Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület Működési költségekre, népviselet, egységes, egyedi pólók vásárlása  

Kért támogatás összege:    250.000,- Ft 
 

15./ Kertváros Fúvószenekari Egyesület  Működési költségekre, zenekari tábor költségei 
Kért támogatás összege:    690.000,- Ft 

16./ Kéz a Kézben Gyáli  
Nagycsaládosok Egyesülete Működési költségekre, főzőverseny a Peremvárosi Horgásztónál, 

Generációk Napja, családi táborozás a Balatonnál, kirándulás 
Visegrádra és Tabajdra, Szüreti Bál, Anyaest, egyesületi 
születésnap, Böllérverseny, Húsvéti kézműves délután, házi 
főzőverseny költségei 
 Kért támogatás összege:    420.000,- Ft 
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A pályázatok anyaga a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán megtekinthető! 
A 2015.évi támogatásokkal a pályázók elszámoltak. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
4/2016.(II.12.) számú rendelet 5. sz. mellékletében a cél és általános tartaléka terhére a civil szervezetek 
támogatása keret soron tervezett összegből- az alább felsorolt pályázatokat részesíti támogatásban: 
 
 A civil szervezet neve   Pályázati cél   Támogatás összege 
1./ Egymásért Mozgássérültek Gyáli Egyesülete  

Működési költségekre, rendezvényekre, betegtagok támogatására, 
postaköltségre, irodaszerre, nyomtatványra, koszorúzás, könyvelő, 
pályázatíró és internet használat költségei. 

    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
2./ Gyáli Képzőművészek Egyesülete  Működési költségekre,  közösségi programok, nyári tábor utazási és 

szállás költségek, festékek, grafikai anyagok, segédanyagok, 
szakkönyvek, posta és bankszámla költségek,  rajztáblák, 
vásárlására. 

    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
3./ Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub Működési költségekre, Kalocsa, Mezőkövesd- Tájház, Albertirsa, 

Tiszakécske, Kiskőrös, kirándulások szervezése, színházi belépőkre, 
ÓÉV búcsúztató, városi ünnepségeken való részvétel, ajándékok 
vásárlása  

    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
4./ Gyáli Kertbarát Kör Működési költségekre, virágkötészeti bemutató, Föld Napja 

rajzpályázat, Anyák Napi virág vásárlása, Szolnoki Kertbarátok 
fogadása, legszebb konyhakert, előkert, díszkert és utcarészlet 
nyertesinek díjazása, és egyéb rendezvényeken, kiállításokon való 
részvétel költségei, Jászberényi Kertbarátok vendéglátása, szerszám, 
védőkesztyű vásárlása, autóbusz, mobil feltöltés, bankköltségek 
költségei.  

    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
5./ Cukorbetegek Egyesülete Gyál Működési költségekre, orvosi előadások díjazására, gyógyszertári 

költségekre, sportnap megrendezése Bükkszék, Gyöngyös és 
Kecskeméten, buszköltségek, gyógyfürdő belépők, Diabetes 
Világnap”, Gyulán szakmai napon való részvétel, orvosi elődadások 
díjazása, étkezések költségei  

    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
6./ Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli Szervezete  Működési költségekre, szemléltetés,élelmiszer költségei, 

papírtálca, pohár stb., menetjegy vásárlása, élelmiszer szakértő 
költségtérítése, postaköltségek, bankköltségek.  

    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
7./ Őszidő Nyugdíjas Klub Működési költségekre, Farsangi mulatság, Nőnap, Nagyatádi 

Gyógyfürdőben gyógyfürdő belépők, Anyák napi megemlékezés, 
Cserkeszőlői Nyugdíjas Fesztivál, Albertirsai nyugdíjas találkozó, 
Nógrádi kirándulás, múzeumlátogatás, névnapi megemlékezések, 
Évzáró búcsúztató költségeire. 

    Megállapított támogatás összege:   ………  
8./ Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete  

Működési kiadásokra, Farsang, Anyák napja, Szüreti Felvonulás, 
Idősek Világnapja, Márton nap, Generációk Napja, Évbúcsúztató 
költségeinek fedezésére. 
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Saját tagok múzeumi belépőkre, színházi és fürdőbelépőkre, társklub 
látogatás, könyvelési díj, nyomtatványok, irodaszerek beszerzése, 
telefonköltségek  

    Megállapított támogatás összege:   ………  
9./ Civilek a Környezetünkért Egyesület Hátrányos helyzetű gyáli gyermekek és fiatalok nyári táboroztatása 

Inárcson és Csévharaszton (utazási, szállásköltségek), 
Klubfoglalkozások, prevenciós programok, eszközök, 
sportfelszerelések, élelmiszer vásárlása. 

    Megállapított támogatás összege:   ………  
10./ Bundás Barát Állatvédő Egyesület Terembérlet, berendezési tárgyak, technikai tárgyak bérlése, 

vendéglátás, nyomtatvány, meghívók, plakátok beszerzése, online 
hirdetések költségei 

    Megállapított támogatás összege:   ………  
11./ Solymári Béla Nyugd.Pedagógus Klub Működési költségekre, múzeumi belépőkre, színházi 

belépők, vendéglátás, virágvásárlás, nyomdai költségek, Költészet 
Napja, Pedagógus Nap, Hajókirándulás Leányfalura, Soroksári 
arborétum megtekintése, Szüreti kirándulás, Kiskunsági Nemzeti 
Parkba kirándulás  

    Megállapított támogatás összege:   ………  
12./ Kovács István Pál Dalkör Működési költségekre, vendégénekesek tiszteletdíja, korrepetitor, 

zenekar honoráriuma, vendégénekes és zenekar díjai, virágvásárlás, 
vendéglátás, nyomdai, posta és telefonköltségek díjai, Artisjus 
jogdíjak költségei 

    Megállapított támogatás összege:   ………  
13./ Gyál Városi Népdalkör  Működési költségekre, városi rendezvényeken való szereplés, 

     utazási és tanulmányi kirándulás költségei, kis értékű eszközök, 3 db  
      citera, fellépő cipő vásárlása, egyéb kiadások 
    Megállapított támogatás összege:   ………  
14. / Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület Működési költségekre, népviselet, egységes, egyedi pólók vásárlása  
    Megállapított támogatás összege:   ………  

 
15./ Kertváros Fúvószenekari Egyesület  Működési költségekre, zenekari tábor költségeire. 
    Megállapított támogatás összege:   ………  
16./ Kéz a Kézben Gyáli  
Nagycsaládosok Egyesülete Működési költségekre, főzőverseny a Peremvárosi Horgásztónál, 

Generációk Napja, családi táborozás a Balatonnál, kirándulás 
Visegrádra és Tabajdra, Szüreti Bál, Anyaest, egyesületi 
születésnap, Böllérverseny, Húsvéti kézműves délután, házi 
főzőverseny költségeire 

    Megállapított támogatás összege:   ………  
Határidő: megállapodások megkötése függvényében 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  dr. Nagy Erika aljegyző  
 
Gyál, 2016. április 11. 
 
