
 
 
 
 
 
 
 
Szám:  11242/2016. 

 
 
 

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

2016. június 30-án (csütörtök) 17.00 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. május 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

3. Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) sz. önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 

5. Javaslat Gyál Város Szabályozási tervének és Helyi Építési Szabályzatának részleges módosításával a 
Kisfaludy utca – Bartók Béla utca – Bem József út – 0132/10 hrsz.-ú út által határolt kereskedelmi, 
szolgáltató  gazdasági terület szabályozásával kapcsolatos döntések meghozatalára . A véleményezési 
eljárás anyagának elfogadása 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

6. Javaslat dr. Körmendy és Társa Szolgáltató Betéti Társasággal (képviselője: dr. Körmendy László) 
megkötött feladat- ellátási szerződés felmondására 

 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

7. Javaslat az 5. sz. háziorvosi praxis területi ellátási kötelezettség vállalására vonatkozó megbízási 
szerződés megkötésére 

 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 



 
8. Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexének elfogadására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

9. Javaslat a Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2016. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolójának 
elfogadására 

 
 Előterjesztő: Gazdik István Gyáli TÉB elnöke 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

10. Javaslat szociális ellátó központ megvalósításában való közreműködésre 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

11. Javaslat önkormányzati gazdaságfejlesztési program elindítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

12. Javaslat a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a 
maximális csoportlétszámtól történő eltérés engedélyezésére 

 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

13. Javaslat Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság „végelszámolás alatt” korábbi taggyűlési határozatainak megerősítésére, támogatására, 
elfogadására 

 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

14. Javaslat a Poszeidon Speciális Mentőszolgálat támogatási kérelmének megtárgyalására és a döntés 
meghozatalára 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi  Bizottság 
 

15. Javaslat pénzeszköz átadására a 2015.évi intézményi felújítási feladatok céljára 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság  
   Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

16. Javaslat a „A gyáli tanuszoda parkoló és park kivitelezése” megnevezésű közbeszerzési eljárás 
lezárására 

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

17. Javaslat a „Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodájához kapcsolódó kert és utcafronti 
vízelvezetés kiépítése” megnevezésű közbeszerzési eljárás lezárására 

 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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18. Javaslat a „Gyál Bartók tagóvoda bővítése eszközbeszerzés” megnevezésű közbeszerzési eljárás 
lezárására 

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

19. Javaslat a „Védőnői Szolgálat épületének felújítása és bővítése” megnevezésű közbeszerzési eljárás 
lezárására 

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

20. Javaslat 4601 jelű, Kőrösi úttal kapcsolatos tulajdonjog rendezéséhez 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igaz 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

21. Javaslat a kialakuló gyáli 1717/1 hrsz.-ú út (Egressy Béni utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

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

23. Javaslat a gyáli 042/3 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának rendezésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

24. Javaslat a gyáli 4375/6 és 4375/7 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásával kapcsolatosan 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

25. Javaslat a gyáli 0132/16 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatosan 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

26. Javaslat a gyáli 5114/11-12-18-19-20-21-23-24 hrsz.-ú és az 5113/7-8-20-34 hrsz.-ú ingatlanok 
értékesítésére 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

27. Javaslat Környezetvédelmi alap részbeni felhasználásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

28. Javaslat kertészeti gép vásárlásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítására 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
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29. Egyebek 
 
Zárt ülés: 
 

30. Javaslat a 2016. évi Kiváló Gyáli Sportolói Díj odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági és Sport Bizottság 
 

31. Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda vezetői állás pályázatának elbírálására, magasabb vezető megbízására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 Gyál, 2016. június 22.  
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2016. május 26-ai 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2016. május 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba 

szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: 
 
I. Pénzügyi és Adó Iroda 
 
 
1./ 2016. január 1-től május 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
gépjárműadó:        86.000 e Ft     49.899 e Ft  58,02 % 
iparűzési adó:   1.088.330 e Ft   591.636 e Ft  54,36 % 
építményadó:      202.000 e Ft   103.473 e Ft  51,22 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet május hónapban egyetlen alkalommal sem 
vettük igénybe.  
 

3./ A költségvetési számlán átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzeszköz lekötésből 341.640,-Ft a 2016. 
június 13 –ig realizált kamat összege. 2016. június 13-án az önkormányzat által a költségvetési számláról 
lekötött szabad pénzeszközeinek összege:  625.000.000 ,- Ft.  

 
Megoszlása: 430.000.000,- Ft lekötve 2016.06.30. napjáig  0,04 % kamatozással 

145.000.000,- Ft lekötve 2016.06.15. napjáig  0,05 % kamatozással 
  50.000.000,- Ft lekötve 2016.06.30.  napjáig 0,18 % kamatozással. 

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

kifizetetlen számla nincsen.  
 
 
II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 
1.) Az Országos Bírósági Hivatal - a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI törvény 39. §-ának (3) bekezdése alapján – igazolta, hogy a Gyál 
Közbiztonságáért Közalapítvány az egyesülési jogról, a köhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ának (1)-(3) bekezdése alapján a 2015. 
évre vonatkozó beszámolójának közzétételére vonatkozó kötelezettségének eleget tett. 
 
Gyál Közbiztonságáért Közealapítvány 2015. évi beszámoló 
Bevételek/e.ft:    Kiadások/e.ft: 
Önk.adomány        880   Gyáli Rendőrség járőreinek támogatása      780 
1 %                          14                        Egyéb kiadás                                                  59 
Összesen               894   Összesen                                                      839 
Maradvány:          143 
 
Jelen beszámolóhoz mellékeljük a 2015. évi alapítványi közhasznú egyszerűsített beszámolót, valamint a 
részletes főkönyvi kivonatot. 
 
 
2.) Tájékoztatjuk a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az A.S.A. Magyarország Kft-vel - az ott tárolt szelektív 
hulladékgyűjtő konténerek ügyében tartott - egyeztetés végeredményeként 39 db konténer a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. által 2016. június 15-én elszállításra került. 
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III. Igazgatási Iroda 

A KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) a környezeti zaj értékelésérő és kezeléséről 
szóló 2002/49/EK irányelvben, valamint az irányelvet a hazai jogrendbe átültető 280/2004. (X. 20.) Korm. 
rendeletben és a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletben előírtaknak megfelelően elkészítette a nagyforgalmú 
közutakra (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) és a nagyforgalmú vasutakra 
(30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) vonatkozó stratégiai zajvédelmi intézkedési 
tervjavaslatokat. 

Az érintett szakmai szervezetekkel lefolytatott egyeztetést követően a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 11. §-
ának (7) bekezdése alapján a KTI tájékoztatja az adott intézkedési tervek által érintett önkormányzatokat az (5) 
bekezdésnek megfelelő tartalommal. Az érintett önkormányzatok a (7) bekezdés értelmében 8 napon belül 
tájékoztatják a közvéleményt. A (6) bekezdés alapján az intézkedési tervjavaslattal kapcsolatos észrevételek 
megtételére a közzététel időpontjától számított 30 napot kell biztosítani. A KTI ezt követően a vélemények 
figyelembevételével véglegesíti az intézkedési terveket. Az érintett fő közlekedési létesítmény(ek) intézkedési 
tervjavaslata(i), valamint a kapcsolódó szakmai anyagok a város honlapján keresztül elérhetőek. Az intézkedési 
terv(ek)re vonatkozó észrevételeket az intezkedes@kti.hu  elérhetőségen lehet eljuttatni. 

Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2016. május havi tevékenységéről készített kimutatásokat.  
 
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 egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Gyál, 2016. június 15.  
 
 
  Pápai Mihály 
  polgármester 































 2016. Május havi összesítő

Illetékes 
szerv ért, 

Figyelmezt
etés

Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, köztisztasággal kapcsolatos események 4 db 3 db 1 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események
Tűzgyújtással kapcsolatos események
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 4 db 1 db 3 db
Közútkezelői hozzájárulást igénylő, azzal kapcsolatos események
Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek 2 db 1 db 1 db
Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, MÁV áll-ok, külterületek ellenőrzése 38 db 38 db
Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése 15 db 15 db
Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése
Gyalogos járőrőzés 26 db 26 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 7 db 7 db
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése, visszaellenőrzése
Zöldterület szennyezése, rongálása, 
Illegális, engedély nélküli fakivágásal kapcsolatos események
jelzése 1 db 1 db
KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 43 db 36 db 6 db 70 000 Ft 1 db
Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések 36 db 34 db 2 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés 9 db 9 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás, műszaki mentésében részvétel 3 db 3 db
Orvosi ügyelet értesítése, beteg, ittas személyekkel intézkedések 1 db 1 db
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés 3 db 3 db
Irodai munka, ügyfél fogadás 36 db 36 db
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 11 db 11 db
Testületi ülésen, megbeszéléseken, egyeztetéseken, irodai értekezleteken részvétel
HelpyNet jelzések, riasztások, segélykérések 1 db 1 db
Lakossági, egyéb bejelentések ellenőrzése, intézkedések 9 db 9 db
Közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos intézkedések, ellenőrzések 39 db 21 db 18 db
Úthibák, kátyúk észlelése, jelentése 2 db 2 db

Összesen: 290 db 222 db 61 db 6 db 70 000 Ft 1 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
2016. májusi mezőőri tevékenységről 

 
 

2016. május 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         1 
7. Elütött állatok          - 
8. Szemétszedés, külterület takarítás        - 
9. Szemetelés elkövető nélkül        4 
10. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése        1 
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése       - 
12. Gyepmester értesítése         - 
13. Vadőr értesítése          - 
14. Tulajdonosok értesítése         - 
15. Ügyintézés          3 
16. Parlagfű ügyintézés         - 
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás        - 
18. Illegális építkezés         - 
19. Madarak riasztása         - 
20. Orvvadászat, orvhorgászat        - 
21. Feljelentés          - 
22. Tulajdonosi feljelentés         - 
23. Figyelmeztetés          1 
24. Elkövetők elmenekülése         - 
25. Utak tisztítása          - 
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás        - 
27. Gépjárművek ellenőrzése         1 
28. Erdőtisztítás          3 
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        - 
36. Rendőrséggel-Feggyel-Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés    - 
37. Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás      - 
38. Szemetet szállító gépjármű háló nélkül       - 
39. Önkormányzatok, társintézmények értesítése      4 



 
 
 
 
 

       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. május 26. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület  
103/2016.(V.26.) sz. határozatával elfogadta. 
 

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

101/2016.(V.26.)      Intézkedést nem igényel. 
102/2016.(V.26.)      Intézkedést nem igényel. 
103/2016.(V.26.)      Intézkedést nem igényel. 
104/2016.(V.26.)  A Gyáli Rendőrőrs parancsnokává Juhász Tamás  

kinevezéséről szóló hozzájáruló testületi határozat 
a Dabasi Rendőrkapitányság részére megküldésre 
került. 

105/2016.(V.26.)  A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadásáról a testületi határozat az ügyvezető 
részére átadásra került. 

106/2016.(V.26.)  A Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadásáról a testületi határozat az ügyvezető 
részére átadásra került. 

107/2016.(V.26.)  A Gyáli-Városgazda Kft. 2015. évi 
mérlegbeszámolójának elfogadásáról a testületi 
határozat az ügyvezető részére átadásra került 

108/2016.(V.26.)  Gyál Város Önkormányzata gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról 
szóló beszámolója a Gyámhivatal részére átadásra 
került. 

109/2016.(V.26.)  Az iskolai alapítványokat támogató testületi 
határozat a Pénzügyi és Adó Iroda, valamint az 
intézmények részére átadásra került, a 
megszavazott pénzösszeg átutalása folyamatban 
van.  

110/2016.(V.26.)  A Gyáli Tátika Óvoda álláshelyeinek 2016. 
augusztus 15. napjától 12 fővel való 
megemeléséről szóló testületi határozat az 
intézményvezető részére átadásra került.  

111/2016.(V.26.)  Az uszoda működéséhez szükséges közművek 
kiépítése folyamatban van. 

112/2016.(V.26.)  A „Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai 
tagóvodájának felújítása” tárgyú közbeszerzési 
eljárás nyertes ajánlattevőjével, Kinamé Kft.-vel a 
szerződés aláírása folyamatban van.  

113/2016.(V.26.)  Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásra” tárgyú pályázat 
benyújtásra került. 

114/2016.(V.26.)  A későbbiekben hirdetmény nélkül induló 
közbeszerzési eljárások elvégzésére a  
keretszerződés aláírása a Perfectus Kft-vel 
folyamatban van. 
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115/2016.(V.26.)  A Gyál, Móra Ferenc utcai (MOBA) 
szennyvízátemelő áthelyezése és kapacitás 
növelése érdekében a gyáli 4266/3 hrsz.-ú ingatlan 
megvásárlása kapcsán a testületi határozat az ÁFA 
tekintetében a június 13-ai KT ülésen pontosításra 
került. 

116/2016.(V.26.)  A Gyál, Egressy utca 134. szám alatti lakosok 
felajánlása alapján a gyáli 1762 és 1763 hrsz.-ú 
ingatlanok térítésmentes tulajdonba vétele kapcsán 
a felajánlók értesítése megtörtént, a szerződés 
aláírása a jogerős telekalakítási engedély 
kézhezvétele után lehetséges. 

117/2016.(V.26.)  A „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának 2. sz. melléklete módosítása 
kapcsán a Magyar Államkincstár felé a szükséges 
intézkedéseket megtettük, a változás bejegyzésre 
került. 

118/2016.(VI.13.)     Intézkedést nem igényel. 
119/2016.(VI.13.)  Az "Önkormányzati épületek energiahatékonysági 

felújítására és megújuló energiaforrás 
hasznosítására a Közép-magyarországi régióban" 
tárgyú pályázat keretében a Gyáli Bartók Béla 
Általános Iskola vonatkozásában a közbeszerzési 
eljárás nyertesével, a Phlegon Consult Kft.-vel a 
szerződés megkötésre került. 

120/2016.(VI.13.)  Az "Önkormányzati épületek energiahatékonysági 
felújítására és megújuló energiaforrás 
hasznosítására a Közép-magyarországi régióban" 
tárgyú pályázat keretében a Gyáli Zrínyi Miklós 
Általános Iskola vonatkozásában a közbeszerzési 
eljárás nyertesével, a KINAMÉ Kft. és HIDI-TOP 
Kft.-vel a szerződés megkötésre került. 

121/2016.(VI.13.) Az "Önkormányzati épületek energiahatékonysági 
felújítására és megújuló energiaforrás 
hasznosítására a Közép-magyarországi régióban" 
tárgyú pályázat keretében a Rákóczi utca 42-44. 
szám alatti önkormányzati épület vonatkozásában a 
közbeszerzési eljárás nyertesével, a HDR Bau Kft-
vel a szerződés megkötésre került. 

122/2016.(VI.13.)  A Gyál, Móra F. utcai 4266/3 hrsz-ú ingatlan 
megvásárlása kapcsán az adásvételi szerződés 
előkészítése folyamatban van. 

123/2016.(VI.16.)     Intézkedést nem igényel. 
124/2016.(VI.16.)  Az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatásra" tárgyú (Védőnői épület 
felújítása ) pályázat hiánypótlása benyújtásra 
került. 

 

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 egyszer  szótöbbséget igényel. 
 

Gyál, 2016. június 20. 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) sz. önkormányzati 
rendelet módosítására 
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) – (3) bekezdésében foglaltak szerint: 
„ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. 
    (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat 
bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. 
    (3) A helyi önkormányzat költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében 
meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási 
előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.” 
 
A hivatkozott jogszabály 34. § (4) bekezdése pedig kimondja, hogy 
„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás 
átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha 
év közben az Országgy lés – a helyi önkormányzatokat érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben 
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését 
követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.” 
 
A rendelettervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés b) pontja alapján. 
 
Az alábbiak miatt szükséges módosítani Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét.  
 
 
1. Gyál Város Önkormányzat 
 
 
A) Bevételek 
 
 
 

Önkormányzatok működési célú támogatása: 
Lakásfenntartási támogatás (01-02. hó)    018010      128 e Ft 
Bérkompenzáció (12-04. hó)     018010   4.889 e Ft 
Szociális kiegészítő pótlék támogatása (01-05. hó)   018010          5.979 e Ft 
Szociális ágazati pótlék (előleg, I. negyedév)   018010   4.420 e Ft 
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás    018010   2.034 e Ft 
Önkormányzatok működési célú támogatása összesen:                17.450 e Ft 

 
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 
Közcélú foglalkoztatás támogatás     041233   7.305 e Ft 
Felsőpakony közbiztonság támogatása / kamera rendőrség részére 011130      150 e Ft 
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:                    7.455 e Ft 
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Közhatalmi bevételek 
Termékek és szolgáltatások adói / Talajterhelési díj átcsop.  011220                    -2.000 e Ft 
Egyéb közhatalmi bevételek / Talajterhelési díj átcsop.  900020   2.000 e Ft  
Vagyon típusú adók / COFOG módosítás    011220            -202.000 e Ft 
Vagyon típusú adók / COFOG módosítás    900020             202.000 e Ft 
Termékek és szolgáltatások adói / COFOG módosítás  011220           -1.174.330 e Ft 
Termékek és szolgáltatások adói / COFOG módosítás  900020            1.174.330 e Ft 
Egyéb közhatalmi bevételek / COFOG módosítás   011220                  -7.000 e Ft 
Egyéb közhatalmi bevételek / COFOG módosítás   900020   7.000 e Ft 
Egyéb közhat. bevételek / Egyéb közhat. bevételek átcsop.  011130       -60 e Ft 
Közhatalmi bevételek összesen:            -60 e Ft 

 
Működési bevételek 
Szolgáltatások ellenértéke / átcsoportosítás közhatalmi bevételekről 011130        60 e Ft 
Működési bevételek összesen:                          60 e Ft 

 
Finanszírozási bevételek 
Áht-n belüli megelőlegezés     018020   2.296 e Ft 
Költségvetési maradvány  (B813)     018030   3.894 e Ft 
Költségvetési maradvány (B817)     018030            149.140 e Ft  
Maradvány igénybevétel / COFOG módosítás   900060           -120.598 e Ft 
Maradvány igénybevétel / COFOG módosítás   018030            120.598 e Ft 
Finanszírozási bevételek összesen:                                                                                            155.330 e Ft 
 
 
 
B) Kiadások 
 
Személyi juttatások  
Foglalkoztat. szem. jutt. / Közalk. alapilletménye / bérkomp.  066010        90 e Ft 
Foglalkoztat. szem. jutt. / Közfoglalkoztatás támog.   041233           6.408 e Ft 
Foglalkoztat. szem. jutt. / alapilletmény átcsop.   041233     -200 e Ft 
Foglalkoztat. szem. jutt. / Fogl. szem. jutt. átcsop.   041233      200 e Ft 
Foglalkoztat. szem. jutt. / Közmunka foglalk. – átcsop. Tomori Gy. 041233     -852 e Ft 
Külső személyi juttatások / kitüntetés céltartalékról   011130      100 e Ft 
Külső személyi jutt. / Megbízási díj Tomori Gy. kézilabda edző 011130      852 e Ft 
Személyi juttatások összesen:                    6.598 e Ft 

     
Munkaadókat terhelő járulékok  
Szociális hozzájárulási adó / közfoglalkoztatás támog.  041233        897 e Ft 
Szociális hozzájárulási adó / bérkomp.    066010            24 e Ft 
Szociális hozzájárulási adó / átcsoportosítás jogcímen belül  011130       -20 e Ft 
Szociális hozzájárulási adó / átcsop. Tomori Gy. megb. díj  011130      230 e Ft 
Szociális hozzájárulási adó / átcsop. Tomori Gy. megb. díj  041233     -230 e Ft 
Egészségügyi hozzájárulás / kitüntetés céltartalékról   011130        27 e Ft 
Egészségügyi hozzájárulás / maradvány    011130      236 e Ft 
Munkáltatói szja / maradvány 2015. évi reprezentáció  011130      133 e Ft 
Táppénz hozzájárulás / átcsoportosítás jogcímen belül  011130        20 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:             1.317 e Ft  

 
Dologi kiadások 
Készletbeszerzés / Irodaszer beszerzés - maradvány   011130      163 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Vásárolt közszolgáltatás átcsop.  011130          7 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Egyéb üzemeltetési szolg.   011130         -7 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Szállítási szolgáltatás (polgárm. keret) 011130        50 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Villamosenergia – Költségvetési maradv. 064010   2.718 e Ft 
Kiküldetés, reklám- propaganda / Reklám, prop. átcsop. P. H.  011130     -707 e Ft 
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Különféle befizetések / Reklám, prop. átcsop. P. H.   011130     -191 e Ft 
Különféle befizetések / Áfa irodaszer – maradvány   011130        44 e Ft 
 