 
         Erős József 
          alpolgármester  
 
 
Az előterjesztés a 2016. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
Gyál, 2016. április 11. 
         Diera Éva 
         Pénzügyi és Adóiroda vezető 



 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat sport célú pályázatok elbírálására, a 
támogatás felosztására. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 37/2016. (II.25.) sz. határozatában pályázatot írt ki a helyi 
önszerveződő sportegyesületek, valamint sportolók támogatása vállalt feladataik ellátása érdekében, az ifjúsági 
és felnőtt sport támogatása tárgyában, valamint az egészséges életmódra nevelés elősegítése érdekében.  
 
A 2016. évi költségvetési rendeletének 5. sz. mellékletének cél és általános tartalék „civil szervezetek 
támogatása” sorából sport célra 5.000.000,- Ft áll rendelkezésre.  
 
A pályázati határidő lejártáig 2016. április 05. napján 12:30-ig az alábbi pályázatok érkeztek be: 
 

1. Blero System Hip-Hop Tánciskola 
sportág: Hip-Hop Működési költségek, 2016-os ESDU Világbajnokságon való  
  részvétel költségeinek fedezete (utazási költségek, biztosítás, szállás, 
  nevezési díjak)  

  Kért támogatás összege:    
   (gyáli stúdióba járó diákok részéről): 649.840,- Ft 
 

2. Kurucz Liza Diána (szül:2003.04.21.)  
 Sportág: ritmikus sportgimnasztika    Tagsági és nevezési díjakra, útiköltség elszámolására, 
  ruházat és sportfelszerelésekre, szállás és tábor díjakra, kiegészítők, 
  eszközök vásárlására 

   Kért támogatás összege:  650.000,-Ft 
 3. Kurucz Szintia Dalma (szül: 2005.08.22. 

Sportág: ritmikus sportgimnasztika Tagsági és nevezési díjakra, útiköltség elszámolására, ruházat és 
   sportfelszerelésekre, szállás és tábor díjakra, kiegészítők, eszközök 

vásárlására 
   Kért támogatás összege:  650.000,-Ft 
 
4. Máj Miklós (szü.:2001.08.14.) Versenyköltségekre, sporteszközök és védőfelszerelések vásárlására 
(sportág: kyokushin karate és  
teekwondo)   Kért támogatás összege: 58.200,-Ft 
 
5. APEX Optimista SE  
 Sportág: tájfutás  Egyesületi működési költségekre, Tájfutás Világnapján való 

részvétel költségeire, első gyáli tájfutó térkép elkészítésének, 
nyomtatásának költségeire, verseny nevezési díjak, utazási és
 szállásköltségekre, sportfelszerelések vásárlására, posta költségekre, 
bankszámla vezetési díjra, térkép, folyóirat előfizetés, 
adminisztrációs kiadásokra. 

    Kért támogatás összege: 380.000,- Ft 
 
6 .Prémium Gyáli Asztalitenisz SE „Pingpongozz, ne drogozz” rendezvénysorozat, VIIII. Prémium 

kupa megrendezése, Járási versenyen való részvétel költségei, 
Terembérleti díjakra, utazási költségekre, versenyekre való  

(sportág: asztalitenisz) felkészülés költségeire, kupák, érmek, oklevelek, sportági 
  ajándékok beszerzésére, sportruházatra 
    Kért támogatás összege: 470.000,- Ft 
 
7 .Kulcsár Zalán (szül.: 2004.02.20.) Hazai és nemzetközi versenyeken való részvételi díjakra, tagdíjakra,  



(sportág: úszás) edzőtáborokban való részvételre, sporteszközök és vitaminok 
vásárlására. 

    Kért támogatás összege: 200.000,- Ft 
 
8.Kulcsár Lili (szül.: 1999.09.01.) Íjász szövetség által összeállított 2016. évi versenynaptárban 
(sportág: íjászat) meghirdetett versenyeken, edzőtáborokon való részvételhez, tagdíjak 

és nevezési díjak, sporteszközök vásárlására. 
    Kért támogatás összege: 150.000,- Ft 
 
9.Fleischer Dóra (szül.: 2005.02.27)) Wado Karate Európa bajnokságon, egyéb versenyeken való 

részvételhez, edzőtáborokban való részvételhez, tagdíjak és nevezési 
díjak, sporteszközök, védőfelszerelés, formaruha vásárlásra, szállás 
és utazási költségekre . 

    Kért támogatás összege: 124.000,- Ft 
 
10. Dénes Edina  
Sportág: standard és latin tánc Nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel költségeire, 

edzőtáborokban való részvétel költségeire, utazási költségekre, 
versenyruha, kellékek, kiegészítők vásárlására 

    Kért támogatás összege: 125.000,- Ft 
 
11. Gyáli Baráti Kör Sportegyesület   5 szakosztályra összesen:  4.030.000,-Ft 
 
- Labdarúgó szakosztály Működési költségekre, MLSZ díjak, sportfelszerelések vásárlására, 
  tornaterem bérlésre, számlavezetetési költségekre, utazási költségek 
  biztosítására, mobil net feltöltésre, utánpótlás tornákra és nevezési 
   díjakra, egyéb költségekre 
    Kért támogatás összege: 2.000.000,- Ft 
 
- Atlétika szakosztály Szakosztály versenyzői részére egyenfelszerelések vásárlására, 

melegítők, szöveg cipők, versenyek nevezési díjaira, útiköltségek 
elszámolására 

   Kért támogatás összege: 400.000,- Ft 
   
- Mazsorett szakosztály Versenyek nevezési díjaira, Jubileumi Gálaműsor költségeire, éves 

tagsági díjakra, útiköltség elszámolására, szállásköltségre, fellépő 
ruhák vásárlására, tornaterem bérlésére 

    Kért támogatás összege: 800.000,- Ft 
 
- Röplabda szakosztály X. „Gyál Kupa” strandröplabda torna szervezésére, 
  amatőr versenyeken történő nevezési díjakra, strandröplabda 
  pálya karbantartására, utazási költségekre, röplabdák vásárlására, 

továbbá díjazás költségeire 
    Kért támogatás összege: 120.000,- Ft 
 
 
- Kézilabda szakosztály Tagdíjak, sporteszközök vásárlása, sportfelszerelések, edzői 

költségtérítések, terembérleti díjak  
    Kért támogatás összege: 710.000,- Ft 
 
12. Sanbon Kyokushin SE  
(sportág: boksz, karate)  Működési költségekre, nyári edzőtábor költségeire, sport és  
  edzőfelszerelések vásárlására, nevezési díjak, terembérleti díj, 
   utazási költségek fizetéséhez. 
      Kért támogatás összege: 620.000,- Ft 
 
13. Gyál és Térsége Birkózók SE Működési költségek, fenntartási költségek, sport felszerelések, 
(sportág: birkózás)  kupák vásárlása, év végi jutalmak fedezete, edzők fizetésének 
  bérköltség kiegészítéséhez, táboroztatáshoz. 
   Kért támogatás összege: 1.000.000,- Ft 



14. Farkas Kitti Beáta (szül.: 2004.04.01.)  
 Farkas Lotti Laura (2009.01.05.) 
(sportág: ritmikus sportgimnasztika)  2016. évi Diákolimpián való részvétel költségeire, hazai és 

nemzetközi versenyeken való részvétel, edzőtáborozás, és 
sportszerek vásárlásának támogatására. 

   Kért támogatás összege összesen: 300.000,-Ft 
 
15. Vajda Fanni (szül.: 1997.08.13.) Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel költségeire,  
(sportág: erőemelés) úti költségekre, nevezési díjakra. 
    Kért támogatás összege:  410.000,-Ft 
 
16. Gyáli Amatőr Sportegyesület  
(sportág: szabadidős tevékenység) Helyi bajnokságok szervezése, terembérleti díjak, versenyasztal 
  felújítása, billiárd golyók cseréje,  utazási költségek,  
    Kért támogatás összege: 220.000,- Ft 
 
17. Juhász-Dóra Richárd (szül.: 2005.10.04.) Úszószövetség által meghirdetett versenyeken való 
 (úszás)  részvétel, edzőtáborokban való részvételhez, tagdíjak és nevezési 
   díjak, felszerelések vásárlásra. 
    Kért támogatás összege: 120.000,- Ft 
 
18. Tóth Noa Beatrix (szül:. 2003.10.22.) Hazai és nemzetközi versenyeken, edzőtáborokban 
Tóth Lea Beatrix (szül.: 2006.08.26.) való részvétel, utaztatási költségek, felszerelések vásárlása. 
(sportág: karate)   Kért támogatás összege: nincs megjelölt összeg 
 
19. Pap János (szül.: 2000.01.31.) Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, edzőtáborokban  
Pap Dorottya (szül.: 2001.06.02.) való részvétel, utaztatási és felszerelési költségek. 
(sportág: karate)   Kért támogatás összege: nincs megjelölt összeg 
 
Határidőn túl érkezett! 
 
1. Fodor Tamás (szül.: 1989.07.26.) Versenyeken, edzőtáborokon való részvétel díjaira, sporteszközök és 
(sportág: birkózás)   táplálék kiegészítők vásárlásához, rehabilitáció költségeire 

(gyógytorna, fizikoterápia, gyógymasszőr) 
    Kért támogatás összege: 300.000,- Ft 
 
2. Fodor Péter (szül: 1991.11.08.) Versenyeken, edzőtáborokon való részvétel díjaira, sporteszközök és  
(sportág: birkózás)  táplálék kiegészítők vásárlásához. 
    Kért támogatás összege: 300.000,- Ft 
 
3. Lurkó Gyermekfoci Egyesület Működési költségek fedezésére, tömegsport és kulturális  
(sportág: labdarúgás) rendezvények szervezésére, játékosok versenyeztetésére. 
    Kért támogatás összege: 400.000,- Ft 
 
A pályázatok anyaga a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán megtekinthető! 
A 2015.évi támogatásokkal a pályázók elszámoltak. 
 



 
Határozati javaslat I: 
 

I. Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
4/2016.(II.12.) számú rendelet 5. sz. mellékletében a cél és általános tartaléka terhére a 
sportszervezetek támogatása keret soron tervezett összegből az alább felsorolt pályázatokat 
részesíti támogatásban: 

 
1. Blero System Hip-Hop Tánciskola 
sportág: Hip-Hop Működési költségek, 2016-os ESDU Világbajnokságon való  
  részvétel költségeinek fedezete (utazási költségek, biztosítás, szállás, 
  nevezési díjak)  
    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
2. Kurucz Liza Diána (szül:2003.04.21.)  
Sportág: ritmikus sportgimnasztika    Tagsági és nevezési díjakra, útiköltség elszámolására, 
  ruházat és sportfelszerelésekre, szállás és tábor díjakra, kiegészítők, 
  eszközök vásárlására 
    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
3. Kurucz Szintia Dalma (szül: 2005.08.22. 
Sportág: ritmikus sportgimnasztika Tagsági és nevezési díjakra, útiköltség elszámolására, ruházat és 
   sportfelszerelésekre, szállás és tábor díjakra, kiegészítők, eszközök 
   vásárlására 
    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
4. Máj Miklós (szü.:2001.08.14.) Versenyköltségek, sporteszközök és védőfelszerelések vásárlására 
(sportág: kyokushin karate és  
teekwondo)    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
5. APEX Optimista SE  
 Sportág: tájfutás  Egyesületi működési költségekre, Tájfutás Világnapján való 

részvétel, első gyáli tájfutó térkép elkészítése, nyomtatása,  verseny 
nevezési díjak, utazási és szállásköltségekre, sportfelszerelések 
vásárlására, posta költségekre, bankszámla vezetési díjra, térkép, 
folyóirat előfizetés, adminisztrációs kiadásokra. 

    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
6 .Prémium Gyáli Asztalitenisz SE „Pingpongozz, ne drogozz” rendezvénysorozat, VIIII. Prémium 

kupa megrendezése, Járási versenyen való részvétel költségei, 
Terembérleti díak, utazási költségekre, versenyekre való  

(sportág: asztalitenisz) felkészülés költségeire, kupák, érmek, oklevelek, sportági 
  ajándékok beszerzésére, sportruházatra 
    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
7 .Kulcsár Zalán (szül.: 2004.02.20.) Hazai és nemzetközi versenyeken való részvételi díjakra, tagdíjakra,  
(sportág: úszás) edzőtáborokban való részvétel, sporteszközök és vitaminok 

vásárlására. 
    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
8.Kulcsár Lili (szül.: 1999.09.01.) Íjász szövetség által összeállított 2016. évi versenynaptárban 
(sportág: íjászat) meghirdetett versenyeken, edzőtáborokon való részvételhez,  

tagdíjak és nevezési díjak, sporteszközök vásárlásra. 
    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
9.Fleischer Dóra (szül.: 2005.02.27)) Wado Karate Európa bajnokságon, egyéb versenyeken való 

részvétel, edzőtáborokban való részvételhez,  tagdíjak és nevezési 
díjak, sporteszközök, védőfelszerelés, formaruha vásárlásra, szállás 
és utazási költségekre . 

    Megállapított támogatás összege:   ………  



10. Dénes Edina  
Sportág: standard és latin tánc Nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel, edzőtáborokban 

való részvétel, utazási költségek, versenyruha, kellékek, kiegészítők 
vásárlása 

    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
11. Gyáli Baráti Kör Sportegyesület   5 szakosztályra összesen:  4.030.000,-Ft 
 
- Labdarúgó szakosztály Működési költségekre, MLSZ díjak, sportfelszerelések vásárlására, 
  tornaterem bérlésre, számlavezetetési költségek, utazási költségek 
  biztosítására, mobil net feltöltés,utánpótlás tornákra és nevezési 
   díjakra, egyéb költségek 
    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
- Atlétika szakosztály Szakosztály versenyzői részére egyenfelszerelések vásárlására, 

melegítők, szöveg cipők, versenyek nevezési díjaira, útiköltségek 
elszámolására 

    Megállapított támogatás összege:   ………  
   
-Mazsorett szakosztály Versenyek nevezési díjaira, Jubileumi Gálaműsor költségei, éves 

tagsági díjakra, útiköltség elszámolására, szállásköltségre, fellépő 
ruhák vásárlására, tornaterem bérlésére 

    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
-Röplabda szakosztály X. „Gyál Kupa” strandröplabda torna szervezésére , 
  amatőr versenyeken történő nevezési díjakra, stardröplabda 
  pálya karbantartására, utazási költségekre, röplabdák vásárlására, 

továbbá díjazás költségeire 
    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
 
-Kézilabda szakosztály Tagdíjak, sporteszközök vásárlása, sportfelszerelések, edzői 

költségtérítések, terembérleti díjak  
    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
12. Sanbon Kyokushin SE  
(sportág: boksz, karate)  Működési költségekre, nyári edzőtábor költségeire, sport és  
  edzőfelszerelések vásárlására, nevezési díjak , terembérleti díj, 
   utazási költségek  fizetéséhez. 
    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
13. Gyál és Térsége Birkózók SE Működési költségek, fenntartási költségek, sport felszerelések, 
(sportág: birkózás)  kupák vásárlása, év végi jutalmak fedezete, edzők fizetésének 
  bérköltség kiegészítéséhez, táboroztatáshoz. 
    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
14. Farkas Kitti Beáta (szül.: 2004.04.01.)  
 Farkas Lotti  Laura(2009.01.05.) 
(sportág: ritmikus sportgimnasztika)  2016. évi Diákolimpián való részvétel költségei, hazai és 

nemzetközi versenyeken való részvétel, edzőtáborozás, és 
sportszerek vásárlásának támogatására. 