Dologi kiadásokon belül COFOG változások átvezetése: 
Szolgáltatási kiadások / Egyéb szolgáltatások - postaköltség   106020     -800 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Egyéb szolgáltatások - postaköltség   107060      800 e Ft 
Dologi kiadások összesen:                   2.077 e Ft 

   
Ellátottak pénzbeli juttatásai  
Lakásfenntartási támogatás (01-02. hó)    106020         128 e Ft 
Lakhatási támogatás / COFOG módosítás    106020               -2.000 e Ft 
Lakhatási támogatás / COFOG módosítás    107060   2.000 e Ft 
Lakhatási támogatás / költségvetési maradvány   107060      349 e Ft 
Tanulmányi ösztöndíj / Költségvetési maradvány   107060      153 e Ft 
Települési támogatás / költségvetési maradvány   107060      498 e Ft 
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                      1.128 e Ft  

 
Egyéb működési célú kiadások 
Előző évek elszámolásából sz. kiadások / maradvány   018020      600 e Ft 
Egyéb működési célú kiadások összesen:          600 e Ft 

                 
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre 
„Kertváros” ÖT támogatás / szoc. kieg. pótlék (01-05. hó)  011130   4.524 e Ft 
„Kertváros” ÖT támogatás / szoc. ágazati pótlék (előleg, I. név) 011130   2.686 e Ft 
„Kertváros” ÖT támogatás / bérkompenzáció 12-04. hó  011130   2.126 e Ft 
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen:              9.336 e Ft  

   
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre  
Gyál Városüz. Kft. támogatás / 25/2016. céltartalék hóeltakarítás 011130   1.106 e Ft 
Gyál Városüz. Kft. támogatás / 27/2016. céltart. közút karbant. 011130   2.398 e Ft 
Gyál Városüz. Kft. támogatás / 36-2/2016. céltartalék eszközbesz. 091220      148 e Ft 
Polgármester által felh. keret / személyszállítás Zrínyi Isk.  011130       -50 e Ft 
FEGY támogatás / céltartalékról riasztórendszer bővítés  011130   1.410 e Ft 
Református Lelkészi Hivatal vizes helyiség felújítás   011130      750 e Ft 
Közbiztonsági Alapítvány támogatása    011130   1.160 e Ft 
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre      6.922 e Ft 

 
Céltartalék változása (011130): 
Város által alapított díjak / kitüntetés átcsoportosítás személyi juttatásokhoz      -127 e Ft 
Pályázati pénzeszközök / könyvtári támog. önerő felszabadítás    -1.600 e Ft 
Hóeltakarítás / felszabadítás Gyál Városüzem. Kft. részére 25/2016.    -1.106 e Ft 
Közút karbantartás / felszabadítás Gyál Városüzem. Kft. részére 27/2016.   -2.398 e Ft 
Kft. eszközbeszerzés, felújítás / felszabadítás Gyál Városüzem. Kft. részére 36-2/2016.  -1.507 e Ft 
Kft. eszközbeszerzés, felújítás / felszab. Ady kézilabda pálya felújítás    -6.930 e Ft 
Városi rendezvények / felszabadítás Arany J. Köz. Ház IV. Böllérfesztivál költségei  -2.541 e Ft 
Városi rendezvények / felszabadítás Arany K. H. Utcazenei Fesztivál    -3.896 e Ft 
Városi rendezvények / felszabadítás Arany K. H. Gyermeknap    -2.448 e Ft 
Végkielégítés, felmentés, jub. jut. / felszabadítás Arany J. Köz. Ház felmentési bérek  -1.719 e Ft 
Végkielégítés, felmentés, jub. jut. / felszabadítás Arany J. Köz. Ház szab. megváltás     -377 e Ft 
Végkielégítés, felmentés, jub. jut. / felszabadítás Bóbita Bölcsi végkielégítés   -1.012 e Ft 
Végkielégítés, felmentés, jub. jut. / felszabadítás Bóbita Bölcsi jub. jutalom      -328 e Ft 
Végkielégítés, felmentés, jub. jut. / felszabadítás Liliom Óvoda felmentés   -1.148 e Ft 
Pályázattól függő beruházások önrésze / átcsoportosítás védőnői épület tervbírálat     -699 e Ft 
Pályázattól függő beruházások önrésze / kamerarendszer 87/2016.(IV.28.) KT. hat.             -10.097 e Ft 
Pályázattól függő beruházások önrésze / költségvetési maradványból feltöltés               10.825 e Ft 
FEGY támogatása (átjelző kp.) / átadás FEGY részére     -1.200 e Ft 
Közbiztonság támogatása / átadás FEGY részére (riasztórendszer)      - 210 e Ft 
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Közbiztonság támogatása / Közbiztonsági Alapítvány támogatása    -1.160 e Ft 
Liliom Óvoda 4 fő létszámbővítés / felszabadítás Óvoda részére 35/2016. (II.25.) KT. hat. -4.102 e Ft 
Költségvetési maradvány / Számlaegyenlegek – Viziközmű számlaegyenleg               35.932 e Ft 
Költségvetési maradvány / Számlaegyenlegek – Környezetvédelmi Alap számlaegy.              30.198 e Ft 
Költségvetési maradvány / Számlaegyenlegek – Építéshatósági igazg. szolg. számla   2.108 e Ft 
Költségvetési maradvány / Számlaegyenlegek – Letéti számla                 37.000 e Ft 
Költségvetési maradvány / Számlaegyenlegek – Deviza számla     3.584 e Ft 
Költségvetési maradvány / Számlaegyenlegek – Közfoglalkoztatottak számla               16.089 e Ft 
Céltartalék változása összesen:                    91.131 e Ft 

                 
Általános tartalék változása (011130): 
48/2016. (II.25.) Református Lelkészi Hivatal vizes helyiség felújítás        -750 e Ft 
Liliom Óvoda 6 fő létszámbővítés / 35/2016. (II.25.) KT. hat. - átcsop. Liliom Óvoda    -491 e Ft 
Általános tartalék változása összesen:                   -1.241 e Ft 

 
Beruházások 
Ingatlanok beszerzése / védőnői épület tervbírálat   062020      550 e Ft 
Beruházási áfa / védőnői épület tervbírálat    062020      149 e Ft 
Ingatlanok beszerzése / Gyál-felső – költségvetési maradvány  045140   3.680 e Ft 
Beruházási áfa / Gyál-felső költségvetési maradvány   045140      976 e Ft 
Ingatlanok beszerzése / Bölcsőde bővítés – költségvetési maradv. 062020      248 e Ft 
Beruházási áfa / Bölcsőde bővítés – költségvetési maradvány  062020        30 e Ft 
Ingatlanok beszerzése / buszvárók építése – költségvetési maradv. 062020      662 e Ft 
Beruházási áfa / buszvárók építése – költségvetési maradv.  062020      178 e Ft 
Ingatlanok beszerzése / Liliom Óvoda bővítés – COFOG  062020           -200.770 e Ft 
Ingatlanok beszerzése / Liliom Óvoda bővítés – COFOG  091140            200.770 e Ft 
Ingatlanok beszerzése / Bartók Óvoda bővítés – COFOG  062020               -209.060 e Ft 
Ingatlanok beszerzése / Bartók Óvoda bővítés – COFOG  091140                209.060 e Ft 
Ingatlanok beszerzése / Tátika Óvoda felújítás – COFOG  062020               -8.180 e Ft 
Ingatlanok beszerzése / Tátika Óvoda felújítás – COFOG  091140   8.180 e Ft 
Ingatlanok beszerzése / Tanuszoda beruházás – COFOG  062020             -43.830 e Ft 
Ingatlanok beszerzése / Tanuszoda beruházás – COFOG  081030              43.830 e Ft 
Egyéb tárgyi eszköz besz. / térfigyelő kamerarendszer 87/2016. (IV.28.) 062020   7.950 e Ft 
Beruházási áfa / térfigyelő kamerarendszer    062020   2.147 e Ft 
Egyéb tárgyi eszköz besz. / kamera vásárlás rendőrség részére  011130      307 e Ft 
Beruházási áfa / kamera vásárlás     011130        83 e Ft 
Egyéb tárgyi eszköz besz. / Óvodák eszközbesz. – COFOG  062020             -22.742 e Ft 
Egyéb tárgyi eszköz besz. / Óvodák eszközbesz. – COFOG  091140              22.742 e Ft 
Beruházási áfa / COFOG módosítás    062020             -33.531 e Ft 
Beruházási áfa / COFOG módosítás    091140              18.089 e Ft 
Beruházási áfa / COFOG módosítás    081030              14.321 e Ft 
Beruházási áfa / COFOG módosítás    045140           311 e Ft 
Beruházási áfa / COFOG módosítás    011130      810 e Ft  
Beruházások összesen:                                                                                                                  16.960  e Ft 

 
Felújítások  
Ady utcai kézilabda pálya felújítás / céltartalék Kft. eszközbesz. 081030   5.457 e Ft 
Felújítási áfa / Ady utcai kézilabda pálya felújítás   081030   1.473 e Ft 
Buszvárók felújítása / költségvetési maradvány   062020      178 e Ft 
Felújítási áfa / buszvárók – költségvetési maradvány   062020        48 e Ft 
Felújítások összesen:         7.156 e Ft 

 
Egyéb felhalmozási célú kiadások 
Gyál Városüz. Kft. támogatás / 36-2/2016. céltartalék eszközbesz. 066010   1.270 e Ft 
Gyál Városüz. Kft. támogatás / 36-2/2016. céltartalék eszközbesz. 091220        89 e Ft 
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen :      1.359 e Ft 
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Finanszírozási kiadások 
Intézményi támogatás       018030 

Polgárm. Hivatal / bérkompenzáció támogatás        800 e Ft 
Polgárm. Hivatal / reklám, prop. átcsoportosítás Önk-tól        898 e Ft 
Arany J. Közösségi Ház / bérkompenzáció         465 e Ft 
Bóbita Bölcsőde / bérkomp.          648 e Ft 
Liliom Óvoda / bérkomp.           327 e Ft 
Liliom Óvoda / felmentési bérek       1.148 e Ft 
Liliom Óvoda / pótelőirányzat Önk. maradványából        942 e Ft 
Liliom Óvoda / 6 fő létszámbővítés 35/2016. (II.25.)  KT. hat.   4.593 e Ft 
Tátika Óvoda / bérkomp.           114 e Ft 
Tulipán Óvoda / bérkomp.           223 e Ft 
Tulipán Óvoda / pótelőirányzat Önk. maradványából     1.271 e Ft 
Városi Egészségügyi Központ / bérkompenzáció          72 e Ft 
Bóbita Bölcsőde / szoc. kiegészítő pótlék (01-05. hó)    1.455 e Ft 
Bóbita Bölcsőde / szoc. ágazati pótlék (előleg, I. negyedév)    1.734 e Ft 
Bóbita Bölcsőde / végkielégítés       1.012 e Ft 
Bóbita Bölcsőde / jub. jutalom          328 e Ft 
Bóbita Bölcsőde / pótelőirányzat Önk. maradványából       734 e Ft  
Arany J. Közösségi Ház és VK. / könyvtári érdek. növ. támogatás   3.634 e Ft 
Arany J. Közösségi Ház és VK./ IV. Böllérfesztivál költségei    2.541 e Ft 
Arany J. Közösségi Ház és VK./ Utcazenei Fesztivál költségei   3.896 e Ft 
Arany J. Közösségi Ház és VK./ Gyermeknap költségei    2.448 e Ft 
Arany J. Közösségi Ház és VK. / felmentési bérek     1.719 e Ft 
Arany J. Közösségi Ház és VK. / szabadság megváltás       377 e Ft 
Arany J. Közösségi Ház és VK. / pótelőirányzat Önk. maradványából   3.217 e Ft 

Áht-n belüli megelőlegezés     018020   2.296 e Ft 
Áht-n belüli megelőlegezés / COFOG módosítás   018010             -23.098 e Ft 
Áht-n belüli megelőlegezés / COFOG módosítás   018020              23.098 e Ft 
Finanszírozási kiadások összesen:                   30.548 e Ft 
 
  
 
2. Gyál Város Polgármesteri Hivatal 
 
A) Bevételek 
 
Finanszírozási bevételek 
Irányító szervi támogatás/ bérkompenzáció 12-04. hó  018030      800 e Ft 
Irányító szervi támogatás/ rekám, prop. átcsoportosítás  018030      898 e Ft 
Költségvetési maradvány      018030   1.474 e Ft 
Finanszírozási bevételek összesen:                                     3.172 e Ft 
 
 
B) Kiadások 
 
Személyi juttatások  
Bérkompenzáció 12-04. hó     011130      630 e Ft 
Cofog átcsoportosítás      098010               -7.228 e Ft 
Cofog átcsoportosítás      041110               -4.045 e Ft 
Cofog átcsoportosítás      011130              11.273 e Ft 
Személyi juttatások összesen:                                                                                                          630 e Ft 

 
Munkaadókat terhelő járulék 
Bérkompenzáció       011130                        170 e Ft 
Cofog átcsoportosítás      098010               -1.973 e Ft 
Cofog átcsoportosítás      041110               -1.103 e Ft 
Cofog átcsoportosítás      011130   3.076 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulék összesen:      170 e Ft  
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Dologi kiadások 
Reklám, propaganda átcsoportosítás Önk-tól   011130      898 e Ft 
Költségvetési maradvány 2015. évi áthúzódó számlák  011130   1.474 e Ft 
Cofog átcsoportosítás      098010     -554 e Ft 
Cofog átcsoportosítás      041110     -277 e Ft 
Cofog átcsoportosítás      011130      831 e Ft 
Dologi kiadások összesen:  2.372 e Ft 
 
 
3. Intézmények 
 
 
Tulipán Óvoda 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  091140      176 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   091140        47 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      223 e Ft 
 
Dologi kiadások / költségvetési maradvány    091110      688 e Ft 
Dologi kiadások / költségvetési maradvány    091140      688 e Ft 
Költségvetési maradvány      018030      105 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030   1.271 e Ft 
 
Dologi kiadások / COFOG átcsoportosítás    091110          7 e Ft 
Dologi kiadások / COFOG átcsoportosítás    091140         -7 e Ft 
 
Dologi kiadások / áfa visszatérítés     096015          1 e Ft 
Működési bevétel / áfa visszatérítés    096015          1 e Ft 
 
   
Liliom Óvoda 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  091140      257 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   091140        70 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      327 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / felmentés   091110      697 e Ft 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / felmentés   091140      207 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / felmentési bérek   091110      188 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / felmentési bérek   091140        56 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030   1.148 e Ft 
 
Személyi juttatások / 6 fő létszámbővítés    091110   2.843 e Ft 
Személyi juttatások / 6 fő létszámbővítés    091140      774 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / létszámbővítés   091110      767 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / létszámbővítés   091140      209 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030   4.593 e Ft 
 
Dologi kiadások / költségvetési maradvány    096015   1.338 e Ft 
Költségvetési maradvány      018030      396 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      942 e Ft 
 
 
Tátika Óvoda 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  091140        90 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   091140        24 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      114 e Ft 
 
Dologi kiadások / munkabiztonsági kiadás elvonás   091110     -218 e Ft 
Dologi kiadások / munkabiztonsági kiadás elvonás   091140     -239 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030     -457 e Ft 
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Külső személyi juttatások / munkabiztonsági tanácsadás  091140      360 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok /  munkabiztonság   091140        97 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      457 e Ft 
 
Dologi kiadások / költségvetési maradvány    091110        77 e Ft 
Dologi kiadások / költségvetési maradvány    091140        77 e Ft 
Költségvetési maradvány      018030      154 e Ft 
 
 
Bóbita Bölcsőde 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / szoc. kieg. pótlék  104031   1.146 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / szoc. kieg. pótlék   104031      309 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030   1.455 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / szoc. ágazati pótlék  104031   1.365 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / szoc. ágazati pótlék   104031      369 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030   1.734 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  104031      510 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   104031      138 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      648 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / végkielégítés   104031      797 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / végkielégítés   104031      215 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030   1.012 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / jub. jutalom   104031      258 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / jub. jutalom   104031        70 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      328 e Ft 
 
Dologi kiadások / költségvetési maradvány    104031      889 e Ft 
Költségvetési maradvány      018030      155 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      734 e Ft 
 
Személyi juttatások / COFOG átcsoportosítás   104030             -47.765 e Ft 
Személyi juttatások / COFOG átcsoportosítás   104031              47.765 e Ft 
Külső személyi juttatások / COFOG átcsoportosítás   104030       -72 e Ft 
Külső személyi juttatások / COFOG átcsoportosítás   104031        72 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / COFOG átcsoportosítás  104030             -14.654 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / COFOG átcsoportosítás  104031              14.654 e Ft 
Dologi kiadások / COFOG átcsoportosítás    104030             -10.990 e Ft 
Dologi kiadások / COFOG átcsoportosítás    104031              10.990 e Ft 
Felhalmozási kiadások / COFOG átcsoportosítás   104030     -515 e Ft 
Felhalmozási kiadások / COFOG átcsoportosítás   104031      515 e Ft 
 
 
Arany János Közösségi Ház és Könyvtár 
Felhalmozási kiadások / könyvtári érdek. növ. támog.  082042   3.634 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030   3.634 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  082092      366 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   082092        99 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      465 e Ft 
 
Külső személyi juttatások / repi Böllérfesztivál   082092      610 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / repi Böllérfeszt.   082092      305 e Ft 
Dologi kiadások / Böllérfeszt.     082092   1.626 e Ft 
Önkormányzati támogatás / Böllérfesztivál    018030   2.541 e Ft 
 
Külső személyi juttatások / repi Utcazenei Fesztivál   082092      222 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / repi    082092      111 e Ft 
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Dologi kiadások / Utcazenei Feszt.     082092   3.563 e Ft 
Önkormányzati támogatás / Utcazenei Fesztivál   018030   3.896 e Ft 
 
Külső személyi juttatások / repi Gyermeknap   082092      142 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / repi     082092        71 e Ft 
Dologi kiadások / Gyermeknap     082092   2.235 e Ft 
Önkormányzati támogatás / Gyermeknap    018030   2.448 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / felmentési bér   082044   1.353 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / felmentési bér   082044      366 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030   1.719 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / szabadság megvált.  082044      297 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok     082044        80 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      377 e Ft 
 
Munkaadókat terhelő járulékok / maradvány   082092      395 e Ft 
Dologi kiadások / költségvetési maradvány    082092   2.377 e Ft 
Felhalmozási kiadások / maradvány    082092   3.399 e Ft 
Költségvetési maradvány      018030   2.954 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030   3.217 e Ft 
 
Egyéb felhalmozási célú támogatás (Jótékonysági est - Tűzkár) 082092      342 e Ft 
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Jótékonysági est - Tűzkár) 082092      342 e Ft 
 
 
Városi Egészségügyi Központ 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  074031        57 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   074031        15 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030        72 e Ft 
 
Dologi kiadások / költségvetési maradvány    013360      700 e Ft 
Dologi kiadások / költségvetési maradvány    072111   1.800 e Ft 
Dologi kiadások / költségvetési maradvány    072210   1.113 e Ft 
Dologi kiadások / költségvetési maradvány    072112   1.200 e Ft 
Dologi kiadások / költségvetési maradvány    074032      800 e Ft 
Költségvetési maradvány      018030   5.613 e Ft 
 
Személyi juttatások / COFOG átcsoportosítás   074031       -24 e Ft 
Személyi juttatások / COFOG átcsoportosítás   074032        24 e Ft 
 
Dologi kiadások / COFOG átcsoportosítás    072111      665 e Ft 
Dologi kiadások / COFOG átcsoportosítás    072112     -610 e Ft 
Dologi kiadások / COFOG átcsoportosítás    013360     -271 e Ft 
Dologi kiadások / COFOG átcsoportosítás    074032      216 e Ft 
 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:    Bedzsó Piroska csoportvezető 
     
Az előterjesztést ellenőrizte:  Diera Éva irodavezető  
 
 
Gyál, 2016. június 01. 
 

 
 
 
         Pápai Mihály 

          Polgármester  



 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

….. önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, 
meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének módosításáról a következő 
rendeletet alkotja: 
 
1. § (1.) A 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1)  A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 
 kiadási főösszegét 3.172.314 e Ft-ban 
 bevételi főösszegét 3.172.314 e Ft-ban 
állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően.” 
 