    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
15. Vajda Fanni (szül.: 1997.08.13.) Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel költségeire,  
(sportág: erőemelés) úti költségekre, nevezési díjakra. 
    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
16. Gyáli Amatőr Sportegyesület  
(sportág: szabadidős tevékenység) Helyi bajnokságok szervezése, terembérleti díjak, versenyasztal 
  felújítása, billiárd golyók cseréje,  utazási költségek,  



    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
17. Juhász-Dóra Richárd (szül.: 2005.10.04.) Úszószövetség által meghirdetett versenyeken való 
 (úszás)  részvétel, edzőtáborokban való részvételhez,  tagdíjak és nevezési 
   díjak, felszerelések vásárlásra. 
    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
18. Tóth Noa Beatrix (szül:. 2003.10.22.) Hazai és nemzetközi versenyeken,  edzőtáborokban 
Tóth Lea Beatrix (szül.: 2006.08.26.) való részvétel, utaztatási költségek, felszerelések vásárlása. 
(sportág: karate) 
    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
19. Pap János (szül.: 2000.01.31.) Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, edzőtáborokban  
Pap Dorottya (szül.: 2001.06.02.) való részvétel, utaztatási és felszerelési költségek. 
(sportág: karate) 
    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
Határidő: megállapodások megkötése függvényében 
Felelős:  Polgármester 
 
Határozati javaslat II: 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
4/2016.(II.12.) számú rendelet 5. sz. mellékletében a cél és általános tartaléka terhére a sportszervezetek 
támogatása keret soron tervezett összegből az alább felsorolt személyeket, illetve sportszervezetet is 
támogatásban részesíti: 
 
1. Fodor Tamás (szül.: 1989.07.26.) Versenyeken, edzőtáborokon való részvétel díjaira, sporteszközök és 
(sportág: birkózás)   táplálék kiegészítők vásárlásához, rehabilitáció költségeire 

(gyógytorna, fizikoterápia, gyógymasszőr) 
    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
2. Fodor Péter (szül.: 1991.11.08.) Versenyeken, edzőtáborokon való részvétel díjaira, sporteszközök és  
(sportág: birkózás)  táplálék kiegészítők vásárlásához. 
    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
3.Lurkó Gyermekfoci Egyesület Működési költségek fedezésére, tömegsport és kulturális  
(sportág: labdarúgás) rendezvények szervezésére,  játékosok versenyeztetése. 
    Megállapított támogatás összege:   ………  
 
Határidő: megállapodások megkötése függvényében 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági és Sport Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  dr. Nagy Erika aljegyző 
 
 
Gyál, 2016. április 11. 
 
 
         Erős József 
          alpolgármester  
 
Az előterjesztés a 2016. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
Gyál, 2016. április 11. 
         Diera Éva 
         Pénzügyi és Adóiroda vezető 



 
 
 
Tárgy: Javaslat Gyál vasútállomás felújítása és környezetrendezése 

tárgyában MÁV Zrt-vel együttműködésre 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzata kiemelt feladatának tartja, hogy Gyál vasútállomás épületét és annak környezetét 
mielőbb rendezze. 
 
A nemrég megvalósult Gyál-felső vasútállomás felújítás és környezetrendezés sikeres együttműködését folytatva 
Gyál Város Önkormányzata a MÁV Zrt-vel közösen tervezi Gyál vasútállomás felvételi épületének és 
környezetének megújítását. 
 
Ennek érdekében 2016.04.05-én a MÁV Zrt. illetékes képviselőinek részvételével közös bejárás keretében 
egyeztetésre került sor a helyszínen. 
 
A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a munkálatok és az azt megelőző tervezés érinti a felvételi épületet, a 
MÁV Zrt. kezelésében lévő területeket, beleértve a bekötő földutat, a vágányok- és a peronok két oldalán 
található zöld területet és a hozzájuk tartozó közműveket. 
 
A MÁV Zrt. illetékesei ismertették, hogy az épület felújítását a MÁV Zrt. bonyolításában és költségén kívánják 
megvalósítani, a tervezési munkákat és a zöldfelület rendezését pedig Gyál Város Önkormányzata végezhetné el 
a Képviselő-testület döntése alapján. 
 
A fentiek megvalósításához az Önkormányzat és a MÁV Zrt. közötti együttműködés szükséges, melyet egy 
mindkét fél számára elfogadható megállapodás keretében lehet megfelelően szabályozni. 
A megállapodás tervezetét, amely jelen előterjesztés melléklete, a korábbi gyakorlatnak megfelelően a MÁV Zrt. 
bocsátja rendelkezésünkre, és a más állomásokon alkalmazott gyakorlat szerint tartalmazza a felek feladatait ez 
együttműködés során. 
 
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 Gyál vasútállomásra vonatkozó együttműködési megállapodást a MÁV Zrt-vel az 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2016. július 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

Az előterjesztést készítette: Hegedűs István 
 

Gyál, 2016. április 7. 
         Donhauzer Ádám 

ügyvezető igazgató 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 
 
         Diera Éva 
        Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
Melléklet: Megállapodás tervezet (később kiküldendő) 



Tárgy: Javaslat a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzata és a 100%-os tulajdonában álló Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014.02.25-én HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉST kötött a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok Gyál 
területén történő ellátására, melynek módosítása szükséges az alábbi hatályos rendeleteknek megfelelően: 
 
A Kormány a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendeletében szabályozta az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 
ellátását, és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 32/A. § (1) bekezdésben 
meghatározott feladatokra koordináló szervként a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (NHKV Zrt.) jelölte ki, míg a 70/2016.(III.31.) Korm. rendeletben több 
vonatkozó jogszabály módosítását végezte el.  
 
Az új szabályozásnak megfelelően a közszolgáltatási díjat 2016. április 1-től az NHKV Zrt. szedi be és egy 
rögzített szisztéma szerint visszaosztja a közszolgáltatók között. A hulladékgazdálkodási rendszer működését az 
alábbi ábra szemlélteti: 

 

A települések lakosainál keletkező hulladékok kezelése kötelező önkormányzati feladat maradt (Mötv. 13. § (1) 
bekezdés 19. pont), melyet az önkormányzatok rendeletben kötelesek szabályozni.  
A Ht. alapján az ellátásért felelős önkormányzatok feladata:  

 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak meghatározása,  
 a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása,  
 a közszolgáltatási szerződés megkötése,  
 a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban megadni minden adatot és információt, ami a Koordináló 

szerv feladatkörének gyakorlásához szükséges. 