 
2. § (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
3. § Jelen rendelet 2016. július 15. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
     Pápai Mihály     Rozgonyi Erik 

  polgármester                 címzetes főjegyző 



 1. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei 2 819 680 2 999 915
     Működési célú bevételek 2 254 925 2 279 830
        Működési célú támogatások ÁH-n belülről 725 185 750 090
        Közhatalmi bevételek 1 390 435 1 390 375
        Működési bevétel 139 305 139 365
        Működési célú átvett pénzeszközök 0 0

     Felhalmozási célú bevételek 41 297 41 297
        Felhalmozási célú önk. támogatás 21 949 21 949
        Felhalmozási bevétel 9 000 9 000
        Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10 348 10 348

    Finanszírozási bevételek 523 458 678 788

2. Polgármesteri Hivatal bevételei 21 803 23 277
     Működési célú bevételek 21 803 21 803
        Közhatalmi bevételek 100 100
        Intézményi működési bevétel 21 703 21 703
    Felhalmozási célú bevételek 0 0
    Finanszírozási bevételek 0 1 474

3. Intézmények bevételei 139 744 149 122
     Működési célú bevételek 115 744 115 745
        Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről 70 760 70 760
        Intézményi működési bevétel 44 984 44 985
     Felhalmozási célú bevételek 0 0
     Finanszírozási bevételek 24 000 33 377

B e v é t e l e k összesen: 2 981 227 3 172 314

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai 1 779 465 1 925 104
     Működési célú kiadások 1 151 141 1 269 009
        Személyi juttatások 51 673 58 271
        Munkaadókat terhelő járulékok 13 670 14 987
        Dologi kiadások 396 859 398 936
        Ellátottak pénzbeli juttatásai 30 800 31 928
        Egyéb működési célú kiadások 658 139 764 887

      Felhalmozási célú kiadások 605 226 630 701
         Beruházások 590 910 607 870
         Felújítások 11 840 18 996
         Egyéb felhalmozási kiadások 2 476 3 835

      Finanszírozási kiadások 23 098 25 394

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 370 060 373 232
     Működési célú kiadások 366 417 369 589
         Személyi juttatások 210 347 210 977
         Munkaadókat terhelő járulékok 62 132 62 302
         Dologi kiadások 93 938 96 310
    Felhalmozási célú kiadások 3 643 3 643
    Finanszírozási kiadások 0 0

3. Intézmények kiadásai 831 702 873 978
     Működési célú kiadások 803 472 838 715
         Személyi juttatások 439 613 452 140
         Munkaadókat terhelő járulékok 124 021 128 022
         Dologi kiadások 239 838 258 553
      Felhalmozási kiadások 28 230 35 263
      Finanszírozási kiadások 0 0

K i a d á s o k összesen: 2 981 227 3 172 314

2016. eredeti ei.M e g n e v e z é s 2016. 06. hó mód. 
ei.

2016. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt 
előirányzatonként



 2. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2 254 925 2 279 830

Működési célú támogatások ÁH-n belülről B1 725 185 750 090
Önkormányzatok működési támogatása B11 723 025 740 475
          Támogatások 723 025 740 475

Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről B16 2 160 9 615
        Mezőőri támogatás 2 160 2 160
        Közcélú foglalkoztatás támogatás 0 7 305
        Egyéb működési c. támogatások 0 150

Közhatalmi bevételek B3 1 390 435 1 390 375
Vagyoni típusú adók B34 202 000 202 000
                Építményadó 202 000 202 000
                ebből: letéti 4 000 4 000
Termékek és szolgáltatások adói B35 1 176 330 1 174 330
                Iparűzési adó 1 088 330 1 088 330
                ebből: letéti 15 000 15 000
               Gépjárműadó 86 000 86 000
               Talajterhelési díj 2 000 0
Egyéb közhatalmi bevételek B36 12 105 14 045
               Mezőőri járulék 3 000 3 000
               Helyi adóbírság, pótlék 4 000 4 000
                Helyszíni bírság 2 100 2 100
                Egyéb közhatalmi bevétel 3 005 2 945
               Talajterhelési díj 0 2 000

Működési bevételek B4 139 305 139 365
Áru és készletértékesítés bevétele B401 0 0
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek B402 0 60
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 4 429 4 429
Tulajdonosi bevételek B404 78 584 78 584
   Bérleti díj Mezőhúsgép 4 800 4 800
   Bérleti díj Navax 3 622 3 622
   A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 48 000 48 000
   Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat) 600 600
   Bérleti díj DPMV Zrt 421 421
   Bérleti díj Eisberg Kft. 903 903
   Bérleti díj Telenor Mo. Zrt. 1 000 1 000
   Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt. 2 693 2 693
   Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt 2 400 2 400
   Bérleti díj Hiteles Kft 100 100
   Bérleti díj A.S.A (régi kukásautó) 1 920 1 920
   Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató) 12 000 12 000
   Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület 125 125
Ellátási díjak B405 30 898 30 898
   Átadott intézmények étkezési bevételei 30 178 30 178
               -Ady Endre Általános Iskola 17 388 17 388
               -Bartók Béla Általános Iskola 5 977 5 977
               -Zrínyi Miklós Általános Iskola 6 813 6 813
   Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele 720 720
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 25 254 25 254
Kamatbevételek B408 140 140

Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0

2016. 06. hó 
mód. ei.

Gyál Város Önkormányzat
2016. évi bevételei 

2016. eredeti ei.

Működési célú bevételek

M e g n e v e z é s



 2. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2016. 06. hó 
mód. ei.

Gyál Város Önkormányzat
2016. évi bevételei 

2016. eredeti ei.M e g n e v e z é s

Felhalmozási célú bevételek 41 297 41 297

Felhalmozási célú önkormányzati támog. B2 21 949 21 949
Felhalmozási célú önkormányzati támog. (hazai) B21 0 0

Felhalmozási célú önkormányzati támog. (Uniós) B25 21 949 21 949
      KEOP pályázat hulladékkezelés 21 949 21 949

Felhalmozási bevétel B5 9 000 9 000
      Ingatlanok értékesítése B52 9 000 9 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 10 348 10 348

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás B74 855 855
      Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése 855 855

Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) B75 9 493 9 493
     MO melletti terület szab.terv 9 493 9 493

B8 523 458 678 788
      Maradvány igénybevétele B813 120 598 124 492
      Maradvány igénybevétele B817 402 860 552 000
     Áht-n belüli megelőlegezés 2 296

Önkormányzat bevételei összesen: 2 819 680 2 999 915

Finanszírozási bevételek



2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 73 063 73 063

2. sz.
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása B112 409 770 408 699
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása 344 418 344 367
II.2. Óvodaműködtetési támogatás 58 252 58 518

II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 7 100 5 814

2. sz.
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása B113 212 999 210 685
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatás 0 0

III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 45 077 44 811
       III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat 21 000 21 000
                       alaptámogatás
                       társulási kiegészítés
       III.3.b Család- és gyermekjóléti központ 14 700 14 700
                       alaptámogatás
                       társulási kiegészítés
       III.3.c (1) szociális étkezés 2 214 2 325
       III.3.d (2) házi segítségnyújtás 7 163 6 786

III.3. Bölcsődei ellátás 37 057 37 057

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 56 043 56 043
         Gyermekétkeztetés támogatása (működési) 69 957 69 957
         Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása 3 356 2 364

III.7. Kieg. Támogatás a bölcsődében fogl., felsőfokú végzettségű kisgyerm.nev.b. 1 509 453

2. sz. IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása B114 27 193 27 193
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 27 193 27 193

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 723 025 719 640

2016. májusi 
felmérés

3. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2016. évi  támogatásai

Kv.tvr.   
mell. Megnevezés

2016. évi 
megalapozó 

felmérés



4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Rovatsz
ám 2016. eredeti ei. 2016. 06.hó 

mód. ei.

Személyi juttatások K1 51 673 58 271

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 10 803 16 449
    Közalkalmazottak alapilletménye K1101 3 096 2 986
    Közmunka foglalkoztatás K1101 6 200 11 756
    Közalkalmazottak cafetéria juttatása K1107 297 297
    Közlekedési költség térítése K1109 1 210 1 210
    Foglalkoztatottak személyi juttatása K1113 200
Külső személyi juttatások K12 40 870 41 822
    Polgármester, alpolgármester alapilletménye K121 11 934 11 934
    Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K121 297 297
    Közlekedési költség térítés K121 1 790 1 790
    Képviselők tiszteletdíja K121 22 601 22 601
    Állományba nem tartozó megbízási díja K123 4 248 5 100
    Egyéb (kitüntetés, stb.) K12 0 100

Munkaadókat terhelő járulékok K2 13 670 14 987
    Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) 13 465 14 366
    Egészségügyi hozzájárulás %-os 99 362
    Munkáltatói személyi jövedelamadó 106 239
    Táppénz hozzájárulás 0 20

Dologi kiadások K3 396 859 398 936
Készletbeszerzés K31 344 507
   Irodaszer beszerzés K312 0 163
    Üzemeltetési anyagok K312 344 344
         Munka és védőruha K312 344 344
Kommunikációs szolgáltatások K32 3 504 3 504
    Informatikai szolgáltatás igénybevétele K321 3 504 3 504
Szolgáltatási kiadások K33 194 694 197 462
    Közüzemi díjak K331 51 644 54 362
          Közvilágítás K331 7 500 7 500
          Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj K331 6 547 9 265
          Átadott intézmények rezsi kiadásai K331 37 597 37 597
                 - Ady Endre Á.I. 16 114 16 114
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 11 872 11 872
                 - Bartók Béla Á.I. 9 500 9 500
                 - Kodály Z. Műv. Isk. 111 111
    Vásárolt élelmezés K332 106 460 106 460
                 - Ady Endre Á.I. 43 074 43 074
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 32 148 32 148
                 - Bartók Béla Á.I. 26 238 26 238
                 - Nyári gyermekétkeztetés 5 000 5 000
    Bérleti és lízingdíjak K333 1 030 1 030
    Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K334 2 000 2 000
    Közvetített szolgáltatások K335 4 429 4 429
    Vásárolt közszolgálatás K336 0 7
    Egyéb szolgáltatások K337 29 131 29 174
          Biztosítási díjak K337 4 051 4 051
          Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak K337 6 200 6 200
          Szállítási szolgáltatás K337 0 50
          Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás K337 18 880 18 873
Kiküldetés reklám-és propagandakiadások K34 10 194 9 487
    Kiküldetések kiadásai K341 360 360
    Reklám és propaganda kiadások K342 9 834 9 127

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 188 123 187 976
    Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 54 123 53 976
    Fizetendő általános forgalmi adó K352 126 170 126 170
    Kamatkiadások K353 500 500
    Egyéb dologi kiadások K355 7 330 7 330
          Kártérítések K355 2 000 2 000
          Egyéb különféle dologi kiadások K355 5 330 5 330

Megnevezés

Gyál Város Önkormányzat
2016. évi működési célú kiadások



4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Rovatsz
ám 2016. eredeti ei. 2016. 06.hó 

mód. ei.
Megnevezés

Gyál Város Önkormányzat
2016. évi működési célú kiadások

K4 30 800 31 928
Családi támogatások K42 0 0
Betegséggel kapcsolatos ellátások K44 0 0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K45 0 0
Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 2 000 2 477
    Lakhatási támogatás 2 000 2 349
    Lakásfenntartási támogatás 0 128
Egyéb nem intézményi ellátások K48 28 800 29 451
    Települési támogatás 22 000 22 498
    Köztemetés 1 500 1 500
    Beiskolázási segély 3 500 3 500
    Szociális tanulmányi ösztöndíj 1 800 1 953

Egyéb működési célú kiadások K5 658 139 764 887
Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K5021 0 600
Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n b. K504 2 000 2 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K506 109 556 118 892
    Roma Nemzetiségi Önkorm. támog. 1 500 1 500
    "Kertváros" Önkorm. Társulás támog. 108 056 117 392
                           - tagdíj 716 716
                           - működési hozzájárulás 62 263 62 263
                           - normatív támog. 45 077 45 077
                           - ágazati pótlék, bérkompenzáció 0 9 336
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K512 356 954 363 876
    Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 3 200 3 200
    Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 2 000 2 000
    Szent József Idősek Klubja 3 940 3 940
    Gyáli Fúvószenekar támogatása 700 700
    Bursa Hungarica 3 000 3 000
    Sportpálya üzemeltetésre támogatás 9 354 9 354
    Polgármester által felhaszn.keret 7 000 6 950
    Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. 166 713 170 365
    GY.T.H. szemétszállítás támogatása 87 043 87 043
    BKK buszjáratok 74 004 74 004
    FEGY támogatás 0 1 410
    Református Lelkészi Hivatal támogatása 0 750
    Közbiztonsági Alapítvány támogatása 0 1 160

Tartalékok K513 189 629 279 519
    Általános tartalék 5 000 3 759
    Céltartalék 184 629 275 760

Ellátottak pénzbeli juttatásai



5. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

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

Közbiztonság támogatása 3 800 2 430

FEGY támogatása (átjelző központ) 1 200 0

Nyári napközis tábor 1 500 1 500

Iskolai alapítványok támogatása 1 500 1 500

Városi rendezvények 25 000 16 115

Város által alapított díjak 2 000 1 873

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

Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) 11 946 7 362

Hóeltakarítás 4 000 2 894

Pályázattól függő beruházások önrésze 62 945 62 974
(pályázathoz megvalósítási tervek, zöldterület fejelsztési tervek, 
területvásárlás, védőnői épület, uszoda parképítés, Szt. György 
emlékhely, kamerarendszer, gyalogátkelőhely, közvilágítás bővitése,
Deák-Petőfi u. sarok játszótér felújítása)

Közút karbantartás 16 891 14 493

KFT eszközbeszerzés, felújítás 24 223 15 786

Bartók tagóvoda építkezés és új csoport indulás miatti többletktg. 10 922 10 922

Liliom Óvoda 4 fő létszámbővítés 4 102 0

2015. évi költségvetési maradvány 124 911
   - ebből önkormányzat pénzmaradványa 124 911
   - ebből számlaegyenlegek 124 911
     - ebből Viziközmű számlaegyenleg 35 932

- ebből Környezetvédelmi Alap számlaegyenleg 30 198
- ebből építéshatósági igazg. szolgáltatási díj bev. számla 2 108
- ebből letéti számla 37 000
- ebből közfoglalkoztatottak számla 16 089
- ebből devizaszámla EURO 3 584

Céltartalék összesen: 184 629 275 760

Általános tartalék 5 000 3 759

2016. 06. hó 
mód. ei.

Gyál Város Önkormányzat
2016. évi cél- és általános tartaléka

2016. eredeti 
ei.Megnevezés



6. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Beruházások K6 590 910 607 870
1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással) 546 317 559 714
Immateriális javak beszerzése K61 12 460 12 460
   Járdafelújítás tervezési munkái 430 430
   Milleneumi park terv 230 230
   ITS terveinek elkészítése 6 800 6 800
   Kisfaludy-Bartók-Bem J. szabályozási terv 1 200 1 200
   Városközpont tanulmányterv 1 200 1 200
   Gördülő fejlesztési terv 600 600
   Gyál-Alsó vasútállomás épületfelújítási és területrendezési terv 2 000 2 000
Ingatlanok beszerzése,létesítése K62 480 203 485 343
   Gyál-felső Vasútállomás 1 152 4 832
   Liliom Óvoda felújítás, bővítés, parkoló, járda, kerítés 200 770 200 770
   Tanuszoda parkoló, közműcsatlakozások 43 830 43 830
   Kistérségi Szolgáltató Központ 2 999 2 999
   Sporttelep fejlesztés 9 212 9 212
   Bartók óvoda felújítás, bővítés 209 060 209 060
   Tátika Óvoda felújítás 8 180 8 180
   Víznyerő kutak létesítése 5 000 5 000
   Védőnői épület felújítás, bővítés 0 550
   Bóbita Bölcsőde bővítés 0 248

     Buszvárók építése 0 662
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 18 000 18 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 28 254 36 511
   Liliom Óvoda eszközbeszerzés 11 658 11 658
   Bartók tagóvoda bútorbeszerzés 11 084 11 084
   Önkormányzati gépkocsi vásárlás 5 512 5 512
   Térfigyelő kamerarendszer 0 7 950
   Kamera vásárlás rendőrség részére 0 307
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 7 400 7 400

1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások 0 0

Beruházási Áfa K67 44 593 48 156

Felújítások K7 11 840 18 996
Ingatlanok felújítása K71 9 323 14 958
   Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) 4 173 4 173
   Buszmegállók felújítása 4 600 4 778
   Szikkasztóárkok 550 550
   Ady utcai kézilabda pálya felújítás 0 5 457
Felújítási áfa K74 2 517 4 038

Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 2 476 3 835
   Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás 1 476 2 835
   Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre 1 000 1 000

Finanszírozási kiadások K9 1 063 313 1 100 205
    Költségvetési támogatások 1 040 215 1 074 811
        Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. 348 257 349 955
        Gyál Város intézményeinek támogatása 691 958 724 856
   ÁHT-n belüli megelőlegezések 23 098 25 394

2016. 06. hó 
mód. ei.

Gyál Város Önkormányzat
2016. évi felhalmozási  és finanszírozási célú kiadások

2016. eredeti 
ei.M  e  g  n  e  v  e  z  é  s



7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

5 245 5 395 1 385 330 0 99 219 99 219 0 0 725 185 742 635
Működési célú támogatások ÁH-n belülről 150 725 185 742 635
Közhatalmi bevételek 5 105 5 045 1 385 330 0
Intézményi működési bevételek 140 200 99 219 99 219
Működési célú pénzeszköz átvétel

9 493 9 493 0 0 9 000 9 000 0 0 0 0
Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel 9 000 9 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 493 9 493

14 738 14 888 1 385 330 0 108 219 108 219 0 0 725 185 742 635

587 931 694 868 2 414 2 414 0 0 4 724 4 724 1 124 1 124 0 0
Személyi juttatások 40 150 41 102 720 720
Munkaadókat terhelő járulékok 10 784 11 410 194 194
Dologi kiadások 70 599 69 958 4 724 4 724 1 124 1 124
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások 466 398 572 398 1 500 1 500 0 0

18 875 20 075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beruházások 17 399 18 599
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 476 1 476

23 098 0

606 806 714 943 2 414 2 414 0 0 4 724 4 724 1 124 1 124 23 098 0

016030 018010011130 011140 011220 013350

Működési célú bevételek

Bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások



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

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú bevételek

Bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

0 0 7 305 0 0 0 0 0 0
7 305

0 0 0 0 0 0 0 0 0

273 632
0 273 632 0 7 305 0 0 0 0 0 0 0 0

2 704 2 704 7 874 14 097 0 0 74 004 74 004 103 172 103 172 3 708 3 708
6 200 11 756
1 674 2 341

2 704 2 704 16 129 16 129 3 708 3 708

74 004 74 004 87 043 87 043
0 0 0 0 546 546 3 692 8 659 0 0 0 0

546 546 3 692 8 659

1 040 215 1 074 811

1 042 919 1 077 515 7 874 14 097 546 546 77 696 82 663 103 172 103 172 3 708 3 708

045120 045140 051020 051050018030 041233



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

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú bevételek

Bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

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

855 855 21 949 21 949 0 0 0 0 0 0 0 0
21 949 21 949

855 855

855 855 21 949 21 949 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 100 916 100 916 11 665 14 383 6 058 6 172 9 354 9 354 6 900 6 900
4 603 4 693
1 018 1 042

100 916 100 916 11 665 14 383 437 437

9 354 9 354 6 900 6 900
1 000 1 000 543 741 37 768 0 0 0 1 270 9 212 74 293 0 0

537 201 31 002 9 212 67 363
6 540 6 766 6 930

1 000 1 000 1 270

1 000 1 000 644 657 138 684 11 665 14 383 6 058 7 442 18 566 83 647 6 900 6 900

081030 084031061030 062020 064010 066010



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

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú bevételek

Bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

0 0 0 0 0 0 720 720 0 0 38 326 38 326

720 720 38 326 38 326

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

0 0 0 0 0 0 720 720 0 0 38 326 38 326

9 000 9 000 0 0 26 184 26 332 141 141 21 422 21 422 128 855 128 855

26 184 26 184 141 141 21 422 21 422 128 855 128 855

9 000 9 000 148
0 0 0 0 5 300 5 389 0 0 22 860 22 860 0 0

22 860 22 860
5 300 5 300

89

9 000 9 000 0 0 31 484 31 721 141 141 44 282 44 282 128 855 128 855

091220 091250 092120 096015084032 086030



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

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú bevételek

Bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

0 0 900 900 0 0 0 0 0 0

900 900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4 841 4 841 6 350 6 350 0 0 2 800 128 29 000 32 800

901 901 6 350 6 350 800 0 200 1 000
2 000 128 28 800 31 800

3 940 3 940
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4 841 4 841 6 350 6 350 0 0 2 800 128 29 000 32 800

106020 107060101150 102030 104037 105010



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

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú bevételek

Bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

0 1 385 330

1 385 330

0

523 458 402 860
523 458 402 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 385 330

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

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

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

011210 096015 104051 900020900060 052080



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

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú bevételek

Bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2 254 925 2 279 830
725 185 750 090

1 390 435 1 390 375
139 305 139 365

0 0
41 297 41 297
21 949 21 949
9 000 9 000

10 348 10 348
2 296 523 458 678 788

0 2 296 0 0 2 819 680 2 999 915

0 600 0 0 1 151 141 1 269 009
51 673 58 271
13 670 14 987

396 859 398 936
30 800 31 928

600 658 139 764 887
0 0 0 458 841 605 226 630 701

458 841 590 910 607 870
11 840 18 996
2 476 3 835

0 25 394 1 063 313 1 100 205
0

0 25 994 0 458 841 2 819 680 2 999 915

Cofog összesen018020 091140



8. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

370 060 373 232

21 803 21 803
Közhatalmi bevételek 100 100
Működési bevételek 21 703 21 703

0 0

348 257 351 429
Irányító szervi támogatás 348 257 349 955
Maradvány igénybevétel 0 1 474

370 060 373 232

366 417 369 589
Személyi juttatások 210 347 210 977
Munkaadókat terhelő járulékok 62 132 62 302
Dologi kiadások 93 938 96 310

Felhalmozási célú kiadások 3 643 3 643

0 0

2016. 06. hó mód. 
ei.

Gyál Város Polgármesteri Hivatal
2016. évi bevételei és kiadásai

2016. eredeti ei.M e g n e v e z é s

Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési célú bevételek

Finanszírozási kiadások

Polgármesteri Hivatal kiadásai

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek



9. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

Működési bevételek 6 595 6 595 0 0 0 0 12 414 12 414 0 0 2 794 2 794 0 0
Közhatalmi bevételek 100 100
Működési bevételek 6 495 6 495 12 414 12 414 2 794 2 794

Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 257 351 429
Irányíró szervi támogatás 348 257 349 955
Maradvány 1 474

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 6 595 6 595 0 0 0 0 12 414 12 414 0 0 2 794 2 794 348 257 351 429

Működési kiadások 208 639 226 991 52 712 52 712 48 565 48 565 13 014 13 014 0 0 0 0 0 0
Személyi juttatások 110 256 122 159 33 523 33 523 37 122 37 122
Munkaadókat terhelő járulékok 35 440 38 686 9 067 9 067 9 782 9 782
Dologi kiadások 62 943 66 146 10 122 10 122 1 661 1 661 13 014 13 014
Felhalmozási kiadások 3 643 3 643

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 212 282 230 634 52 712 52 712 48 565 48 565 13 014 13 014 0 0 0 0 0 0

011210 018030011130 016030016010013350011220



Működési bevételek
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek

Finanszírozási bevételek
Irányíró szervi támogatás
Maradvány

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

9. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 803 21 803
100 100

21 703 21 703
0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 257 351 429
348 257 349 955

0 1 474

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 060 373 232

15 506 15 506 5 425 0 5 425 5 425 3 930 3 930 3 446 3 446 9 755 0 366 417 369 589
8 773 8 773 4 045 0 4 045 4 045 2 868 2 868 2 487 2 487 7 228 0 210 347 210 977
2 197 2 197 1 103 0 1 103 1 103 785 785 682 682 1 973 0 62 132 62 302
4 536 4 536 277 0 277 277 277 277 277 277 554 0 93 938 96 310

3 643 3 643

15 506 15 506 5 425 0 5 425 5 425 3 930 3 930 3 446 3 446 9 755 0 370 060 373 232

COFOG összesen031030 041110 098010104051107060105010



10. 
ad

Intézmények 2016. évi bevételei és kiadásai

2016. eredeti 
ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. eredeti 
ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. eredeti 
ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. eredeti 
ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. eredeti 
ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. eredeti 
ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. eredeti 
ei.

B e v é t e l e k

3 626 3 627 3 342 3 342 1 685 1 685 16 003 16 003 89 716 89 716 1 372 1 372 115 744

      Int. működési bevételek 3 626 3 627 3 342 3 342 1 685 1 685 16 003 16 003 18 956 18 956 1 372 1 372 44 984

     Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 0 0 0 0 0 0 0 0 70 760 70 760 0 0 70 760
OEP támogatás 70 760 70 760 70 760

0

0 342 0

184 614 186 213 152 604 160 010 173 595 173 863 70 727 91 978 52 335 58 020 82 083 88 149 715 958
Önkormányzati támogatás 184 614 186 108 152 604 159 614 173 595 173 709 70 727 89 024 28 335 28 407 82 083 87 994 691 958

105 396 154 2 954 24 000 29 613 155 24 000

B e v é t e l e k összesen: 188 240 189 840 155 946 163 352 175 280 175 548 86 730 108 323 142 051 147 736 83 455 89 521 831 702

K i a d á s o k

      Személyi juttatások 111 710 111 886 91 502 96 280 107 484 107 934 30 805 33 795 50 275 50 332 47 837 51 913 439 613
Foglalkoztatottak személyi juttatásai 111 700 111 876 90 646 95 424 107 340 107 430 29 051 31 067 39 263 39 320 47 765 51 841 425 765
Külső személyi juttatások 10 10 856 856 144 504 1 754 2 728 11 012 11 012 72 72 13 848

      Munkaadókat terhelő járulékok 32 193 32 240 25 399 26 689 29 739 29 860 8 421 9 848 13 615 13 630 14 654 15 755 124 021

      Dologi kiadások 40 533 41 910 37 102 38 440 36 165 35 862 43 593 53 394 61 996 67 609 20 449 21 338 239 838

3 804 3 804 1 943 1 943 1 892 1 892 3 911 10 944 16 165 16 165 515 515 28 230

0 342 0

K i a d á s o k összesen: 188 240 189 840 155 946 163 352 175 280 175 548 86 730 108 323 142 051 147 736 # 83 455 89 521 831 702

Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde ÖsszeTulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany J. Közösségi Ház és 
VK

Felhalmozási célú nyújtott támogatás

Felhalmozási kiadások

Működési bevételek

Finanszírozási bevétel 

Maradvány igénybevétel

Működési célú támogatások

Működési kiadások

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz



B e v é t e l e k

      Int. működési bevételek

     Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.
OEP támogatás

Önkormányzati támogatás

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

      Személyi juttatások
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok

      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Felhalmozási célú nyújtott támogatás

Felhalmozási kiadások

Működési bevételek

Finanszírozási bevétel 

Maradvány igénybevétel

Működési célú támogatások

Működési kiadások

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

 sz. melléklet
datok e Ft-ban

2016. 06. hó 
mód. ei.

115 745

44 985

70 760
70 760

0

342

758 233
724 856

33 377

874 320

452 140
436 958

15 182

128 022

258 553

35 263

342

874 320

esen



11. sz. melléklet
Intézmények adatok e Ft-ban

 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

23 628 23 628 20 095 20 095 0 0 39 267 39 267 1 338 1 338 699 699 4 509 4 509
    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 11 020 11 020 19 135 19 135 39 267 39 267 1 338 1 338
    Intézményi működési bevételek 12 608 12 608 960 960 699 699 4 509 4 509
Felhalmozási célú támogatás
Finanszírozási bevételek

B e v é t e l e k összesen: 23 628 23 628 20 095 20 095 0 0 39 267 39 267 1 338 1 338 699 699 4 509 4 509

15 340 17 805 43 052 43 642 5 081 6 194 33 152 33 200 10 314 11 354 18 699 20 795 8 592 8 592
      Személyi juttatások 6 960 6 960 0 0 0 0 23 338 23 371 7 234 7 258 9 622 11 272
      Munkaadókat terhelő járulékok 1 879 1 879 6 371 6 386 1 855 1 855 2 598 3 044
      Dologi kiadások 6 501 8 966 43 052 43 642 5 081 6 194 3 443 3 443 1 225 2 241 6 479 6 479 8 592 8 592

3 127 3 127 762 762 1 524 1 524 10 160 10 160 3 911 3 911
Felhalmozási célra nyújtott támog.

K i a d á s o k összesen: 18 467 20 932 43 814 44 404 6 605 7 718 43 312 43 360 10 314 11 354 22 610 24 706 8 592 8 592

082044 083030072111 072112 072210 074031 074032

Beruházási kiadások

Működési kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek



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

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

Felhalmozási célra nyújtott támog.

K i a d á s o k összesen:

Beruházási kiadások

Működési kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek

11. sz. melléklet
Intézmények adatok e Ft-ban

 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

8 586 8 586 2 209 2 209 0 0 156 156 8 497 8 498 0 0 0 0
0 0

8 586 8 586 2 209 2 209 156 156 8 497 8 498
342

8 586 8 928 2 209 2 209 0 0 156 156 8 497 8 498 0 0 0 0

55 528 67 650 0 0 290 572 295 621 151 468 154 354 69 787 71 126 73 481 0 0 79 547
21 183 22 523 210 571 214 111 100 125 101 989 47 837 0 0 51 913
5 823 6 804 56 285 57 240 31 046 31 549 14 654 0 0 15 755

28 522 38 323 23 716 24 270 20 297 20 816 69 787 71 126 10 990 0 0 11 879
0 3 399 7 639 7 639 515 0 0 515

342

55 528 71 391 0 0 290 572 295 621 159 107 161 993 69 787 71 126 73 996 0 0 80 062

104030 104031086020 091110 091140 096015082092



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

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

Felhalmozási célra nyújtott támog.

K i a d á s o k összesen:

Beruházási kiadások

Működési kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek

11. sz. melléklet
Intézmények adatok e Ft-ban

 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

1 372 1 372 0 0 5 388 5 388 0 0 115 744 115 745
70 760 70 760

1 372 1 372 5 388 5 388 44 984 44 985
0 342

691 958 734 233 24 000 24 000 715 958 758 233

1 372 1 372 691 958 734 233 29 388 29 388 0 0 831 702 874 320

9 459 9 459 0 0 18 947 19 376 0 0 803 472 838 715
12 743 12 743 439 613 452 140
3 510 3 510 124 021 128 022

9 459 9 459 2 694 3 123 239 838 258 553
592 592 3 634 28 230 35 263

0 342

9 459 9 459 0 0 19 539 19 968 0 3 634 831 702 874 320

Cofog összesen104035 018030 013360 082042



12. sz. melléklet

Gyál Város Önkormányzat 4 0 40 3 47 4 0 40 3 47
Önkormányzat összesen 4 0 40 3 47 4 0 40 3 47

Polgármesteri Hivatal 53 0 0 3 56 53 0 0 3 56
Polgármesteri Hivatal összesen 53 0 0 3 56 53 0 0 3 56

Intézmények
Tulipán Óvoda 45 1 0 0 46 45 1 0 0 46
Liliom Óvoda 39 0 0 1 40 45 0 0 1 46
Tátika Óvoda 40 2 0 1 43 40 2 0 1 43
Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár 14 0 0 3 17 14 0 0 3 17
Városi Egészségügyi Központ 14 4 0 17 35 14 4 0 17 35
Bóbita Bölcsőde 27 2 0 0 29 27 2 0 0 29
Intézmények összesen 179 9 0 22 210 185 9 0 22 216

Mindösszesen 236 9 40 28 313 242 9 40 28 319

adatok e Ft-ban

Intézmény megnevezése

Nyitólétszám 2016. jan. 01-jén

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt. Összesen

Gyál Város Önkormányzata és intézményei, 
Polgármesteri Hivatal

2016. évi költségvetési létszámkerete

Nyitólétszám 2016. szept. 01-jén

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt.

Megbízási 
díjasok ÖsszesenMegbízási 

díjasok



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. 
(XII.01.) önkormányzati rendelet módosítására  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
2014. decemberében a T. Képviselő-testület megalkotta a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendeletét. Ebben az szerepel, hogy a Képviselő-testület 
rendes üléseit általában a hónap utolsó csütörtöki napján, 18 órai kezdettel tartja. Munkaszervezési okokból 
indokolt az ülések kezdetét egy órával korábbra, azaz 17 órára hozni.  
 
A rendelettervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40.§ (4) bekezdése d) és e) pontjai alapján. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen döntését meghozni, és a mellékelt módosító rendeletet 
elfogadni.   
 
A rendelet megalkotása minősített többséget igényel. 
 

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. 
 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 

 
 
G y á l, 2016. június 1. 
 
 Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 



 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016.(.) önkormányzati rendelete 
 

a Képviselő-testület Szervezeti és M ködési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti 
jogalkotói jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában, valamint Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 41.§ (4) bekezdésében, a 
48.§ (4) bekezdésében, valamint az 59.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében a Képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 
módosítására az alábbi rendeletet alkotja:  
 

 
1.§   A R. 12.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„12.§  A Képviselő-testület évente legalább 9 ülést tart. A Képviselő-testület az általa elfogadott munkaterve 
szerint általában minden hónap utolsó csütörtökén 17.00 órai kezdettel tartja rendes üléseit.”  
 
2.§  E rendelet 2016. augusztus 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                           
 
                                                                      Tárgy: Javaslat Gyál Város Szabályozási tervének és Helyi Építési 
                                                                                   Szabályzatának részleges módosításával a Kisfaludy utca – Bartók 
                                                                                   Béla utca – Bem József út – 0132/10 hrsz.-ú út által határolt  
                                                                                   kereskedelmi, szolgáltató  gazdasági terület szabályozásával  
                                                                                   kapcsolatos döntések meghozatalára  
                                                                                   A véleményezése eljárás anyagának elfogadása. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 196/2015.(IX.24.) sz. határozatában döntött arról, hogy Gyál 
Város Szabályozási tervét és Helyi Építési Szabályzatát felülvizsgálja és részlegesen módosítja, a Kisfaludy utca – 
Bartók Béla utca – Bem József út – 0132/10 hrsz.-ú út által határolt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen. A 
felülvizsgálatot és a módosítást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) 
kormányrendelet alapján egyszerűsített eljárás keretében folytatja le. A PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI 
SZABÁLYZATBAN foglaltak szerint a település hivatalos honlapján, a Polgármesteri Hivatal épületében lévő 
hirdetőtáblán és az Új Gyáli Újságban megjelenő felhívás közzétételére 15 nap határidőt állapított meg. A tervezési 
munka elvégzésével a legkedvezőbb árajánlatot adó VÖLGYZUGOLY M HELY Kft.-t bízta meg.  
 
A tervezési munka során – amely 2016. januárjában kezdődött – az érintett tulajdonosokkal is egyeztetve, a módosítási 
igények vizsgálatát és a változtatási koncepció felállítását követően, a GYÁL HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA készült el, amelyet az előterjesztésemhez mellékelek.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek a mellékelt tervdokumentációt tanulmányozni és 
véleményezni! 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
1. Gyál Város Szabályozási tervének és Helyi Építési Szabályzatát felülvizsgálatával és részlegesen módosításával 
kapcsolatosan a Kisfaludy utca – Bartók Béla utca – Bem József út – 0132/10 hrsz.-ú út által határolt kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági területre elkészített GYÁL HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 
VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA megnevezésű tervdokumentációt elfogadja. 
 
2. felkéri a Polgármestert, hogy az egyszerűsített eljárást a véleményezési szakasz kezdeményezésével indítsa meg és a 
további szükséges intézkedéseket tegye meg  
 
Határidő:  2016. július 15. (az egyeztetési anyag kiküldésére) 
 
Felelős:   Polgármester  
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
                                           
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István irodavezető 
 
 
Gyál, 2016. június 9. 
 
      
 
                                                                                                                              Pápai Mihály  
                     polgármester 
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Településrendezés 
 

Ferik Tünde 
okl. építészmérnök 
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BEVEZETŐ 
A terv célja, a megbízás ismertetése 

Gyál város önkormányzatának településrendezési eszközei 2014-ban léptek hatályba. 2015-ben Gyál 
város Önkormányzatának képviselő-testülete a Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014. 
(XII.01.) rendeletének (továbbiakban: HÉSZ) módosításáról döntött. A módosítás célja, hogy a város 
déli kapujában, a temető szomszédságában fekvő, jellemzően beépítetlen, kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági területre vonatkozó szabályozási terv újragondolásával, a területen a helyi KKV-k számára 
vonzó terület jöhessen létre, s így megindulhasson a jelenleg beépítetlen terület fejlesztése. A 
HÉSZ módosításával Gyál Város Önkormányzata a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg. A tervezési 
munka 2016 januárjában kezdődött.  

A tervezési folyamat, véleményezés és elfogadás rendje 

A tervezési munka során, az érintett tulajdonosokkal is egyeztetve, a módosítási igények vizsgálatát 
és a változtatási koncepció felállítását követően, a HÉSZ módosításának javaslata készült el. Az 
alátámasztó munkarészek a változtatás szakmai indokait tartalmazzák. Gyál város hatályos 
településrendezési eszközeihez a vonatkozó jogszabály szerinti teljes körű megalapozó vizsgálat 
készült, annak aktualizálása nem vált szükségessé. Mivel jelen HÉSZ módosítás nem a település 
egészére készül, ezért a megalapozó vizsgálatot a településrendezés várható hatása szerint csak az 
érintett tömbre, a tervkészítéshez szükséges taralommal készítettük el. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezik a településrendezési 
eszközök egyeztetésének és elfogadásának szabályairól. A tervezett módosítások kielégítik a Korm. 
rendelet 32.§ (4) bekezdésében foglaltakat:  

a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 
b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése 
c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. 

Így a HÉSZ módosítása egyszerűsített eljárás keretén belül történik. A településszerkezeti tervet 
érintő változás nem történik, annak módosítása nem szükséges. A HÉSZ módosítása Kiss István városi 
főépítész közreműködésével történik. 

Az egyszerűsített eljárás a véleményezési szakasz kezdeményezésével indul. A véleményezési 
szakaszt a polgármester kezdeményezte. A polgármester az elkészült Helyi Építési Szabályzatot 
véleményezteti a partnerekkel, a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló helyi jogszabályban 
rögzítettek szerint és az érintett államigazgatási szervekkel. A véleményezési szakaszban a 
véleményezők a kézhezvételétől számított 15 napon belül adhatnak írásos véleményt. A vélemény 
kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai indokolással kell 
igazolni. Véleményeltérés esetén egyeztető tárgyalás összehívható. A véleményezést követően a 
beérkezett véleményeket – eltérő vélemények egyeztetése esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni 
kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület 
dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. 

A véleményezési szakasz lezárását követően a tervdokumentáció véglegesített tervezetét végső 
szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörben eljáró Kormányhivatalnak kell 
megküldeni. Az állami főépítészi hatáskörben eljáró Kormányhivatal a beérkezett dokumentumokat 
áttanulmányozza, és a beérkezésétől számított 21 napon belül megküldi a polgármesternek a 
településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a településrendezési eszköz 
elfogadásához, vagy 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az érintett 
területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására. 

A HÉSZ módosítása az állami főépítészi hatáskörben eljáró Kormányhivatal záró szakmai 
véleményének birtokában hagyható jóvá. 

Jelen tervdokumentáció a településrendezési eszközök módosításának véleményezésre 
előkészített anyaga, melyet a Korm. rendelet szerinti egyeztetésben érdekelt szervek és 
partnerek kapnak meg. 
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A módosítással érintett terület  

A módosítással érintett terület a Kisfaludy utca – Bartók Béla utca – Bem József utca – 0132/10 hrsz 
út által határolt tömb, amely Gyál déli kapujában fekvő, részben belterületi, beépítetlen terület.  

 

 
A módosítással érintett terület lehatárolása 
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
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A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 
 

Gyál Város Önkormányzat képviselőtestületének 

.../2016. (…) önkormányzati rendelete 

Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendeletének 
(továbbiakban: HÉSZ) módosításáról 

 

Gyál Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő 
érintett szervek, az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

 

A rendelet mellékletei 

1.§ Jelen rendelet mellékletei: 

1. melléklet: SZT-11/M1 Szabályozási terv módosítás 

 

Módosuló rendelkezések1 

2.§ A HÉSZ 48.§ (4) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

„(5) Ha a gazdasági terület lakó, különleges vagy vegyes területtel határos, akkor a 
szomszédos lakó, különleges - vagy vegyes területek felé, a gazdasági övezetbe tartozó építési 
telek területén, a telekhatárok mentén, összefüggő, többszintes védőzöld sávot kell 
kialakítani, melynek minimális szélessége 5 m, kivéve ha a szabályozási terv másként 
rendelkezik.”  