Új feladatok a 2016. április 1. után hatályos jogszabályi előírások értelmében  
 
Közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos feladatok:  
 
A Ht. 2016. április 1-től hatályos rendelkezései értelmében a települési önkormányzatoknak 2016. június 30-ig 
módosítaniuk kell a közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy  
- azokból törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés,  

- törlésre kerül a kintlévőség-kezelés, valamint,  

- rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített 
feladataiért szolgáltatási díjat fizet.  
 
Ezek mellett a közszolgáltatói szerződéseknek tartalmazniuk kell a 69/2016.(III.31.) Korm. rendelet 4.§.(1-3) 
bekezdéseiben és a 11-12.§-ban foglalt feltételeket. A közszolgáltatási szerződés módosítása után természetesen 
sor kerül az A.S.A. Magyarország Kft-vel kötött szerződés megváltozott feltételekhez történő igazítására is. 
 
Ha a 2016. április 1-jén működő közszolgáltató megfelelőségi véleménnyel az előírt határidőig (2016. október 1-
jéig) nem rendelkezik, a települési önkormányzat a határidőt követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést 1 hónapos határidővel felmondja.  
 
Rendszerelem fejlesztéssel kapcsolatos feladatok:  
 
Az ellátásért felelős az általa megvalósítani kívánt rendszerelem fejlesztéséhez szükséges eljárás megindítását 
megelőzően köteles kérelmet küldeni a Koordináló szerv részére.  
 
Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok: 
 
A települési önkormányzat és az önkormányzatok társulása a tulajdonukban álló hulladékgazdálkodási 
létesítményeket, eszközöket, vagyonelemeket - ha nem adják át a Koordináló szervnek vagyonkezelésre - a 
nemzeti vagyonról szóló törvény előírásainak megfelelően kötelesek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ellátásához biztosítani, e körben az adott önkormányzattal, önkormányzati társulással közszolgáltatási 
szerződéssel rendelkező közszolgáltatónak üzemeltetésre átadni.  
Az önkormányzatok, önkormányzati társulások a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó tulajdonukban lévő 
vagyonelemek tekintetében önkéntes vagyonkezelésbe adásról dönthetnek a Koordináló szerv részére.  
 
Adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok:  
 
Az ellátásért felelős a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás koordinációjára vonatkozó feladatok ellátása 
céljából: 

a) ;köteles a hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében kötött társulási megállapodásokat, valamint a 
társulási megállapodások módosításait a megkötésüket követő 10 napon belül a Koordináló szervnek 
megküldeni;; 

b) köteles a rendszerelemekre vonatkozó üzemeltetési szerződéseket, valamint a vagyonkezelési szerződéseket 
azok megkötését, vagy módosítását követő 10 napon belül a Koordináló szervnek megküldeni; 

c) köteles a meglévő rendszerelemekre, valamint a jövőben létesítendő új rendszerelemekre vonatkozó 
támogatási szerződéseket és a módosított támogatási szerződéseket a megkötésüket követő 10 napon belül a 
Koordináló szervnek megküldeni; 

d) köteles a közszolgáltatási szerződést, valamint a módosított közszolgáltatási szerződést a megkötésüket 
követő 10 napon belül a Koordináló szervnek megküldeni; 

e) köteles az általa a közszolgáltatás körébe bevont, valamint a közszolgáltatás köréből kivételre került 
rendszerelemre vonatkozó adatokat a bevonásra, vagy a kivételre vonatkozó döntés meghozatalát követő 15 
napon belül a Koordináló szervnek megküldeni. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szívesedjenek. 



 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a Gy.T.H. Gyál és Térsége 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a jelen előterjesztés 
mellékletének megfelelően és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság  
Az előterjesztést készítette: Horváth Gábor ügyvezető igazgató 
 

Gyál, 2016. április 13.        
 

Horváth Gábor  
         ügyvezető igazgató 
 
 
Melléklet: szerződésmódosítás tervezete 



 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

MÓDOSÍTÁSA 
 
 

Az egyrészről Gyál Város Önkormányzata (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., törzsszám: 
730370; statisztikai számjel: 15730370-8411-321-13; adószám: 15730370-2-13) képviseli 
Pápai Mihály polgármester, mint a kötelező közszolgáltatást megrendelő (a továbbiakban: 
Önkormányzat), másrészről Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. ; cégjegyzékszám:  Cg. 13-
09-163588; ; adószám: 24313540-2-13; statisztikai számjel: 24313540-3811-572-13; KÜJ: 
103146557; KTJ: 102422013; bankszámlaszáma: Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet 
64400109-30107847-11100010) képviseli: Horváth Gábor István ügyvezető, mint 
Közszolgáltató, (a továbbiakban: Közszolgáltató); - együttesen: Felek - között a 2014. február 
25-én létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést (továbbiakban: szerződés) 
Felek az alábbiak szerint módosítják: 
 
1. A szerződés I. pontjának utolsó mondata az alábbiakra változik: 
„Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységének minősítési osztálya: A/I.” 

 
2. A szerződés III. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„1. 
A közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit a Felek a következők szerint 
határozzák meg: a Kormány által kijelölt Koordináló szerv szedi be a közszolgáltatási díjat, és 
a Koordináló szerv a közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által 
meghatározott szolgáltatási díjat fizet. A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében 
keletkező kintlévőségeket.  
   
2016. július 1. napjától a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes 
közvetlen költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv 
gondoskodik úgy, hogy a Közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló 
szerv által kijelölt szervezetnek átadni. 2016. július 1. napjától a haszonanyag-értékesítésből 
eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg.  
 
A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2) 
bekezdés szerinti megfelelőségét vizsgálja.  
A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. (III. 31.) 
Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.  
A Közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem 
megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által 
legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben 
keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a Közszolgáltatót terheli. Az 
így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a 
Közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.  
A Közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által 
nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi 
következményért a Közszolgáltatót terheli felelősség.  
A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti 
adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs 



közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, 
hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult 
ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) 
bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása 
érdekében.  
A fentiek alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a 
Közszolgáltatónak, és felhívja a Közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett 
szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) 
bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül. 
A korrekciót követően - a Közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában - a Koordináló 
szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.  
A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett 
közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.  
 
2. 
Ha a szolgáltatási díjból befolyt bevétel nem fedezi a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás 
ellátásával összefüggésben felmerülő, igazolt költségeit, úgy a Közszolgáltató a hiány 
mértékének megfelelő összegű kompenzációra jogosult, az alábbi feltételekkel:  
 

a) A közszolgáltatás végzésével összefüggésben keletkezett hiányról – árkiegészítésként - 
Közszolgáltató jogosult Önkormányzat felé számlát kiállítani.  

Önkormányzat Közszolgáltató számláját a benyújtástól számított 15 napon belül teljesíti 
Közszolgáltató fent megjelölt bankszámlájára utalással. 

Közszolgáltató a folyó év IV. negyedévi árkiegészítéshez előlegszámlát jogosult kiállítani, 
melyet Önkormányzat tárgyév november 30. napjáig banki átutalással teljesít. 

b) Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben rögzített hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
feladatok ellátásával kapcsolatos egyéb költségeket (bér, járulék, rezsi költség, stb) az 
Önkormányzat a költségvetési rendeletébe, míg Közszolgáltató az üzleti tervébe szükség 
szerint beépíti, és Önkormányzat támogatás formájában Közszolgáltató rendelkezésére 
bocsátja.  