 

3.§ A HÉSZ 49.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép 

„(1) A Gksz-1 és Gksz-1*jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód: szabadonálló 

b.) Az építési telek legkisebb területe: 1500m2
 

c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség: 45% 

d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség: 45% 

e.) A terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagassá:g 6,0m 

g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány: 20% 

h.) Szintterületi mutató: 0,8 

i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert: 3,0m 

j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert: 6,0m 

k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert: 5,0m 

l.) A Közműellátás mértéke: teljes” 

4.§ A HÉSZ 49.§ az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) Gksz-1* jelű építési övezetben a kialakítható telek legkisebb szélessége 25m.” 

  

                                                 
1 A módosítással érintett részek szürke szívvel kiemelve 
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5.§ A HÉSZ 55.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Gksz-6 és Gksz-6*jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód: szabadonálló 

b.) Az építési telek legkisebb területe: 3000m
2
 

c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség: 45% 

d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség: 45% 

e.) A terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagassá:g 6,5m 

g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány: 25% 

h.) Szintterületi mutató: 1,0 

i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert: 6,0m 

j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert: --- 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert: 10,0m 

l.) A Közműellátás mértéke: teljes” 

6.§ A HÉSZ 55.§ az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) Gksz-6* jelű építési övezetben a kialakítható telek legkisebb szélessége 30 m.” 

7.§ A HÉSZ 55.§ az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) Gksz-6* jelű építési övezetben a kialakítható magánút legkisebb szélessége 16 m.” 

8.§ A HÉSZ 55.§ az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) Gksz-6* jelű építési övezetben levő építési telek közterületi feltárása csak abban az 
esetben történhet a Kisfaludy utcáról vagy a 0132/10 hrsz útról, ha az építési telek más 
közterületi kapcsolattal nem rendelkezik és egyéb magánútról sem tárható fel.” 

 

Záró rendelkezések 

9.§ Jelen rendelet mellékletében a módosítás területi hatálya jelkulccsal jelölt területre 
vonatkozóan a HÉSZ mellékletét képező Szabályozási tervlap normatartalma hatályát veszti és 
helyébe jelen rendelet mellékletének normatartalma lép. 

(2) A rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba. 
 
 

Gyál, 2016. ………….. 

Pápai Mihály dr. Rozgonyi Erik 

polgármester jegyző 
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MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
1.1. A TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 
1.1.1. TERVEZÉSI TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE, TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

A módosítással érintett terület a Kisfaludy utca– Bartók Béla utca – 4602 j. út – 0132/10 hrsz út által 
határolt tömb, mely Gyál déli kertvárosias lakóterületeinek közvetlen szomszédságában fekszik, az 
M5 és M0 autópályák csomópontja felől érkező 4602 Vecsés-Alsónémedi összekötő út mentén. A Bem 
József utca a 4602 j. út belterületi szakasza.  

1.1.2. JELENLEGI ÁLLAPOT, TERÜLETHASZNÁLAT, TELEKSTRUKTÚRA 

A terület kisebb, északkeleti része belterületen fekszik. A tömböt változatos területhasználat övezi. 
Északnyugatról kertvárosias lakótömbök, délnyugatról a városi temető, délkeletről logisztikai 
központok, északról nagy kiterjedésű piac és egyéb kisvállalkozások telephelyei, illetve egy 
vendéglátóhely határolják. 

A módosítással érintett telektömb jellemzően beépítetlen. A terület északi részén, öt építési telken 
található épület, melyek közül egy lakóépület, négy pedig KKV telephely és üzemi jellegű épület. A 
beépített telkek feltárása a Bartók Béla utcáról történik. A terület jelentős része jelenleg 
gyepterület, a tervezési terület középső részen kisebb bozótosodó foltok is találhatók. 

 

Tervezési terület ortofotója (forrás: maps.google.hu) 
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A terület a Bartók Béla utca felől Látkép a Bem József út felől 

  

A terület látképe kelet felől A tervezési terület a Kisfaludy út felől 

A módosítással érintett területen kialakult telkek mérete rendkívül változatos, az 1000-13000m2 
tartományban mozog. A Bem József utca menti telkek közterületi feltárása nem megoldott, hiszen 
az út a 4602. jelű országos mellékút külterületi szakasza, ahol a közútkezelő új behajtó létesítését 
nem engedélyezi. 
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1.1.3. TULAJDONVISZONYOK 

Az ingatlanok tulajdon, funkció és beépítettség vizsgálata 

Hrsz Tulajdonviszony 
Telekterület 

(m2) 
Művelési ág Egyéb megjegyzés 

0132/10 Gyál ÖK 10343 kivett közterület ELMÜ vezetékjog 

0132/12 magántulajdon 5066 szántó bányaszolgalmi jog 

0132/14 magántulajdon 5167 rét bányaszolgalmi jog, régészeti lelőhely 

0132/15 magántulajdon 2971 szántó bányaszolgalmi jog, régészeti lelőhely 

0132/16 magántulajdon 3426 rét bányaszolgalmi jog, régészeti lelőhely 

0132/17 magántulajdon 5744 szántó bányaszolgalmi jog, régészeti lelőhely 

0132/18 magántulajdon 15110 rét bányaszolgalmi jog 

0132/19 magántulajdon 4293 szántó - 

0132/20 magántulajdon 4658 szántó - 

0132/21 magántulajdon 4786 szántó - 

0132/22 magántulajdon 1216 szántó - 

0132/28 magántulajdon 12794 szántó bányaszolgalmi jog 

0132/29 magántulajdon 13019 szántó bányaszolgalmi jog 

0132/30 magántulajdon 12219 szántó bányaszolgalmi jog 

0132/31 magántulajdon 8091 szántó bányaszolgalmi jog, régészeti lelőhely 

0132/32 magántulajdon 6505 szántó bányaszolgalmi jog, régészeti lelőhely 

0132/33 magántulajdon 12876 szántó bányaszolgalmi jog, régészeti lelőhely 

0132/34 magántulajdon 8360 szántó - 

0132/35 magántulajdon 7690 szántó - 

0132/36 magántulajdon 4722 szántó ELMÜ vezetékjog 

0132/17 Gyál ÖK 1720 szántó ELMÜ vezetékjog, bányaszolgalmi jog 

4375/3 magántulajdon 3635 kivett telephely jelzálogjog  
4375/4 magántulajdon 4295 kivett telephely jelzálogjog, elővásárlási jog 

4375/5 Gyál ÖK 23965 kivett parkoló - 

4375/6 magántulajdon 1971 kivett beépítetlen - 

4375/7 magántulajdon 275 kivett út - 

4377/1 Gyál ÖK 1210 
kivett lakóház, 
udvar 

- 

4377/2 
magántulajdon 

871 
kivett lakóház, 
udvar 

önálló zálogjog 

4613/2 magántulajdon 135 kivett út - 

4613/5 

magántulajdon 
5375 

kivett 
üzemcsarnok, 
irodaház és porta 

jelzálogjog, elidegenítési és terhelési 
tilalom 

4613/6 magántulajdon 76 kivett út - 

4613/8 
magántulajdon 

2320 
kivett üzemi 
épület és udvar haszonélvezeti jog 

4613/9 magántulajdon 76 kivett út haszonélvezeti jog 
 

A módosítással érintett területen, a Bartók Béla utca déli szakaszán a város önkormányzata is 
rendelkezik ingatlannal. Nagyobb összefüggő területe egyetlen tulajdonosi körnek van a terület 
délnyugati részén, mely a 18,3 ha-os terület mintegy 38%-át teszi ki. A fennmaradó földrészletek 
mindegyike eltérő tulajdonos kezében van. 
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1.1.4. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

A hatályos településrendezési eszközök a módosítással érintett területet kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági területbe sorolják, a szabályozási terv a területet Gksz-1 és Gksz-2 építési övezetként 
szabályozza. Az északkeleti területrészt, mely a módosítással érintett terület egyetlen kialakult és 
jól hasznosítható telekstruktúrával jellemezhető területe, ahol jellemzően 3500m2 feletti területű 
telkek fekszenek, sorolja a szabályozási terv kistelkes területbe, ahol a kialakítható telek legkisebb 
területe 1500m2. A fennmaradó részen a kialakítható telek legkisebb területe 4000m2, a 
zárványtelkek feltárására nem ad javaslatot a terv. 

A hatályos szabályozási terv a terület délnyugati telekhatára mentén, egy 5m-es területsávon - az 
önkormányzat tájékoztatása szerint - védő zöldsávot jelöl, ám az alkalmazott jelölés a 
jelmagyarázatban nem szerepel. 

A gazdasági területek építési övezeteinek általános előírásait a HÉSZ 48.§ tartalmazza. 

„(1) Nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységet szolgáló építmények elhelyezésére 

szolgál. 

(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 
a.) raktározás 
b.) kereskedelmi szolgáltató 

c.) nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú 

d.) igazgatási, egyéb iroda, 
e.) parkolóház, üzemanyagtöltő (csak részletes szabályozási terv alapján), 
f.) sport, egyéb közösségi szórakoztató épület (lakóterülettől min. 200 m távolságra), 
g.) gazdasági tevékenységi célú épületen belül, a tulajdonos, a használó illetve a személyzet 

számára szolgáló lakás (legfeljebb egy lakás), 
h.) közműépítmény. 

(3) A Gksz építési övezetekben az alábbi melléképítmények helyezhetők el, kivéve, ha az egyes 
építési övezetek részletes előírásai másként határozzák meg: 
a.) közmű-becsatlakozási műtárgy, 
b.) közműpótló műtárgy, 
c.) hulladéktartály-tároló, 
d.) önálló - épülettől különálló - kirakatszekrény, 
e.) kerti építmény, 
f.) folyadék- és gáztároló, 
g.) antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, 
h.) legfeljebb 20 m

2
 beépített alapterületű egyszintes portaépület. 

(4) Az újonnan gazdasági övezetté váló területeken építési övezetben az elő, oldal és hátsókert 
legkisebb mélységét a magasabb rendű jogszabályok vonatkozó előírásai szerint kell 
kialakítani. 

(5) Ha a gazdasági terület lakó, különleges vagy vegyes területtel határos, akkor a szomszédos 
lakó, különleges - vagy településközpont területek felé, a gazdasági övezetbe tartozó építési 
telek területén, a telekhatárok mentén, összefüggő, többszintes védőzöld sávot kell 
kialakítani, melynek minimális szélessége 5 m.  

 (6) Az övezet telkein csak az ott folytatott tevékenységhez kötődő hirdetőtábla helyezhető el. 

(7) Az övezetben technológiai okokból szükséges építmények építése céljára, az övezetben 
megadott épületmagasságtól el lehet térni az alábbiak szerint: 

a.) antenna, víztorony, esetén: 40,0 m. 
b.) kémény, világító berendezés, anyagtároló siló, hirdetőoszlop: 20,0 m.” 
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 Gazdasági területek építési övezeteinek részletes előírásai: 
Építési övet Gksz-1 Gksz-2 
Beépítési mód:  szabadonálló szabadonálló 
Az építési telek legkisebb területe 1500m2 4000m2 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség 45% 45% 
A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség 45% 45% 
A terepszint alatti beépítettség helye építési 

helyen belül 
építési 
helyen belül 

A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság 6,0m 10,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány 20% 20% 
Szintterületi mutató 0,8 0,6 
Beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert 3,0m 5,0 
Beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert 6,0m 6,0 
Beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert 5,0m 5,0 
A Közműellátás mértéke teljes teljes 

 
 

 

 
 

 
Településszerkezeti tervlap kivágata Szabályozási tervlap kivágata 
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1.2. A TERÜLETET ÉRINTŐ KORLÁTOZÁSOK 
A településrendezési eszközök a módosítással érintett területet évek óta kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági területbe sorolják. Ennek ellenére a terület beépülése, gazdasági területként történő 
hasznosítása nem indult meg, a beépítést korlátozó számos tényező jelenléte miatt.  

A legnagyobb korlátozó tényező, a területet kelet-nyugati irányban átszelő nagynyomású 
gázvezeték, több mint 400 m hosszú szakasza, melynek védőtávolsága 23-23 m. A nagynyomású 
gázvezeték biztonsági övezetén belül a 203/1998. Korm. Rend. szerint semmilyen építési 
tevékenység nem végezhető a keresztező útépítésen kívül. A keresztező út a vezetéket minimum 
30o-os szögben keresztezheti, az útépítés tervezésekor a vezeték védelmét a gázvezeték 
üzemeltetőjével kell engedélyeztetni. A gázvezeték nem csupán abban a tekintetben jelent 
korlátozást, hogy a védősávjában semmilyen építési tevékenység nem végezhető, hanem annak 
vonalvezetése rendkívül kedvezőtlen geometriájú területrészekre szabdalja a tömböt, 
megnehezítve annak hasznosítását. A kialakult telkek egy részét olyan mértékben érinti a 
gázvezeték és védősávja, hogy azok jelenleg beépíthetetlenek. A gázvezeték védősávjának keleti 
részén található továbbá egy nyilvántartott régészeti lelőhely is.  

További nehézség a terület egyes részeinek jelenlegi közterületi feltáratlansága, hiszen a keleti 
telkek egy részének feltárása kizárólag a Bem József utcáról (4602 j. országos mellútról) lenne 
megoldható, amely azonban a közúti szabványok szerint nem valósítható meg, hiszen az útról a 
telkek közvetlen feltárása nem megengedett. A Bem József utca külterületi szakaszán a legkisebb 
csomóponti távolság jelenleg 400-700m lehet. Belterületi szakaszán a jelenlegi osztálya: B. IV: b., 
ami alapján a legkisebb csomóponti távolság 300 m, a kisforgalmú, csak jobbra kisíves forgalmi 
kapcsolatok esetén 150 m lehet. Amennyiben az agglomerációs út (délen) megépülne, a Bem József 
utca belterületi osztálya B.IV.c. lenne, ahol a legkisebb csomóponti távolság 100 m, de kisforgalmú 
mellékutak becsatlakozásainál lehet gyakoribb. 

Fentieken túl a hatályos HÉSZ a temető felőli 5 m-es teleksávban fenntartandó zöldsávot jelölnek. 

 

1.3. A MÓDOSÍTÁS CÉLJA 
A módosítás célja a korlátozó tényezők figyelembevételével a terület újraszabályozása úgy, hogy 
tömb feltárása megvalósulhasson és a telekstruktúra újragondolása után a terület a helyi kis- és 
középvállalkozások számára vonzó fejlesztési területté váljon. 
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2. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 
A módosítással érintett terület jelenleg jellemzően beépítetlen gyepterület, melyet a hatályos 
településrendezési eszközök is beépítésre szánt területbe, kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
területbe sorolnak. A területet beépített területek veszik körül, s mivel a tömbben megengedett 
legnagyobb épületmagasság, a környezethez igazodóan, 10 m-ről 6 m-re való csökkentését 
tartalmazza a módosítási javaslat, így a szabályozási paraméterekkel megvalósuló beruházások 
tájképi megjelenése nem lesz zavaró. 

A módosítással érintett területet és környezetét az országos területrendezési terv tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület övezete nem érinti, a területen kiemelkedő értéket 
képviselő tájképi érték nem található. A területtől délre húzódó Gyáli-patak és az azt övező 
területek az országos ökológiai hálózat pufferterületének övezetébe tartoznak, melynek élővilágát a 
településrendezési eszközök nyomán megvalósítható beruházások nem veszélyeztetik. 

 

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 
A közlekedési javaslat az „A településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei – Tartalmi 
követelmények” megnevezésű, e-UT 02.01.41 sz. útügyi műszaki előírásban foglaltak szerint 
készült, figyelembe véve az e-UT 03.01.11 Közutak tervezése útügyi műszaki előírásban foglaltakat, 
és összhangban a további kapcsolódó előírásokkal, jogszabályokkal.  

3.1. HÁLÓZATOK ÉS HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 
Gyál területét több országos közút is érinti. Belterületén halad keresztül a 4601 j., a 4602 j.  és a 
46302 j. mellékút, külterületét érintik a térség legjelentősebb közútjai, az M0 autóút valamint az 
M5 autópálya.  

Az M0 autóút a fővárost körbevéve segíti a közlekedést az ország keleti és nyugati részét 
összekötve. Az M0 keleti szektora észak-dél irányban az M5 és M3 autópályákat köti össze. Az 
autóútnak Gyál külterületén két csomópontja is van, az M5 autópályával és a 4601 j. mellékúttal, 
valamint a településtől északkeletre, Vecsés közigazgatási területén található a 46100 j. út és az 
autóút csomópontja.  

Az észak-dél irányú gyorsforgalmi kapcsolatot az M5 autópálya biztosítja. Az M5 autópálya 
nemzetközi út útszáma E60, E71, E75 Budapestet köti össze a röszkei határátkelővel Kecskeméten 
és Szegeden keresztül. Gyálról a 4602 j. mellékútról, illetve a 4601 j. mellékúton át az M0 autóútról 
érhető el.   

A 4601 j. Budapest-Tiszakécske mellékút a települést északnyugat-délkelet irányban kettészelő fő 
útja. A mellékút a Nagykőrösi út folytatásaként indul Budapest és Gyál határától és halad délkeleti 
irányban Felsőpakony, Alsópakony, Csévharaszt, Újhartyán külterületét érintve Újlengyelen át, 
Pusztavacsot és Csemőt elkerülve Nagykőrösön és Kocséron át Tiszakécskéig, ahol keresztezi a 4625 
j. mellékutat. A4601 j. mellékútnak Gyál külterületén csomópontja van az M0 autóúttal.  

A 4602 j. összekötő út az 4 sz. főúttól indul Vecsésen, majd dél felé halad Gyálon keresztül, ahol 
csomópontja van az M5 autópálya-M0 autóút csomópontjánál, majd a 4604 j. utat keresztezve halad 
Alsónémedire, ahol az 5 sz. főúthoz csatlakozik. A 4602. j. út a módosítással érintett területet 
keletről határolja. 

A 46302 j. Vecsési repülőtérhez vezető út a település keleti határában húzódó Vecsési út 700 m 
hosszú szakasza.  

3.2. A TELEPÜLÉS FORGALMI VIZSGÁLATA 
A forgalmi vizsgálatot az országos forgalomszámlálási adatokból az  e-UT 03.01.11és e-UT 02.01.31 
műszaki előírás szerint számított várható forgalmak segítségével végeztük el. A forgalmi vizsgálat 
alapja a 2014. évi országos forgalomszámlálási adatok. A települést érintő, illetve a fontosabb 
térségi utak forgalmát a „Gyál térségének forgalmi vizsgálata” című táblázat mutatja. 

Gyál forgalmi szempontból kedvező helyzetben van. A gyorsforgalmi hálózat közelsége miatt nem 
csak a szomszédos, de a távolabbi települések is könnyen elérhetők. 

Az M0 autóút és az M5 autópálya északi szakaszának éves és heti forgalomlefolyás szerinti 
forgalomjellege ’B’, tranzit és regionális kapcsolatok üdülő vagy turista jelleg nélkül. A júliusi 
illetve augusztusi forgalom aránya az évi átlaghoz képest legfeljebb 1,1, a nyári vasárnapi és nyári 
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hétköznapi forgalom hányadosa 0,7-0,8 közötti. A napi forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege 
„1”, az esti és éjszakai forgalom aránya tavaszi és őszi hétköznapokon jelentős, nagyobb mint 25%. 

Az M5 Gyálon áthaladó déli szakaszának éves és heti forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege ’D’, 
enyhe szezonális jelleg a júliusi illetve augusztusi forgalom aránya az évi átlaghoz képest 1,1-1,2 
közötti. A napi forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege „1”, az esti és éjszakai forgalom aránya 
tavaszi és őszi hétköznapokon jelentős, nagyobb mint 25%. 

A 4601 j. és a 4602 j. mellékút bizonyos szakasza, valamint a 46302 j. mellékút éves és heti 
forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege ’B’, tranzit és regionális kapcsolatok üdülő vagy turista 
jelleg nélkül. A júliusi illetve augusztusi forgalom aránya az évi átlaghoz képest legfeljebb 1,1, a 
nyári vasárnapi és nyári hétköznapi forgalom hányadosa 0,7-0,8 közötti. A napi forgalomlefolyás 
szerinti forgalomjellege „2”, az esti és éjszakai forgalom aránya tavaszi és őszi hétköznapokon 
átlagos, 18-25% közötti. 

A 4601 j. mellékút gyáli szakaszának jelentős részén az éves és heti forgalomlefolyás szerinti 
forgalomjellege ’C’, átlagos jellegű forgalom a júliusi illetve augusztusi forgalom aránya az évi 
átlaghoz képest legfeljebb 1,1, a nyári vasárnapi és nyári hétköznapi forgalom hányadosa nagyobb, 
mint 0,8. A napi forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege „2”, az esti és éjszakai forgalom aránya 
tavaszi és őszi hétköznapokon átlagos, 18-25% közötti. 

A 4602 j. mellékút nyugati részének éves és heti forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege ’D’, 
enyhe szezonális jelleg a júliusi illetve augusztusi forgalom aránya az évi átlaghoz képest 1,1-1,2 
közötti. A napi forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege „2”, az esti és éjszakai forgalom aránya 
tavaszi és őszi hétköznapokon átlagos, 18-25% közötti. 

A térségben a legnagyobb forgalma az M0 autóútnak (90048 E/nap) és az M5 autópályának (57998 
E/nap) van, a teherforgalom aránya ezeken az utakon 22-23%. Az M0 autóúton és az M5 autópályán 
a forgalom a megfelelő és az eltűrhető forgalomnagyság értéke alatt van.  

A térség mellékútjainak, helyi útjainak forgalma is a megfelelő és az eltűrhető forgalomnagyság 
értéke alatt van. A legnagyobb forgalmat a 4601 j. mellékút belterületi (8316 E/nap) és a 4602 j. 
mellékút külterületi (9146 E/nap) szakaszai bonyolítják. A térség mellékútjain a 4602 j. út 5. sz. 
főút és M5 autópálya közötti szakaszán jelentős a teherforgalom, 13-21%, azonban ez számszerűen 
kicsi.  

3.3. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 
Gyál úthálózata rácsos szerkezetű. A belterület csomópontjai szintbeni kiépítésűek. Külterületen az 
M0-M5 csomópontja, a 4602 j. mellékút - M5 autópálya és a 4601 j. mellékút M0 autóút csomópontja 
külön szintű.  

A gyűjtőutak és lakóutcák csomópontjai a gyűjtőutak felé elsőbbségadással szabályozottak. A 
lakóutak egymással egyenrangú kereszteződéseket alkotnak, az elsőbbségadás jobbkéz-szabály 
alapján szabályozott. Az utcák kis forgalmúak, a csomópontok megfelelő kapacitástartalékkal 
rendelkeznek. 

3.4. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 
3.4.1. Közúti 

Budapest és Gyál között menetrendszerűen közlekednek autóbuszok:  

x az 55-ös busz Budapest, Boráros tér és Gyál, Vecsési út között közlekedik 41-44 perces 
menetidővel 

x a 89E jelzésű gyorsjáratú busz Budapest, Határ út és Gyál, Deák Ferenc utca között 
közlekedik 33 perces menetidővel 

x a 94E jelzésű gyorsjáratú busz Budapest, Határ út és Gyál, Vecsési út között közlekedik 29 
perces menetidővel, csak munkanapokon csúcsidőben 

x a 294E jelzésű gyorsjáratú busz Budapest, Határ út és Gyál, Vecsési út között közlekedik 32-
33 perces menetidővel, munkanapokon csúcsidőn kívül, illetve hétvégén 

A Budapest, Határ út autóbusz-állomáson átszállási kapcsolat van az M3 jelzésű metró, valamint 
több fővárosi busz, illetve a helyközi és távolsági autóbuszok felé.  
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Gyál és Dabas között közlekedik a Volánbusz által üzemeltetett 609-es számú regionális autóbusz, 
csak tanítási napokon, mindkét irányban 1-1 menettel.  

3.4.2. Kötöttpályás 

Gyál területén halad át a MÁV 142 sz. Budapest - Lajosmizse - Kecskemét vasútvonal. A vasútvonal 
nagyrészt egyvágányú, nem villamosított mellékvonal. Forgalmi szempontból két részre oszlik, a 
Budapest, Nyugati-pályaudvar - Lajosmizse szakaszra, mely a budapesti agglomeráció 
hivatásforgalmát, míg a Lajosmizse - Kecskemét szakasz a környező tanyavilág és a Kecskemét 
környéki kisebb települések forgalmát szolgálja ki. A településnek az országos közutak csomópontja 
mellett vasútállomása (Gyál), a belterület északi részén megállóhelye (Gyál felső) van a vonalon. 
Budapest és Lajosmizse között, Gyálon át óránként járnak az elővárosi vonatok. Budapest és Gyál 
között a menetidő 39-42 perc.  

Az autóbusz a főváros közelsége, és a helyi járatok sűrűsége miatt versenyképesebb közlekedési 
forma az ingázók számára.  

3.5. KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 
A gyalogosközlekedés számára a település útjainak egy része egy oldalon, helyenként két oldalon 
járdával kiépült. A településen a helyi közlekedést sokan kerékpárral oldják meg. Legtöbb esetben a 
gépjármű forgalom nem zavarja a közúton folyó kerékpárforgalmat. Gyálon jelenleg a 4601 j. 
mellékút mellett egy rövid szakaszon van kiépített kerékpárút. 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve alapján a településen halad keresztül észak-déli 
irányban a Budapest - Gyál - Újlengyel, kelet-nyugat irányban a Maglód - Vecsés - Gyál - Alsónémedi 
- Dunaharaszti térségi kerékpárutak nyomvonala a mellékutak mentén.  

A módosítással érintett területen, a 4602 j. út mentén vegyes forgalmú gyalogos és kerékpárút épült 
ki, mely elsősorban a városból a temetőbe látogatókat szolgálja ki.  

3.6. PARKOLÁS 
A lakóterületek parkolási igényei telken belül kielégítettek. Közterületen parkolási lehetőség többek 
között a kereskedelmi és vendéglátóipari egységek előtt, az iskolák mellett, a temető és a 
közelmúltban átépített városközpontban van. Belterületen több utcában van kijelölt párhuzamos 
parkolás szegély mellett, és szegélyen kívül. A parkolók többsége burkolt, de vannak szórt 
burkolatú, egyszerű közterületi parkolók is.  

A módosítással érintett tömbben új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek 
rendeltetésszerű használatához a telken az OTÉK 42.§-ban előírt mennyiségű és fajtájú gépjármű 
elhelyezési lehetőségét, továbbá rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet kell biztosítani. 

3.7. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETRE VONATKOZÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLATOK 
A módosítással érintett területen, a mély telektömb és a Bem József utca mentén kialakult 
zárványtelkek feltárhatósága érdekében a tömbbelsőben egy 16m-es szabályozási szélességű út 
került kijelölésre. A közlekedési terület vonalvezetése a területet érintő gázvezetéket és 
védőtávolságát nem érintik. A létesítendő út javasolt keresztmetszeti kialakítását 
mintakeresztszelvényen mutatjuk be. A tömb déli részének feltárására is tesz javaslatot a 
tervdokumentáció, azonban nem közlekedési területként szabályozza a tömb feltárását biztosító 
utat, hanem javasolt telekhatárként jelöli a kialakítani javasolt magánutat. Annak érdekében, hogy 
a területen kialakításra kerülő magánutak a gazdasági terület kiszolgálását megfelelően biztosítsák, 
a szabályozási előírások a tömbben kialakíthat magánutak legkisebb szélességét 16 m-ben állapítják 
meg. 
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4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
A módosítással érintett terület területfelhasználási besorolása nem változik. A kereskedelmi 
szolgáltató gazdasági terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági 
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.  

Környezetvédelmi szempontból komolyabb hatásra a megnövekedett közúti forgalomból fakadóan és 
a beruházás építési fázisában kell számítani.  

Levegőtisztaság 

A levegőre, mint környezeti elemre gyakorolt hatások legfőképp az építkezések időtartama alatt, 
valamint a beruházások által generált megnövekedett forgalom hatására léphetnek fel, amelyeket a 
településrendezési eszközök nem tudnak befolyásolni. 

Zaj- és rezgésvédelem 

A zajterhelés, a levegőre gyakorolt hatásokhoz hasonlóan, az építkezések időtartama, valamint a 
beruházások által generált megnövekedett forgalom hatására léphet fel. A környező lakóterületek 
és a szomszédos temető védelme érdekében a szabályozási terv a módosítással érintett területen a 
telekhatártól mért 10m-es sávban beültetési kötelezettséget rendelnek el. Ugyancsak a szomszédos 
területek védelme érdekében a szabályozási előírások biztosítják, hogy a Kisfaludy utcáról és a 
temető menti 0132/10 hrsz útról csak akkor tárhatók fel a módosítással érintett tömb telkei, ha 
azok más közterületi kapcsolattal nem rendelkeznek és egyéb magánútról sem közelíthetők meg. A 
közlekedésből származó zaj- és rezgésterhelés mértéke a lakóterületek közelében 
sebességkorlátozással csökkenthető.  

Hulladékgazdálkodás 

Az egyes beruházások során kommunális és inert hulladék keletkezésével kell számolni, amelynek 
elszállítását meg kell oldani. Veszélyes hulladékok keletkezése nagy mennyiségben előre láthatóan 
nem várható. 

Gyál Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendeletben meghatározott 
környezeti vizsgálat elkészítését – a várható módosítások környezetre gyakorolt elenyésző hatása 
miatt Gyál Helyi Építési Szabályzatának módosítása során nem igényli. A Helyi Építési Szabályzat 
módosítása során a helyben szokásos módon biztosítja az Önkormányzat a terv dokumentációjának 
megtekintését. 

 

5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG 
BEMUTATÁSA  

Gyál város hatályos településszerkezeti terve a 
módosítással érintett területet kereskedelmi 
szolgáltató gazdasági terület területfelhasználási 
egységbe sorolja. A szerkezeti terv leírása a területre 
vonatkozó elhatározásokat külön nem rögzít, a terület 
aktivizálására vonatkozóan előírásokat nem fogalmaz 
meg. A hatályos Helyi Építési Szabályzat és 
Településszerkezeti terv egymással összhangban van. 

A Helyi Építési Szabályzat jelen módosítási javaslata a 
hatályos szabályozási előírásokat vizsgálja felül, a 
tömb feltárását hivatott megoldani. A terület 
beépíthetőségének intenzitása tekintetében 
módosítás nem történik. A Helyi Építési Szabályzat 
módosítási javaslata így a Településszerkezeti tervvel 
összhangban készült. 
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6. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ  

6.1. A MÓDOSÍTÁS CÉLJA, MEGBÍZÓI IGÉNYEK 
A Helyi Építési Szabályzat módosításának célja, hogy a már korábban kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági területbe sorolt telektömb eddig elmaradt fejlesztése, beépülése megindulhasson a piaci 
igényeknek megfelelő szabályozási környezet segítségével. A terület beépülésének elmaradása 
elsősorban a beépítést korlátozó számos tényező jelenlétével magyarázható.  

A legnagyobb korlátozó tényező a területet kelet-nyugati irányban átszelő nagynyomású gázvezeték 
több mint 400m-es szakasza, melynek védőtávolsága 23-23m. A nagynyomású gázvezeték biztonsági 
övezetén belül a 203/1998. Korm. Rend. szerint semmilyen építési tevékenység nem végezhető a 
keresztező útépítésen kívül. A keresztező út a vezetéket minimum 30o-os szögben keresztezheti, az 
útépítés tervezésekor a vezeték védelmét a gázvezeték üzemeltetőjével kell engedélyeztetni. A 
gázvezeték nem csupán abban a tekintetben jelent korlátozást, hogy a védősávjában semmilyen 
építési tevékenység nem végezhető, hanem annak vonalvezetése rendkívül kedvezőtlen geometriájú 
területrészekre szabdalja a tömböt és a már kialakult telkeket, megnehezítve annak hasznosítását. 
A kialakult telkek egy részét olyan mértékben érinti a gázvezeték és védősávja, hogy azok jelenleg 
hasznosíthatatlanok.  

A tervkészítés során megvizsgáltuk a gázvezeték átépítésének, korszerűsítésének lehetőségét, 
melynek hatására a vezeték védőtávolsága legfeljebb 8-8 m-re csökkenthető. A korszerűsítés 
költsége azonban olyan magas, hogy a megrendelő önkormányzattal egyeztetve ennek lehetőségével 
a tervezés során nem számoltunk. Így a gázvezeték és védősávja által elfoglalt 46 m széles nem 
beépíthető területsávot a tervezés során adottságként kezeltük. 

További megoldandó problémát a terület egyes részeinek közterületi feltáratlansága jelentett, 
hiszen a hatályos szabályozási terv alapján a keleti telkek egy részének közterületi feltárása 
kizárólag a Bem József (4602. sz.) útról lenne megoldható, amely azonban a közúti szabványok 
szerint nem valósítható meg.  

A megbízó Önkormányzat igénye továbbá az volt, hogy a Bartók Béla utca menti területen kistelkes 
(1500m2-es) terület kerüljön kijelölésre, mert az ismert kis- és középvállalkozói igényeknek ez 
felelne meg a legjobban. A terület fennmaradó részén 3000-5000m2-es telkek kialakítására alkalmas 
telekstruktúra létrehozására alkalmas javaslat kidolgozása volt a cél, úgy hogy a kiépítendő 
útszakaszok minél rövidebbek és gazdaságosan kiépíthetők legyenek. 

Igényként merült fel továbbá a környező lakóterületek és a temető védelme a várhatóan 
megnövekedő közlekedés ártalmaitól és a területen folyó tevékenység esetleges kedvezőtlen 
hatásaitól. 

6.2. MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK 
Az érintett telektömb Kisfaludy és Bem József utcák közötti mélysége 320 és 420 m között változik. 
Így a nevezett utcákkal párhuzamosan kialakított feltáró út létesítése esetén három, átlagosan 100-
140m mély teleksáv alakulhat ki. A szabályozás során a tömböt két részre osztva kezeltük, melyek 
között a határvonal a nagynyomású gázvezeték. Ennek oka, hogy az Önkormányzat és az érintett 
tulajdonosok rövidtávon nem tudják vállalni a gázvezeték felett elvezetett feltáró út kialakításának 
költségeit. Fentiek miatt olyan megoldás kidolgozása volt a cél, amely segítségével a két területrész 
feltárása és használata egymástól függetlenül, önállóan is megoldható. Ezen felül szempont volt, 
hogy a gázvezeték hosszútávon megtörténő korszerűsítése után, a két tömb közötti közlekedési 
kapcsolat is kialakulhasson, a tömbbelsőt feltáró utak összekötésével. Az északi telektömb 
feltárását a Bartók Béla utcáról nyíló és a Kisfaludy utcára kivezető 16 m szabályozási szélességű út 
hivatott biztosítani, amelynek vonalvezetése a kialakult telekhatárokhoz igazodik, a gázvezeték 
védősávjának érintése nélkül. A déli telektömb feltárása a 4602 jelű útról létesített új csomópont 
kialakításával valósítható meg. A déli telektömbben közlekedési területek kialakítására nem tesz 
javaslatot a HÉSZ módosítás. Tekintettel arra, hogy a terület egy tulajdonosi kör birtokában van, a 
tömbfeltárást magánutak kialakításával lehet megoldani. A kialakítandó magánút vonalvezetésére 
tesz javaslatot a HÉSZ módosítási javaslata. A tömbbelsőn átvezetett DNY-ÉK irányú utak 
vonalvezetését javasolt úgy összehangolni, hogy azok összekötése a jövőben megvalósítható legyen.  

A megbízói igények figyelembevételével a módosítással érintett területen két építési övezet került 
kijelölésre. A két építési övezet a hatályos HÉSZ-ben már szereplő Gksz-1 és Gksz-6 övezetek. Mivel 
csak a módosítási területre vonatkozó egyedi előírás megfogalmazása is szükséges volt, ezért a 
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meglévő Gksz-1 és Gksz-6 építési övezetek szabályozási paramétereivel megegyező Gksz-1* és Gksz-
6* övezeteket hoztunk létre. 

A kistelkes területeken 25 m, a nagytelkes területeken 30 m a kialakítható telek legkisebb 
szélessége, így megfelelő geometriájú és kedvezően beépíthető építési telkek jöhetnek létre. A 
javasolt telekosztás bemutatja, hogy a gázvezeték védősávjával érintett területen csak abban az 
esetben alakulhatnak ki ténylegesen be is építhető építési telkek, ha a kialakuló telkeken 
fennmarad megfelelő méretű beépíthető telekrész. Ennek érdekében az érintett sávban nagyobb 
méretű, 6-8000m2-es telkek kialakítása szükséges.  

A lakóterületek és a temető védelme érdekében a szomszédos telekhatáron 10 m szélességben 
védőzöld sáv telepítésének kötelezettségről rendelkezik a szabályozási terv módosítási javaslata.  

 





 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat dr. Körmendy és Társa Szolgáltató Betéti 
Társasággal  (képviselője: dr. Körmendy László) 
megkötött feladat- ellátási szerződés felmondására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Dr. Körmendy és Társa Szolgáltató Betéti Társasággal (képviselője: dr. Körmendy László) 1999. december 29-
én szerződést kötött Gyál Város Önkormányzata a fogorvosi területi ellátási kötelezettség átadásáról, melyben 
dr. Körmendy László vállalta a szerződés mellékletében lévő körzetben, a jogszabályban meghatározott 
fogorvosi feladatok személyes és folyamatos ellátását. 
 

Dr. Molnár Andor a Városi Egészségügyi Központ részéről javaslatot tett arra, hogy Dr. Körmendy László 
vállalkozó fogorvossal kötött feladat-átadási szerződést Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
bontsa fel 6 hónapos felmondási idővel, mely idő alatt az orvosnak lehetősége van a praxis értékesítésére.  Az 
elmúlt 4 év forgalmi adataiból leolvasható, hogy dr. Körmendy László által ellátott 6165 számú fogorvosi 
praxisban a megjelentek száma és a tevékenységek száma egyre csökken. 2015-ben 825 fő jelent meg, így 254 
munkanap figyelembevételével, mindössze napi 3,2 beteg ellátására került sor, miközben a kollégái teljesítménye 
változatlan, de inkább emelkedő tendenciát mutat, ezért 2015 novemberétől több alkalommal javasolta nevezett 
fogorvosnak, hogy gondoskodjon a praxis eladásáról, de sajnos a 77 éves vállalkozó fogorvos a mai napig nem 
tett lépéseket ez ügyben. (1. sz. melléklet) 
 

Az alapszerződés 4. számú módosításakor (2013. 02. 2.) felek a szerződés 2. pontjával kiegészítették az 
alapszerződés 3. pontját többek között azzal, hogy a szerződést bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel 
felmondhatja. 
 

Dr. Körmendi László 1965-ben végzett a Budapesti Fogorvostudományi Egyetemen. 1976-ban került Gyálra,  
volt az első fogszakorvos az akkori községben. 30 éves becsületes szakmai munkája elismeréseként 2006-ban a 
Képviselő-testület a 141/2006. (V.25.) határozatával a Dr. Pusztai Lajos emlékdíjat adományozta részére.  
 

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozat meghozatalát. 
 
Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

a) 2016. június 30. napjától – 6 hónapos felmondási idővel – f e l m o n d j a dr. Körmendy és Társa 
Szolgáltató Betéti Társasággal (képviselője: dr. Körmendy László) az 1999. december 29-én az 1. számú 
fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettség, valamint óvodákat és iskolákat érintő iskolafogászati 
alapellátás körébe tartozó kötelezettség vállalása tárgyában megkötött megbízási szerződést az 
alapszerződés 3. pontja alapján. A felmondási idő alatt (amíg az OEP finanszírozás megilleti) köteles a 
körzetébe tartozó ellátást igénylők ellátásáról gondoskodni. 

 

b)  m e g k ö s z ö n i dr. Körmendy László fogorvosnak a Gyál településen végzett 4 évtizedes munkáját és 
a nyugdíjas évekre hasznos időtöltést és jó egészséget kíván.  

 

c)  felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 

Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos 
 
Gyál, 2016. június 8. 
 
          Erős József 
          alpolgármester 









 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az 5. sz. háziorvosi praxis területi 
ellátási kötelezettség vállalására vonatkozó 
megbízási szerződés megkötésére  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 32/2015. (II.26.) sz. határozattal döntött arról a T. Képviselő-testület, hogy az 5. sz. felnőtt háziorvosi praxis 
működtetését (praxisszám: 130091010) 2015. március 1-jétől a Városi Egészségügyi Központ útján biztosítja, 
melynek ellátásához 1 fő háziorvosi és 1 fő asszisztensi állást biztosított.  
A Városi Egészségügyi Központ az 5. sz. körzetbe tartozó felnőttek ellátását 2015. március 1-jétől helyettesítéssel 
oldotta meg, majd pályázati eljárás lefolytatása után 2016. január 1-jétől - jelenleg is – megbízási szerződéssel 
foglalkoztatja Dr. Bodnár Anita felnőtt háziorvost ebben a körzetben. 
 