3. 
Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató e szerződés szerinti tevékenysége ellátásához alvállalkozó 
igénybe vételére jogosult, a közbeszerzésre irányadó jogszabályok vonatkozó 
rendelkezéseinek figyelembe vételével.  
 
4. 
Az Önkormányzat által nyújtott közszolgáltatási díjkedvezményeket az Ör. tartalmazza, az 
Önkormányzat a kedvezményezettek nevéről, címéről és a kedvezmény mértékéről írásban 
tájékoztatja a Közszolgáltatót a szerződéskötéskor, majd a kedvezmény megállapítását követő 
3 munkanapon belül. Közszolgáltató negyedévente utólag, az aktuális negyedéves adatok 
alapján elszámolást készít a kedvezményezettek részére teljesített közszolgáltatásról és a 
kedvezmény mértékéről az Önkormányzat részére. A közszolgáltatási díjhoz kapcsolódó 
kedvezményt Közszolgáltatónak az Önkormányzat kompenzálja.” 
 
3. A szerződés IV/c) pontja az alábbiakra változik: 
 
(A Közszolgáltató 



„c) biztosítja a közszolgáltatási minősítési osztály szerinti követelményeket, biztosítja továbbá 
a minősítő okirat e szerződés hatályosságának ideje alatti folyamatos meglétét;” 
 
4. Hatályát veszti a szerződés IV/n) pontja. 
 
Jelen szerződésmódosításban foglaltakat Felek 2016. április 1-től magukra nézve kötelezőnek 
ismerik el. 
 
Gyál, 2016. április 13.. 
 
 
 
 
 
 
 Önkormányzat  Közszolgáltató 
 képviseletében képviseletében 
 Pápai Mihály Horváth Gábor István 
 polgármester  ügyvezető 
 
 
Ellenjegyző: 



 
 
 
 
Tárgy: Javaslat Gyálon térfigyelő kamerarendszer I. ütemének 

kivitelezésére 
 
 

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. 
 
A Képviselő-testület 62/2015 (III.31.) sz. határozata alapján elfogadott 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 megvalósítás következő lépése a kivitelezést végző cég kiválasztása, melyre a Képviselő-testület 62/2015 
(III.31.) sz. határozata alapján ajánlatokat kértünk be, melyek beérkezési ideje április 18, és végösszege a 
következő: 
 

1. LH COM Kommunikációs Szolgáltató Kft. 13 330 000,- + Áfa 
2. Hiteles Kft.       7 950 000,- + Áfa 
3. VértesNet       9 520 000,- + Áfa 

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fentiek alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 

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

1. elfogadja a Hiteles Kft. cég legkedvezőbb ajánlatát és a gyáli térfigyelő kamerarendszer kivitelezésének 
elvégzésére szerződést kíván vele kötni az ajánlatban szereplő 7 950 000, + Áfa összegért. 

2. a 2016. évi költségvetés 5. számú mellékletében a céltartalékok között a „Pályázattól függő 
beruházások önrésze” sor terhére biztosítja a fentiekhez szükséges összeget. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére és a szerződés 
megkötésére. 

 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

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

Az előterjesztést készítette: Hegedűs István 
 

Gyál, 2015. december 17. 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 

 
 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
Melléklet: - árajánlatok 



















LH coM
kommunikációs

Szolgáltató Kft.

3434 Mályi, Bercsényi Út 14.
3400 Mezőkövesd, Alkotmány u, 4-6.
Tel,: 06 49 371 4BB
E-mail : iroda@lhcom, hu

Arajánlat

kamera rendszer létesítésére

Tisztelt ajánlatkérő!

Az Önök által kért rendszer kiépítését és üzembe helyezését az a|ábbt tételes árak alapján vállaljuk:

Megnevezés Nettó egységár

940 000Ft

Darabszám Nettó ár
L.

6 580 000 Ft7Axis Communications Q61 1 5-E 065 1 -002
kamera

Kamera végpont rögzítése, erősáramú és
gyengeáramú szerelvényei

100 000 Ft 700 000 Ft

Központi számítőgép (I5 Q,4GB RAM, 6T8
HDD, W10)

650 000 Ft 650 000 Ft

A{atllvitel a kaae11!!oz (5G11 Pti 1 0oMbps)

Adatátvitel avíztorony és városháza között
(Alcoma, 24GHZ PtP 400Mbps)

200 000 Ft
I

2 600 000 Ft

1 400 000 Ft

Szerelési munkadíjak

2 600 000 F,t

600 000 Ft

Tervezési díj ak (átvitel technika, erősáram)

600 000 Ft

300 000 FtKosaras jármű bérlés

500 000 Ft

300 000 F,tl

Osszesen 13 330 000 Ft

Az áraknem taftalmazzák az ÁPX-t.

Akivitelezés vállalási ideje a szerződéskötéstől számított 150 nap.

Mezőköves d, 20I 6 "04.1 6 áM #tr&€
knmmilnikáció§
§z*iqáltaió Kft"

Tisztelettel:
Ffraiyi. Lieres*nyi u. ,l4.

*m: 1*§ftüSfiB_z-ö§

Szabados György
Ügyvezető
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Tárgy: Javaslat 4601 j. Kőrösi úttal kapcsolatos 
tulajdonjogi rendezéséhez  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A "Gyál kistérségi szerepének erősítése a városközpont rehabilitációja által" tárgyú projekt részeként megvalósult a 
4601. j. főút (Kőrösi út) új nyomvonalának építése (19+282 - 19+754 km szelvények között), Csontos, Munkácsy és 
Vasút utcák felújítása, valamint a Kőrösi úton (4601. j. út, 19+047 - 19+827 meglévő nyomvonal) szervizút, kerékpárút 
és járda építési munkái. 
 
Az elkészült új útszakaszt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemelteti, a korábbi fő közlekedési út pedig szervizútként az 
Önkormányzat üzemeltetésébe került, azonban szükséges, hogy a korábbi tulajdonviszonyok is rendezésre kerüljenek a 
kialakult állapotnak megfelelően, természetesen a Támogatási Szerződésben szereplőek figyelembe vételével. 
 
A beruházás az alábbi ingatlanokat érintette: 
4234 hrsz.-ú kivett országos közút, 4235 hrsz.-ú kivett közforgalmú vasút, 4236 hrsz.-ú kivett közterület. 
A korábbi, és az újonnan kialakítandó tulajdonviszonyokat az előterjesztéshez csatolt változási vázrajz szemlélteti. 
 