Dr. Bodnár Anita (sz. Kisvárda, 1981. 09.06. an. Szidor Erzsébet) Csömör, Hortenzia u. 7. száma alatti lakos a 
2016. június 3-án írásban érkezett beadványában kérte, hogy Gyál Város Önkormányzatának Képviselő testülete – 
területi ellátási érdekből – a 130091010 számú tartósan betöltetlen felnőtt háziorvosi praxisban a háziorvosi 
feladatok ellátásával bízza meg.  
Nevezett 2016. január 1-jétől megbízási szerződéssel látja el az 5. sz. felnőtt háziorvosi körzetbe tartozó betegeket, 
azonban a jövőben a felnőtt háziorvosi területi ellátási kötelezettségű tevékenységét vállalkozási formában szeretné 
folytatni 2016. augusztus 1-jétől. Csatolta a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 2016. április 27-én kelt 
végzését. A cég neve: Zu-Care Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság,  (A cég rövidített elnevezése: Zu-Care 
Bt.) székhelye: 1135 Budapest, Lehel út 74-76.;  fióktelepe: 2360 Gyál, József A. u. 1.; cégjegyzékszáma: 01-06-
790629 adószáma: 25542309-1-41 képviselője: Bodnár Anita mellékelte az önéletrajzát, a végzettségeit igazoló 
okmányok másolatát, továbbá a közte és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal között létrejött képzési tervet a 
„háziorvostan” szakvizsga megszerzése tárgyában. (1. sz. melléklet) 
 
A Városi Egészségügyi Központ képviselője Dr. Molnár Andor támogatja Dr. Bodnár Anita belgyógyász és 
diabetológus szakorvos kérelmének teljesítését, mivel a kollégáitól és a betegektől érkezett visszajelzések alapján 
munkáját lelkiismeretesen, nagy szakmai hozzáértéssel és empátiával végzi. A háziorvostan szakvizsgájának 
megszerzése folyamatban van, továbbá a diabetológiai szakvizsgája hasznosításával segíteni fogja a szakrendelésre 
történő előjegyzési várakozási idő csökkentését is. 
 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 3. §-a kimondja, hogy önálló háziorvosi tevékenységet csak praxisengedély birtokában lehet végezni, 
amelynek kiadása annak az egészségügyi államigazgatási szervnek a hatáskörébe tartozik, amely az adott 
praxisjoggal érintett egészségügyi szolgáltató működési engedélyének kiadására jogosult. 
 
A működési engedély kiadása és az engedélyezési eljárás lefolytatása az ÁNTSZ illetékes szervének feladat- és 
hatáskörébe tartozik. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a m ködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendelet 8. § (4) bekezdés a) pontja szerint a 
kérelmezőnek a m ködési engedély iránti kérelméhez mellékelni kell a területi ellátási kötelezettség vállalására 
vonatkozó megbízási szerződést. 
 
Nevezett orvos a Zu-Care Bt.cégjegyzésre jogosult beltagja és egyben az egészségügyi szolgáltató feladatellátó 
felnőtt háziorvosa, ezért a feladatellátásra vonatkozó – megkötendő – megbízási szerződés Gyál Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Zu-Care Bt., mint egészségügyi szolgáltató között jöhet létre. A 
feladatot ellátó felnőtt háziorvos: Dr. Bodnár Anita 
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Fentiekre tekintettel elkészítettük az 2. számú mellélet szerinti – felnőtt háziorvosi területi ellátási kötelezettség, 
megbízási szerződés tervezet, amely a Képviselő-testület – jelenleg hatályos – más egészségügyi szolgáltatókkal 
kötött hasonló tárgyú megbízási szerződéseiben foglalt feltételrendszerek beépítésével került megszövegezésre.  
 
Tekintettel arra, hogy az egészségügyi szolgáltató a szerződés megkötésének időpontjában még nem rendelkezhet 
jogerős m ködési engedéllyel az ellátási területre, a szerződés-tervezet 9. pontjában szerepel egy fontos kikötés: „a 
megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés aláírásától számított legkésőbb 45 napon belül 
becsatolja Megbízónak – a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 
által kiadott – az egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező jogerős m ködési engedélyének egy hitelesített 
másolati példányát. Ha Megbízott e határidőn belül nem tudja becsatolni jogerős m ködési engedélyének egy 
hitelesített másolati példányát, úgy ez a szerződés Megbízó általi azonnali hatályú felmondását vonja maga után.” 
 
Kérem a fentiek megvitatását és a döntésük meghozatalát. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. saját részéről elfogadja változatlan szövegezéssel és tartalommal a jelen határozat meghozatalát 
segítő előterjesztés 2. számú mellékletét képező felnőtt háziorvosi területi ellátási kötelezettség 
vállalása tárgyában kötendő megbízási szerződést, s azt megköti határozatlan időre a Zu-Care 
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (A cég rövidített elnevezése: Zu-Care Bt.) székhely: 
1135 Budapest, Lehel út 74-76.; a cég fióktelepe: 2360 Gyál, József A. u. 1.; cégjegyzékszáma: 01-
06-790629 adószáma: 25542309-1-41, mint egészségügyi szolgáltatóval. A feladatot ellátó felnőtt 
háziorvos: Dr. Bodnár Anita 

 
2. felkéri Zu-Care Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (A cég rövidített elnevezése: Zu-Care 

Bt.) székhely: 1135 Budapest, Lehel út 74-76.; a cég fióktelepe: 2360 Gyál, József A. u. 1.; 
cégjegyzékszáma: 01-06-790629 adószáma: 25542309-1-41,mint egészségügyi szolgáltató 
képviselőjét, hogy a szerződés aláírásától számított 45 napon belül csatolja be megbízónak az 
egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező jogerős működési engedélyének hitelesített 
másolatát.  

 
3. elvonja a Városi Egészségügyi Központtól a 32/2015. (II.26.) sz. határozattal biztosított 1 fő 

háziorvosi és 1 fő asszisztensi álláshelyet a Zu-Care Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződésének hatályba lépésének napjától (előre 
láthatólag 2016. augusztus 1.) 

4. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti megbízási szerződés aláírására és további 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2016. július 31. 
Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos  
 
Gyál, 2016. június 6. 
 
 
 
          Erős József 

alpolgármester 
 
 



























2. sz. melléklet 
M E G B Í Z Á S I   S Z E R Z  D É S 

 
 
 

amely létrejött egyrészről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint megbízó (továbbiakban: 
Megbízó)  –  képviselője:  Pápai Mihály polgármester;  címe: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. -, másrészről,  a 
Zu-Care Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (A cég rövidített elnevezése: Zu-Care Bt.),  mint megbízott 
(továbbiakban: Megbízott) a cég székhelye: 1135 Budapest, Lehel út 74-76.; a cég fióktelepe: 2360 Gyál, József 
A. u. 1.; cégjegyzékszáma: 01-06-790629 adószáma: 25542309-1-41 képviselője: Dr. Bodnár Anita  (sz. 1981. 
09.06. an. Szidor Erzsébet) – között felnőtt háziorvosi területi ellátási kötelezettség vállalása tárgyában alulírott 
helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 

1.) Megbízó megbízza Megbízottat, mint háziorvosi szolgáltatás nyújtására jogosult egészségügyi 
szolgáltatót – a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 2011. évi CLXXXIX.. törvény 
13.§ (1) bekezdése 4. pontja alapján a kötelező alapfeladatai körébe tartozó – ezen szerződés 1. 
számú mellékletében meghatározott tartósan betöltetlen háziorvosi körzet (ellátási terület) 
működtetésével, valamint a körzeten belül a háziorvosi és házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben (továbbiakban: Hr.) meghatározott 
háziorvosi feladatok ellátásával. A megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik a 
körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén, amelynek megállapításánál 
figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a lakosságszámtól függő finanszírozása 
keretében kapott egy éves összeget és a körzetváltozás következtében kapott, egy évre számított 
finanszírozási összeg különbségének összegét. 

 
2.) Megbízott feladatellátó háziorvosa az 1.) pontban meghatározott megbízást vállalja és egyben 

kijelenti, hogy a jogszabályok által előírt – egészségügyi vállalkozás keretében a háziorvosi 
egészségügyi szolgáltató tevékenység nyújtására vonatkozó feltételeknek (Hr. 11.§ (4) bek.) 
megfelel, a háziorvostan szakvizsga megszerzéséhez képzési szerződését az Országos Tisztiorvosi 
Hivatallal megkötötte).  

 
3.) Megbízó a feladatellátó háziorvos részére a megbízást 2016. augusztus 1. napjával kezdődően 

határozatlan időre adja, Megbízott a megbízást ugyanezen időponttól határozatlan időre 
vállalja. 

 
A szerződést bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel felmondhatja. 

 
Megbízó a szerződést – indokolással – felmondja, ha a megbízott a szerződésben vállalt 
kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a 
jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, továbbá, ha a háziorvos önálló 
egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. 

 
 

4.) Megbízott feladatellátó háziorvosa kijelenti, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-
magyarországi Területi Hivatalával  megköti a 2.) pontban vállalt megbízás teljesítése érdekében a 
háziorvosi feladatok ellátására és annak finanszírozására vonatkozó „az egészségbiztosítás 
egészségügyi szolgáltatásaira” megnevezésű alapszerződést (továbbiakban: finanszírozási 
alapszerződés) és a hozzá kapcsolódó mellékszerződést(-eket). 

 
5.) Megbízó – tekintettel arra, hogy ezen szerződés aláírásával az 1. számú melléklet szerinti 

háziorvosi körzetben a területi ellátási kötelezettséget Megbízott átvállalja tőle – tudomásul veszi, 
hogy a Országos Egészségbiztosítási Pénztár a finanszírozási alapszerződést és a hozzá 
kapcsolódó mellékszerződést(-eket) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997.(XII.01.) Kormányrendelet 17.§ (1) bekezdés ab) 
pontja alapján közvetlenül Megbízottal köti meg, valamint, hogy az ennek alapján folyósított 
finanszírozás teljes összegét Megbízott kapja meg. Megbízott a háziorvosi ellátás finanszírozására 
folyósított összeget elkülönített bankszámlán köteles kezelni. 

 



6.) Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó fenntartásában lévő Városi Egészségügyi Központ 
(továbbiakban Egészségügyi Központ) az alapellátáshoz kapcsolódó 24 órás központi orvosi 
ügyeleti szolgálatot alvállalkozói szerződéssel biztosítja.  

 
Megbízott feladatellátó háziorvosa kijelenti, hogy felnőtt háziorvosi területi ellátási 
kötelezettségének teljesítése során szorosan együttműködik az alvállalkozóval, nevezetesen az 
Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt.-vel.  
Szerződő Felek rögzítik, hogy megbízott feladatot ellátó háziorvosa, vis major esetén - külön 
díjazás ellenében - köteles a törvény által meghatározott ügyeleti időben (éjszakai, hétvégi és 
ünnepnapi) ügyeleti ellátásban részt venni. 

 
 

7.) Megbízott az ellátási területén a háziorvosi ellátást a finanszírozási alapszerződéshez kapcsolódó 
I. számú – „háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásra területi ellátási kötelezettséggel” 
megnevezésű – mellékszerződésben is rögzített módon Dr. Bodnár Anita látja el, mint a Hr. 11.§ 
(1)-(2)és (4) bekezdései szerinti képesítési (személyi) feltételeknek megfelelő és ezen feltételekkel 
rendelkező háziorvos. 

 
8.) Megbízott a 7.) pontban nevesített feladatellátástól való eltérésre kizárólag a Megbízó előzetes 

írásbeli hozzájárulása alapján jogosult. Ha Megbízott a Megbízó írásbeli hozzájárulása nélkül dönt 
a feladatellátó háziorvos személyének megváltoztatásáról, az a szerződés Megbízó általi azonnali 
hatályú felmondását vonja maga után. 

 
9.) A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés aláírásától számított legkésőbb 45 

napon belül becsatolja Megbízónak – a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Járási 
Népegészségügyi Intézete által kiadott – az egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező 
jogerős működési engedélyének egy hitelesített másolati példányát. Ha Megbízott e határidőn 
belül nem tudja becsatolni jogerős működési engedélyének egy hitelesített másolati példányát, úgy 
ez a szerződés Megbízó általi azonnali hatályú felmondását vonja maga után.” 

 
10.) Megbízott feladatellátó háziorvosa a betegeket az elvárható legnagyobb gondossággal, valamint a 

szakmai, etikai szabályok, irányelvek, illetve a vonatkozó jogszabályok betartásával látja el. 
 

11.) Megbízott feladatellátó háziorvosa köteles elláttatni a külön jogszabályban foglaltak szerint a 
hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakon felül – a rendelési idejében hozzá 
forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt orvosi ellátást 
igényelnek és ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz 
vezetne. 

 
12.) Megbízott feladatellátó háziorvosa csak különösen indokolt esetben utasíthatja el orvosválasztás 

esetén annak a személynek a jelentkezését, akinek lakóhelye a Megbízott háziorvosi körzetében 
(ellátási területén) van, azonban ebben az esetben is el kell látni az ellátási területen lakó beteget, 
ha az más orvost nem választott, és ellátatlansága az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító 
állapotromláshoz vezetne. 

 
13.) Megbízott feladatellátó háziorvosa a háziorvosi szolgálat működtetését és ezen keresztül a 

háziorvosi feladatok ellátását csak érvényes – az egészségügyi szolgáltatói (háziorvosi) 
tevékenysége során okozott kár megtérítésére vonatkozó – felelősségbiztosítási szerződés 
birtokában végezheti. A felelősségbiztosítási szerződés megkötésével és fenntartásával 
kapcsolatos költségek a Megbízottat terhelik. 

 
14.) Megbízott feladatellátó háziorvosa a 2. számú mellékletben foglalt rendelési időben személyes és 

folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása 
céljából. Folyamatos az ellátás – az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.01.) Kormányrendelet 7.§ (2) 
bekezdése alapján -, ha Megbízott munkanaponként nyolc órában az őt választó biztosítottak 
számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve 
szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit. Megbízott helyettesítését csak az az orvos 
láthatja el, aki a háziorvosi feladatkör ellátására előírt feltételekkel rendelkezik, és akinek nevét és 
szükséges adatait a finanszírozási alapszerződés I. számú – „háziorvosi, házi gyermekorvosi 



ellátásra területi ellátási kötelezettséggel” megnevezésű – mellékszerződésében Megbízott 
feltüntette. 

 
15.) Megbízó a megbízás időtartamára – használati vagy bérleti díj fizetése nélkül – a Megbízott 

használatába bocsátja a háziorvosi területi ellátási kötelezettségből eredő feladatok ellátása céljára 
a tulajdonában álló 2360 Gyál, József A. u. 1. szám alatti, 2617 hrsz-on nyilvántartott orvosi 
rendelő 1. számú helyiségét. A rendelő közös helyiségeit Megbízott háziorvosi tevékenysége 
rendeltetésszerű folytatásához szintén térítésmentesen használhatja. 

 
16.) Megbízott a közös használatba adott helyiséget kizárólag az 1.) pontban meghatározott 

kötelezettségekből eredő feladatok ellátása céljára használhatja, jogot annak más célra történő 
hasznosításához, illetve további használatba, bérletbe adásához nem szerez. 

 
17.) Megbízott a 15.) pontban megjelölt helyiséget és a 60/2003.(X.20.) ESZCSM rendelet szerinti  

minimumfeltételek körébe tartozó orvosi eszközöket, valamint az ingó berendezési és egyéb 
tárgyakat jegyzőkönyvben leltár felvételével veszi át használatba a Városi  Egészségügyi 
Központtól.    

 
18.) Megbízott a használatba átvett ingó- és ingatlanvagyont rendeltetésszerűen köteles használni. A 

nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat Megbízottnak meg kell térítenie. 
 

19.) Megbízó, mint tulajdonos viseli a 15.) pontban megjelölt orvosi rendelő központi berendezéseinek 
karbantartási költségeit, valamint az épület esetleges felújítási költségeit, melyet költségvetési 
évente készített felújítási terve alapján, az erre elkülönített előirányzat keretei között végezhet. 

 
20.) Megbízott köteles a használatba bocsátott helyiség állagmegőrzését biztosító karbantartási 

munkák elvégzésére, így különösen a helyiség burkolatainak, ajtóinak, ablakainak, 
berendezéseinek a javítására, festésére, mázolására. Az orvosi rendelő közösen használt 
helyiségeinek esetleges karbantartási munkáinak költségei az előbbiek figyelembevételével a 
rendelő helyiségeit használó egészségügyi szolgáltatók között egyenlő arányban oszlanak meg, 
így Megbízott csak a ráeső részt köteles megfizetni. 

 
21.) Megbízott kötelessége, hogy a finanszírozási alapszerződés alapján részére folyósított 

finanszírozás összegéből biztosítsa a háziorvosi ellátás zavartalan és folyamatos működtetését és a 
háziorvosi feladatok ellátásához szükséges személyi feltételeket. Megbízott köteles a háziorvosi 
szolgálat ellátása során a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott képesítési feltételeknek 
megfelelő képzettségű, végzettségű szakdolgozót alkalmazni és a szakmai felelősség biztosítást az 
asszisztenciára is megkötni. 

 
22.) Megbízott minden hónapban számla alapján köteles közüzemi (gáz, villany, víz és csatorna, 

szemétszállítás), és telefon díjhozzájárulást fizetni, melynek összegét évente – a szolgáltatók 
díjszabásainak figyelembevételével a Városi Egészségügyi Központ határozza meg. A 
díjhozzájárulást a Városi Egészségügyi Központ számlájára kell befizetni. 

 
23.) Megbízott köteles az 1.) pontban megjelölt feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő 

veszélyes hulladék elszállítása, rendelői textília mosatása, takarítás költségeinek a viselésére, 
valamint az ezen a feladatellátással összefüggésben felmerülő egyéb – a szerződő felek által 
kölcsönösen elfogadott – költségeknek a viselésére. 

 
24.) Megbízott köteles külön megállapodást kötni – a Városi Egészségügyi Központ koordinálása 

mellett – ………………………………. napjáig az orvosi rendelőben működő fogorvosi és 
háziorvosi praxist működtető egészségügyi szolgáltatókkal a rendelő működése (üzemeltetése) 
során felmerülő közös költségek viselésének megosztásáról, a működés során felmerülő hibák, 
illetőleg a közös helyiségeket érintő karbantartási munkák végzésének rendjéről és költségeinek 
megosztásáról – figyelemmel a 20.) pontban foglaltakra. 

 
                                                                            . 
25.) Megbízó köteles Megbízottnak megadni minden olyan információt, amely az 1.) pontban 

megjelölt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, illetve köteles tájékoztatni Megbízottat a városi 
egészségügyi alapellátást érintő kérdésekről. 



 
26.) Megbízott köteles Megbízót, illetve a Városi Egészségügyi Központot évente legalább egyszer, 

kérésükre pedig bármikor tájékoztatni az ellátási terület működtetéséről, az 1.) pontban megjelölt 
kötelezettségek teljesítéséről, ide nem értve a konkrét szakmai tájékoztatást. Megbízó, illetve a 
Városi Egészségügyi Központ jogosult ellenőrizni a jelen szerződés szerinti megbízás 
szerződésszerű teljesítését. 

 
27.) Jelen szerződés megszűnik, ha az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a Megbízottal kötött 

finanszírozási alapszerződést és a hozzá kapcsolódó mellékszerződést(-eket) azonnali hatállyal 
felmondja, illetve, ha azok más módon megszűnnek, vagy a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi 
Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete  az egészségügyi szolgáltatás nyújtását 
engedélyező  működési engedélyt visszavonja, továbbá ha a Megbízott teljesítése nem 
szerződésszerű és Megbízó a szerződést azonnali hatállyal felmondja. 