A fentiek megvalósításának pontos menetéről az érintett szervezetekkel több körben egyeztettünk, az ezek 
eredményeként kapott információk releváns részét a csatolt dokumentumok tartalmazzák. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat:  
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján rendezni kívánja a 4601. j. út 4234, 4235, és 4236 
helyrajzi számú ingatlanjait, a 261/2015 munkaszámú változási vázrajz szerint, az alábbi fő változásokkal: 
a.) 4234 hrsz.-ú ingatlan megosztásra kerül, a4234/6, 4234/8, 4234/9, 4234/10, 4234/11, 4234/16, 4234/18, 

4234/20, 4234/24, 4234/25 és 4234/26 hrsz.-ú ingatlanok alakulnak ki. 
b.) 4235 hrsz.-ú ingatlan megosztásra kerül, a 4234/7, 4234/13 és 4234/17 hrsz.-ú ingatlanok alakulnak ki. 
c.) 4236 hrsz.-ú ingatlan megosztásra kerül, a 4234/12, 4234/14, 4234/15, 4234/19, 4234/21, 4234/22 és 

4234/23 hrsz.-ú ingatlanok alakulnak ki. 
2. felhatalmazza a Polgármestert a hatósági átminősítéssel és az átadás-átvétellel, a tulajdon rendezésével 

kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. július 31. 
Felelős:  Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

Az előterjesztést készítette: Hegedűs István 
 
Gyál, 2016. április 4. 

 
Donhauzer Ádám 

 ügyvezető igazgató 
 

 
Mellékletek: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ tájékoztatása 
  Változási vázrajz 
  Földhivatali határozat 









































 
 
 
 
 
                                                                                        Tárgy: Javaslat a Gyál 04/25 hrsz.-ú ingatlan belterületbe   
                                                                                                     vonására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A gyáli 04/25 hrsz.-ú szántó művelési ágú 2903 m2 területű ingatlan tulajdonosai Végh Jánosné, 2360 Gyál, 
Zrínyi Miklós utca 71. szám alatti és Sári Csaba, 2364 Ócsa, Kölcsey utca 52. szám alatti lakosok kérelmet 
nyújtottak be hivatalunkhoz tárgyi ingatlan végleges más célú hasznosítására és belterületbe csatolására 
vonatkozóan - összhangban Gyál Város Településrendezési eszközeivel – gazdasági terület céljára. 
 
A 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése szerint külterületi termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet 
kizárólag az Önkormányzat terjeszthet elő. 
A kérelem megalapozottságát az Önkormányzatnak képviselő-testületi döntéssel kell igazolnia. 
 
A Képviselő-testület 190/2014.(XI.27.) számú határozatával elfogadott Gyál Város Településszerkezeti Terve 
alapján Gyál, Patak utca melletti 04/25 hrsz.-ú földrészlet beépítésre szánt, belterületbe vonható terület. Gyál 
Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) számú rendelet mellékletét képező 12. számú 
Szabályozási Tervlap alapján tárgyi ingatlanokat Gksz-13, azaz kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe 
sorolja. Korábban a Képviselő-testület a 20/2015.(I.29.) sz. határozatában döntött a szomszédos 04/23 és 04/24 
hrsz.-ú földrészletek belterületbe vonásáról. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
 
1.) Gyál Város Településszerkezeti Tervének megfelelően a Gyál, Patak utca melletti 04/25 hrsz.-ú szántó 

művelési ágú 2903 m2 területű földrészletet - az SZT 12 jelű tervlap alapján beépítésre szánt 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetnek jelölt ingatlant – kivett, beépítetlen területként 
belterületbe vonja, 

2.) a belterületbe-vonással kapcsolatos költségeket a tulajdonos Végh Jánosné, Gyál, Zrínyi Miklós utca 71. 
szám alatti és Sári Csaba, 2364 Ócsa, Kölcsey utca 52. szám alatti lakosok viselik, 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2016. május 31. (az eljárás megindítására) 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István Városfejlesztési irodavezető 
 
 
Gyál, 2016. április 8. 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 
                            1 pld. tulajdoni lap 
  1 pld. térképkivonat 
  1 pld. Szabályozási tervlap részlet 











Tárgy: Javaslat a kialakuló gyáli 099/220 hrsz.-ú út 
(Újvilág utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 A Pest Megyei Kormányhivatal Dabas Járási Hivatala Földhivatali Osztálya a 800.107/4/2016. számú 
határozatában engedélyezte a gyáli 099/191 hrsz.-ú ingatlan telekalakítását, amely során Gyál Város 
szabályozási tervének megfelelően, az Újvilág utca szélesítését elősegítve, kialakításra kerül a 099/20 hrsz.-ú 68 
m2 területű kivett helyi közút. 

 A 099/191 hrsz.-ú ingatlan társtulajdonosa Balogh Sándor, 2360 Gyál, Újvilág utca 24. szám alatti lakos 
- a mellékelt megkeresésben foglaltaknak megfelelően – a kialakuló 68 m2 területű kivett helyi közút 
tulajdonjogát térítésmentesen, anyagi ellentételezés nélkül felajánlja Gyál Város Önkormányzata részére, hogy 
ezzel is segítsék az Újvilág utca településrendezési terv szerinti szabályozását.  

 Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 
 
a.) Balogh Sándor, 2360 Gyál, Újvilág utca 24. felajánlása alapján a gyáli 099/191 hrsz.-ú ingatlan 

megosztása során kialakuló 099/220 hrsz.-ú 68 m2 területű kivett helyi közút megnevezésű földrészletet 
t é r í t é s m e n t e s e n köszönettel tulajdonba veszi. 

 
b.) felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására. 

 

Határidő:  2016. május 31. 
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 

 

Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Kiss István városfejlesztési irodavezető 

Gyál, 2016. április 12. 

   

                                                                                                                          Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 

Melléklet :  1 pld. kérelem 
  1 pld. vázrajz 
                             1 pld. telekalakítási engedély 
                             1 pld. tulajdoni lap másolat 
  1 pld. szabályozási tervlap 















TAKARNET v5.2 Felhasználó: 192GAL (Kilépés)

Új
keresés

Vissza a
f�menübe

A
megrendelés
eddigi díja:
0 Ft

Súgó

TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer https://www4.takarnet.hu/tknet/nemhiteles_szemle5_p.hrsz_s6?sid=0...

1 / 3 2016.04.12. 12:02



TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer https://www4.takarnet.hu/tknet/nemhiteles_szemle5_p.hrsz_s6?sid=0...

2 / 3 2016.04.12. 12:02



TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer https://www4.takarnet.hu/tknet/nemhiteles_szemle5_p.hrsz_s6?sid=0...

3 / 3 2016.04.12. 12:02





 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat KEHOP-5.2.9 számú, épületenergetika 
tárgyú pályázattal kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

KEHOP-5.2.9 számon, "Önkormányzati épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás 
hasznosítására a Közép-magyarországi régióban" megnevezéssel Európai Uniós pályázati lehetőség nyílt meg, 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló épület fejlesztések támogatására. 
 
A pályázat főbb adatai: 
Beadási határidő:   2016. június 15-től 2018. június 15-ig; 
Támogatási összeg:  minimum 50, maximum 250 millió Ft; 
Támogatás mértéke:  100%; 
Pályázni kívánt intézmények: Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola, Gyáli Bartók Béla Általános Iskola, 

Rákóczi utca 42-44. szám alatti önkormányzati épület 
 
A Képviselő-testület 85/2013.(IV.25.) sz. határozata alapján az Ybl Tervező Kft. felmérte a fenti intézményeket, 
és előkészítette a pályázathoz szükséges műszaki dokumentációt a korábbi pályázatok rendelkezésre álló adatai 
alapján. A 2013 óta eltelt időszakban az energetikai követelmények, előírások változtak (többségében 
szigorodtak), és a pályázati felhívás is jelentősen megváltozott. Az Ybl Tervező Kft. szerződése szerint a 
jelenlegi pályázathoz aktualizálja a műszaki alapadatokat, azonban a pályázat minden szempontból megfelelő 
elkészítéséhez, lebonyolításához külső szakértő cégek bevonására is szükség van. 
 
A projekt energetikai és műszaki ellenőri feladatainak ellátására az alábbi ajánlatok érkeztek: 

1. SCHÖKO BAU Kft.    7 800 000,- + Áfa 
2. Optimum Term Kft.    7 900 000,- + Áfa 
3. Töpler Ferenc egyéni vállalkozó   7 950 000,- + Áfa 
 

A projekt felmérési, közbeszerzési és tájékoztatás-nyilvánosság biztosítási feladatainak ellátására az alábbi 
ajánlatok érkeztek: 1. Magyar Energia Centrum Kft.   5 025 000,- + Áfa 

2. MATURITAS Kft.    5 430 000,- + Áfa 
3. DUMOD Kft.     5 300 000,- + Áfa 

 
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 KEHOP-5.2.9 számú, "Önkormányzati épületek energiahatékonysági felújítására és 
megújuló energiaforrás hasznosítására a Közép-magyarországi régióban" tárgyú pályázat benyújtását a 
Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola, Gyáli Bartók Béla Általános Iskola, és a Rákóczi utca 42-44. 
szám alatti önkormányzati épület vonatkozásában. 

2. elfogadja a SCHÖKO BAU Kft. cég legkedvezőbb ajánlatát és a projekt energetikai és műszaki ellenőri 
feladatainak ellátására szerződést kíván vele kötni az ajánlatában szereplő 7 800 000,- +Áfa összegért. 

3. elfogadja a Magyar Energia Centrum Kft. cég legkedvezőbb ajánlatát és a projekt felmérési, 
közbeszerzési és tájékoztatás-nyilvánosság biztosítási feladatainak ellátására szerződést kíván vele kötni 
az ajánlatában szereplő 5 025 000,- +Áfa összegért. 

4. a 2016. évi költségvetés tartalékkeretének terhére biztosítja a fentiekhez szükséges fedezetet. 
5. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2016. július 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 



 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István 
 
Gyál, 2016. április 15. 

 
 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 
         Diera Éva 
        Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
 
Melléklet: Pályázati kiírás 
  Ajánlatok (6 db) 
  Nyilatkozatok (6 db) 





























Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  

2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.   Telefon: (29) 340-134  Fax: (29) 340-063 

Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu  Email: info@varosuzemeltetes-gyal.hu 

 
 Tárgy: Javaslat fák ültetéséhez szükséges 

pénzügyi fedezet biztosítására  
 

 
Tisztel Képviselő-testület! 

 
 
A Gyál-felső vasútállomás és környéke nagy változáson esett át az elmúlt évben, mind az épület, mind a park dísze már 
a városnak. A Körösi út vasútállomás előtti szakszán található 1 db öreg akácfa, amelynek - esztétikai és statikai 
szempontból is – javasolt a kivágása és helyette új fák pótlása. A fakivágással és ültetéssel kapcsolatosan megkerestük a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt-t, ugyanis a fa az ő kezelésükbe tartozik, és tájékozattak, hogy a fa kivágható, a 
kivágáshoz szükséges forgalomterelést biztosítják, továbbá kérésünknek megfelelően megadták az ültethető fák típusait, 
paramétereit. 
 
Az ültethető fák közül javasolunk 5 db 14/16 méretű, kétszer iskolázott magas kőris ültetését, amely szárazságtűrő, jó 
ellenálló képességű, ideális út menti ültetéshez.  
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a faültetéséhez szükséges bruttó 100.000,- Ft összeget biztosítani 
szíveskedjenek. 
 
Határozati Javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 

1. a Kőrösi út Gyál-felső vasútállomás előtti szakaszán hozzájárul egy darab akácfa kivágásához és öt darab 
magas kőris ültetéséhez, amelyhez bruttó 100.000,- Ft összeget biztosít a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek a 2016. évi költségvetés 5. számú mellékletében a „Környezetvédelmi és 
Közbiztonsági Bizottság támogatása” előirányzaton rendelkezésre álló keret terhére. 

2. felkéri a Kft-t a fa kivágásával és az új fák ültetésével kapcsolatos feladatok ellátására. 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Zsigovits Gábor ügyvezető 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:   Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
Gyál, 2016. április 19. 
 
 
 
 Zsigovits Gábor  
 ügyvezető igazgató 
 
 
 
Az előterjesztés a 2016. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 
 Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

1/1. 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat együttműködési szándéknyilatkozat 
aláírására a Romano Podo (Cigány Híd) 
Oktatási és Kulturális Egyesülettel  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
 
Jakab Zsolt a Romano Podo (Cigány Híd) Oktatási és Kulturális Egyesület elnöke megkereste az 
Önkormányzatot a VEKOP-7.3.2-16 kódszámú tanoda programok támogatását célzó pályázati anyagának 
előkészítési szakaszában, és kérte a jelen előterjesztés mellékletét képező Együttműködési szándéknyilatkozat 
Önkormányzat részéről történő aláírását.  
 
Jakab Zsolt a tanoda projekt konkrét célját az alábbiak szerint határozta meg: „Gyál Városában lakó, és a 
iskolákban tanuló felső tagozatos halmozottan hátrányos helyzetű, és/vagy gyermekvédelmi gondoskodás alatt 
álló, elsősorban roma tanulók továbbtanulási, felzárkóztatását segíti elő  ez által munkaerő-piaci és társadalmi 
beilleszkedési esélyeinek javítása a tanodában szervezett, tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel 
segítségével. A projektbe 30 fő kerül bevonásra, melyből legalább 24 főnél valósulnak meg az egyéni fejlesztési 
tervben megfogalmazott célok, és akik eredményei javulnak a bemeneti és kimeneti mérések között. Az egyéni 
fejlesztési terv kiemeli azokat a képességeket és készségeket, amelyeknek fejlesztése biztosíthatja a hátrányos 
helyzetű tanulók számára a sikeres iskolai pályafutást. A fejlesztési tervekre és a gyermekek tanulmányi 
szükségletei alapján, a tanoda nevelési-oktatási tervével összhangban kerül kialakításra a tanoda órarendje, így a 
tanulók olyan egyéni és mikro-csoportosfejlesztéseken vehetnek részt, amely hosszabb távon hozzásegíti őket 
iskolai beválásukhoz, társadalmi beilleszkedésükhöz, és végül a munkaerő-piacon való elhelyezkedésükhöz„ 
 
Fentiekben megfogalmazottakra figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Romano Podo (Cigány Híd) Oktatási és 
Kulturális Egyesülettel az előterjesztés mellékletét képező – VEKOP-7.3.2-16 számú Tanoda Programok 
támogatását célzó pályázat megnyerése esetére szóló - Együttműködési szándéknyilatkozatot aláírja.  A 
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az Együttműködési szándéknyilatkozatnak az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal történő aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  dr. Nagy Erika aljegyző  
 
Gyál, 2016. április 20. 
 
 
         Erős József 
          alpolgármester 
 
Mellékletek:  

1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkóztatásért felelős Helyettes Államtitkára 
levele 

2. A Romano Podo Egyesület elnökének levele 
3. Együttműködési szándéknyilatkozat 
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