 
28.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.. évi V. 

törvény, illetve a mindenkor hatályos egészségügyi jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 

Jelen szerződés hat egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyeket felek elolvasás 
és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
 
Gyál, 2016. ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
Pápai Mihály  Rozgonyi Erik    …………………………… 
polgármester  címzetes főjegyző    képviselő 
             (Megbízott részéről) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 Megbízási Szerződés 1. sz. melléklete 
 

Zu-Care Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság  
képviselője:Dr. Bodnár Anita  

háziorvosi ellátási területe  
 
 

Gyál Város Önkormányzatának a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről szóló 

13/2002.(V.30.) Ök: számú rendelet 3 § (8) bekezdése szerinti 5. számú háziorvosi körzet, mely Gyál alábbi 

területét fedi le (utcák és házszámok szerinti megjelölésben): 

 

Arany János utca     teljes 

Árpád utca     Kőrösi  úttól a Deák Ferenc utcáig 

páros: 2-től – 118-ig;  páratlan: 1-től – 109-ig 

Árpád tér     teljes 

Bercsényi utca     Kőrösi úttól a Deák Ferenc utcáig 

      páros: 2-től – 118-ig 

Deák Ferenc utca    József Attila utcától a Bercsényi utcáig 

páratlan: 25-től – 71-ig;  

Dobó Katica utca    teljes 

József Attila utca     Kőrösi úttól a Deák Ferenc utcáig 

páratlan: teljes 

Károlyi Mihály utca    teljes 

Kossuth Lajos utca    József Attila utcától a Bercsényi utcáig 

páros: 26-tól – 68-ig;  páratlan: 25-től – 71-ig 

Kőrösi út     József Attila utcától a Bercsényi utcáig 

páros: 110-től – 154-ig; 

Kisfaludy utcától a Szondi utcáig 

 páratlan: 1-től – 17-ig  

Rákóczi Ferenc utca    József Attila utcától a Bercsényi utcáig 

páros: 26-tól – 68-ig;  páratlan: 25-től – 71-ig 

Somogyi Béla utca    teljes 

Szent István út     József Attila utcától a Bercsényi utcáig 

páros: 26-tól – 68-ig;  páratlan: 25-től – 67-ig  

Szent István tér     teljes 

Széchenyi út     József Attila utcától a Bercsényi utcáig 

páros: 26-tól – 72-ig;  páratlan: 25-től – 65-ig 

Szondi utca     teljes 

Vasút utca     Kisfaludy utcától a Szondi utcáig 

páros: teljes 

Zrínyi Miklós utca    Kőrösi úttól a Deák Ferenc utcáig 

páros: 2-től – 114-ig; páratlan 1-től – 117-ig 



  
Megbízási Szerződés 2. sz. melléklete 

 
 
 

Zu-Care Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság  
képviselője:Dr. Bodnár Anita  

rendelési ideje 
 
 
 

Hétfő:     08.00 – 12.00 

Kedd:     08.00 – 12.00 

Szerda:     15.00 – 19.00 

Csütörtök:    15.00 – 19.00 

Péntek páros:   13.00 – 17.00 

Péntek páratlan:         08.00 – 12.00 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
Megbízási Szerződés 3. sz. melléklete 

 
 
 

Zu-Care Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság  
képviselője:Dr. Bodnár Anita  

m ködési engedélye 
 

 
 
 

 



 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
Köztisztviselői Etikai Kódexének 
elfogadására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 231. § (1) bekezdése 
kötelezővé teszi a képviselő-testület számára, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 
hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait meghatározza. A hivaktásetika 
azoknak az erkölcsi elveknek a foglalata, amelyeket a különböző életpályákon dolgozó egyéneknek hivatásuk 
teljesítése közben követni kell.  
 
A Kttv. 83. § (1) bekezdése értelmében a hivatásetikai alapelvek különösen a hűség és elkötelezettség, a nemzeti 
érdekek előnyben részesítése, az igazságos és méltányos jogszolgáltatás, a méltóság és tisztesség, az 
előítéletektől való mentesség, a pártatlanság, a felelősségtudat és szakszerűség, az együttműködés, az 
intézkedések megtételére irányuló arányosság és védelem. Hivatkozott jogszabályhely (2) bekezdése értelmében 
a vezetőkkel szemben további etikai alapelvek, különösen a példamutatás, a szakmai szempontok érvényesítése 
és a számonkérési kötelezettség.  
 
Fentiekben megfogalmazottakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg és hozza 
meg döntését az előterjesztés mellékletét képező Etikai Kódex-el összefüggésben.  
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexét 
ez előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Köztisztviselői Etikai Kódex tartalmának a 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel történő megismertetéséről.  
 

 
Határidő: 2016. július 31.  
Felelős: Jegyző 
 
A határozati javaslat elfogadása nyílt ülésen tárgyalva, egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. 
Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző 
 
G y á l, 2016. június 03.  
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  polgármester 
 
 
 



Gyáli Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexe 

Az Etikai Kódex célja a közszolgálathoz fűződő közbizalom erősítése, a hivatali ügyintézés színvonalának 
emelése, a hivatalon belüli munkatársi kapcsolatok fejlődésének elősegítése és a jó munkahelyi légkör 
kialakítása. Ennek érdekében az Etikai Kódex összefoglalja és rendszerezi a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőitől a szervezeten belül és külső kapcsolataikban is elvárt magatartási, viselkedési normákat. Az 
etikai elvek kötelezően alkalmazandó munkajogi szabályként funkcionálnak a hivatalban, melyek a 
köztisztviselők részére feladatuk ellátásához, hatáskörük gyakorlásához, valamint feletteseik utasításainak 
végrehajtásához támpontot, iránymutatást adnak.  

I. Az Etikai Kódex hatálya 

Az Etikai Kódex személyi hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatal valamennyi köztisztviselőjére, közszolgálati 
ügykezelőjére (továbbiakban együtt: köztisztviselő).  
 
Az Etikai Kódex területi hatálya kiterjed a Hivatal működésének teljes területére, a munkavégzés valamennyi 
helyszínére és minden olyan helyszínre, ahol a szervezet nevében bármely köztisztviselője tárgyal, fellép.  
 
Az Etikai Kódex 2016. augusztus 01. napján lép hatályba.  
 

II. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőitől elvárt általános értékek, magatartási normák 
 
A közszolgálati tisztségviselőre vonatkozó hivatásetikai alapelvek különösen a hűség és elkötelezettség, a 
politikamentesség, a felelősségtudat és szakszerűség, az igazságos és méltányos jogszolgáltatás, a pártatlanság és 
a megbízhatóság.  
 

1. H ség és elkötelezettség 
 
A közszolgálat feladata – az Alaptörvénnyel és a hatályos jogszabályokkal összhangban – a köz érdekében való 
eljárás. A köztisztviselő Magyarországhoz való hűsége, az Alaptörvényben szabályozott demokratikus 
intézményrendszer keretei között kifejeződő közérdek iránti elkötelezettségén keresztül nyilvánul meg, mely 
elkötelezettségét a köztisztviselő esküvel erősíti meg.  
 
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek az Önkormányzat és a Hivatal szabályzataiban és egyéb belső 
dokumentumaiban, valamint a jelen Etikai Kódexben szabályozott viszonyokra úgy kell tekinteni, mint amelyek 
az alkotmányos intézményrendszer részét képezik és a helyi közérdek iránti elkötelezettségük az ezeknek való 
megfelelés által nyilvánulhat meg.  
 

2. Politikamentesség 
 

A köztisztviselőnek következetesen kifejezésre kell juttatnia a közigazgatás politikai semlegességét, ezért 
közszolgálati feladatainak ellátásán kívül politikai vagy egyéb tevékenysége semmilyen módon sem 
veszélyeztetheti a feladatok pártatlan ellátásába vetett bizalmat.  
 
A köztisztviselő sem munkahelyén, sem lakóhelyén nem folytathat politikai párt, politikai szervezet, vagy 
mozgalom érdekében kifejtendő aktív tevékenységet, és nem vehet részt olyan kampányban, amelyben 
tevékenysége meghaladná a véleménynyilvánítás jogával élő állampolgár aktivitását. A köztisztviselő 
munkahelyén sem viselhet pártjelvényt, vagy más megkülönböztető, akár legális, de kifejezetten politikai 
vonatkozású szimbólumot.  
 
 
 

3. Felelősségtudat és szakszer ség 



 
A köztisztviselő közvetlen felettesének tartozik felelősséggel. Köteles felettese utasításait követni, kivéve, ha 
jogszabály másképp rendelkezik. Köteles továbbá tájékoztatni felettesét mindazokról a tényekről és 
körülményekről, amelyek közvetlenül a munkakörével kapcsolatosak.  
 
Pártatlanul és tárgyilagosan kell támogatnia a Polgármesteri Hivatal vezetését a döntések végrehajtásában, 
valamint a hivatal felelősségi körébe tartozó közügyek intézésében, ennek érdekében biztosítania kell a 
döntésekhez szükséges minden releváns és törvényesen hozzáférhető információt a hivatali vezetés számára.  
 
A köztisztviselőnek lelkiismeretesen és pontosan, a törvényesség keretei között kell teljesítenie feladatait.  
 

4. Igazságos és méltányos jogszolgáltatás 
 
A köztisztviselő hivatali eljárása során köteles: 

a) a törvényesség szigorú betartásával, tisztességes, becsületes eljárás keretében, elfogulatlanul, 
részrehajlás nélkül, nemre, fajra, nemzetiségre, felekezete, pártállásra, társadalmi helyzetre tekintet 
nélkül, az eljárásra ésszerűen szükséges időt fordítva feladatát ellátni, 

b) közfeladatait szakszerűen, a törvényeknek és a szakma szabályainak megfelelően legjobb tudása szerint 
teljesíteni, 

c) az ügyfelekkel higgadtan, kulturáltan viselkedni, tájékoztatva őket jogaikról és kötelezettségeikről, 
d) az ügyfelek személyiségi jogainak, emberi méltóságának megóvása mellett érvényesíteni a közigazgatás 

méltóságát és tekintélyét, 
e) tartózkodni a felelőtlen ígéretektől, valamint az indulatok, előítéletek, érzelmek látszatától is.  

 
5. Pártatlanság 

 
A köztisztviselő köteles szigorúan betartani a jogszabályok által előírt összeférhetetlenségi szabályokat, így nem 
végezhet olyan üzleti tevékenységet, nem vállalhat olyan beosztást, amely összeférhetetlen hivatalával, 
beosztásával, illetve közfeladatai ellátásával.  
 
A köztisztviselő nem élhet vissza hivatali beosztásával, a kezelésében álló közpénzekkel, vagyonnal, vagy 
szolgáltatással, továbbá azokkal az információkkal, amelyek hivatali munkája során jutottak a tudomására, és 
nem használhatja fel azokat saját vagy mások egyéni érdekei előmozdítására – még hivatali beosztásából való 
távozása után sem.  
 
A köztisztviselő köteles haladéktalanul jelenteni, ha feladata és magánérdeke között összeférhetetlenséget észlel 
vagy vélelmez, illetve ha közszolgálati jogviszonyának fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül és ez 
esetben köteles eleget tenni az annak kiküszöbölésére szolgáló intézkedésnek.  
 

6. Megbízhatóság 
 

A köztisztviselő felhatalmazás nélkül nem hozhat nyilvánosságra olyan hivatalos információkat, amelyek a 
hivatalon belüli vagy más forrásból bizalmasan jutottak a tudomására.  
 
A köztisztviselő az állam- és hivatali titoknak esküjében is fogadott megtartásán kívül mind hivatalos, mind 
magánérintkezései során köteles tartózkodni olyan információk, adtok, tények közlésétől, amelyek 
nyilvánosságra hozatala az Önkormányzat vagy a Hivatal tevékenységének hatékonyságát és eredményességét 
veszélyeztetik.  
 
A köztisztviselő köteles külső megjelenésében, viselkedésében, modorában, emberi megnyilvánulásaiban 
kiegyensúlyozott, mértéktartó, szélsőségektől mentes magatartást tanúsítani. A munkahelyen megjelenni- 
különösen ügyfélfogadási időben – csak a munkakör által megkövetelt, az ügyfelek és a munkatársak felé 
tiszteletet kifejező öltözetben szabad.  



 
A köztisztviselő köteles állampolgári kötelességeit példamutatóan teljesíteni, adó- és köztartozásaival 
önhibájából ne kerüljön hátralékba.  
 

III. A Polgármesteri Hivatal vezetőitől elvárt további értékek és magatartások 
 

1. Példamutatás 
 
A vezetőnek törekednie kell arra, hogy az általa vezetett szervezet tekintélye, elismertsége, előnyös megítélése 
fennmaradjon. A szakmai és közéleti fórumokon képviselnie kell a pártatlan közigazgatás egyetemes értékeit, 
törekednie kell arra, hogy megnyilvánulásaival erősítse a szakma tekintélyét. A vezetőknek egymás közötti 
kapcsolataikban szolidárisnak, segítőkészeknek kell lenniük.  
 
A vezető a vezetése alá tartozókkal szemben – a személyiségi jogok, és emberi méltóság tiszteletben tartása 
mellett – köteles a köztisztviselőkhöz méltatlan magatartás minden megnyilvánulása ellen igazságosan fellépni, 
és ennek kapcsán érvényre juttatni az Etikai Kódexben megfogalmazott értékeket.  
 
A vezetőnek tartózkodnia kell attól, hogy valamely párt, vagy politikai szervezet mellett, vagy ellen 
nyilatkozzék, vagy egyéni véleménye szerint elkötelezettséget és megnyilvánulást kívánjon beosztottjaitól.  
 

2. Szakmai szempontok érvényesítése 
 
A vezető feladata különösen:  

a) az általa vezetett szervezet eredményes működésének legjobb tudása és ismeretei szerinti biztosítása, 
b) a saját szakmai ismereteinek továbbfejlesztése, a változó jogszabályok figyelemmel kísérése, 

tanácskozásokon, szakmai konferenciákon, konzultációkon való részvétel, 
c) vezetése alá tartozók motiválása, a kollegiális kapcsolatok erősítése, 
d) a részére biztosított utasítási jog körültekintő gyakorlása, és a döntéseihez kapcsolódó felelősség 

vállalása. 
 

3. Számonkérési kötelezettség 
 
A vezető csak a feladatok ésszerű, hatékony és eredményes végrehajtása érdekében éljen utasításadási jogával. A 
vezető, utasításainak számonkérése során is a szükséghez mérten határozottan, de mindig igazságosan lépjen fel, 
tisztelve beosztottjai emberi méltóságát és személyiségi jogait.  
 

IV. Eljárási szabályok 
 
Az Etikai Kódexben rögzített értékek, magatartási elvárások, követelmények gondatlan vagy szándékos 
megsértése etikai vétségnek minősül.  
 
Etikai eljárást – névvel ellátott írásos bejelentés alapján – a Polgármesteri Hivatal bármely köztisztviselője a 
jegyzőnél kezdeményezhet.  
 
A jegyző, mint a munkáltatói jogok gyakorlója, etikai vétség gyanúja esetén bejelentésre vagy hivatalból, a 
bejelentéstől vagy a tudomásra jutástól számított 3 munkanapon belül 3 tagú, elnökből és két tagból álló etikai 
bizottságot jelöl ki a Polgármesteri Hivatal vezetői munkakört betöltő köztisztviselői közül. A bizottság feladata 
a normasértés körülményeinek feltárása, illetve – amennyiben az etikai vétség elkövetése bizonyítást nyer – a 
büntetésre történő javaslattétel. A bizottság az etikai eljárás alá vont köztisztviselőt meghallgatja, ennek 
eredményét jegyzőkönyvben rögzíti és közli a munkáltatói jogkör gyakorlójával.  
 



Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a köztisztviselő az etikai vétséget nem követte el, illetve bizonyítottság 
hiányában a normaszegésért elmarasztalni nem lehet, ennek tényét a munkáltatói jogkör gyakorlója határozatban 
rögzíti.  
 
Etikai vétség elkövetése esetén fegyelmi eljárás indításának van helye.  
 
A fegyelmi eljárás szabályaira egyebekben a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, 
valamint a közszolgálati tisztségviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III.7.) kormányrendelet 
rendelkezései irányadóak. 
 
Gyál, 2016. június 6. 
 
 
 
 

Pápai Mihály        Rozgonyi Erik 
 polgármester        címzetes főjegyző 



 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Települési Értéktár 
Bizottság 2016. I. félévi tevékenységéről 
szóló beszámolójának elfogadására 

 
 

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

 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2016. I. félévi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pápai Mihály polgármester  

 
A határozati javaslat elfogadása nyílt ülésen, egyszer  szótöbbséget igényel. 

 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző  
 
G y á l, 2016. június 15. 
 
 
 
 
 
  Gazdik István  
             Gyáli Települési Értéktár Bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
Melléklet:  
A Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2016. I. félévi tevékenységéről szóló beszámoló 
 



 

 

Tárgy: A Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2016. I. félévi beszámolója  

 

Tisztelt Képviselőtestület!  

 

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

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

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

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

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

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

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



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

 

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

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

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

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

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

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

súti megállóhely átadásáfelső va nak részeként. 

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

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

k el. januárjára tervezett kiállítást halasszá

Az OKB a TÉB javaslatait jóváhagyta. 

Az új  tagokkal kiegészült Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2016. május 4én  tartott 
soros  ülésén  hozott  határozatában  javasolta  az  OKB‐nak,  hogy  a  Jálics  család 
szőlőkultúráját,  mint  ágazati  szinten  is  számottevő  agrártörténeti  emléket, 



teljesítményt és a gyáli rk. templom Szent István országtablóját, mint tematikájában 
és kivitelezésében is párját ritkító műalkotást, terjessze fel a Pest Megyei Értéktárba. 

Támogatólag terjesztette fel az OKB‐nak a bizottság a Jálics Géza Helytörténeti Társaság 
arra  irányuló  javaslatát,  hogy  a  Bem  József  utca  –  Erdősor  utca  kereszteződésének 
környékén,  a  Jálics  kastély  egykori  helyének  közelében  egy  tájékoztató  tábla 
kerüljön  kihelyezésre,  emléket  állítva  a  városunk  történetében  emblematikus 
épületnek és meghatározó családnak. 

A  bizottság  megbízta  Karikás  Pál  tagot,  hogy  a  gyáli  vállalkozások,  gazdasági 
szervezetek tevékenységének feltérképezése, a Gyáli települési értéktárba való felvételre 
méltó,  gazdasági  szervezetekhez  köthető  tartalmak  összegyűjtése  után,  a  bizottság 
következő  ülésén  tegyen  javaslatot  a  Gyáli  Települési  Értéktár  gazdasági 
szervezetekhez kötődő értékekkel való kibővítésére. 

A  bizottság  hasonló  tartalmú  előkészítő munkával  bízta meg  Gazdik  Istvánt,  a 
árosban működő civil közösségek vonatkozásában. v

 

A Gyáli Települési Értéktár jelen állapotában az alábbiakat tartalmazza:   

 

1 r és élelmiszerga. Agrá zdaság 

‐  a gyáli zöldségpiac 

ultúrája” ‐  a Jálics család „szőlők

  Eisberg Hungary Kft ‐

 

2 zség és életmód 

  a Gyáli Cukorbetegek Egyesületének prevenciós tevékenysége 

. Egés

‐

 

3 ett környezet 

 

. Épít

‐  református templom

‐  katolikus templom 

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

‐  Gyál‐felső vasúti megállóhely 



‐  Szűts Szabó Istvánné háza a Szent István utcában 

‐  víztorony 

 épülete ‐  a Gyálszőlősi egykori iskola

  az Aranyág Patika épülete ‐

 

4 i és műszaki meg. Ipar oldások 

‐  Gyáli Ipartestület 

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

 

5. urális örökség 

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

 Kult

m m állnak, mégis a helyi é

‐  a városban álló temetők 

e  j‐  Gyál régészeti lelőhely i (külön egyzékben) 

‐  Városi  Születésnapi  Utcabál  és  Gyáli  Fogathajtó  Fesztivál,  Gasztronómiai 
 Lovagrendek Kárpát‐medencei Lovagi Tornája

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

 rendezvénysorozat ‐  „Advent Gyálon”

‐  Gyáli Téli Tárlat 

‐  Gyáli Böllérfesztivál 

‐  Pünkösdi Utcazenei Fesztivál 

ye ‐  Fegyó Béla: Gyál a jövő városa című festmén

‐  Orosz László Védett sziget című festménye 

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

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



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

‐  Petrohai Gábor „kályhagyűjteménye” a Zrínyi Miklós utcában 

ló társadalomszervező tevékenység ‐  a Perem című lap indítása kapcsán kialaku

‐  a Disputa az emberért beszélgetéssorozat 

ge ‐  Kisgyörgy Aladár közösségépítő tevékenysé

‐  Fandl János társadalomépítő tevékenysége 

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

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

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

‐  Csodálatos fonal: Jálics Izabella önéletrajza (2005) 

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

010) ‐  20 éves a Gyáli Téli Tárlat című kiadvány (2

‐  a Gyál és Vidéke című lap teljes állománya 

‐  a Szabadság Híradó című lap teljes állománya 

lománya ‐  a Kaleidoszkóp című iskolai lap teljes ál

‐  a Holnapunk című lap teljes állománya 

ánya ‐  a Gyáli Mi Újság című lap teljes állom

‐  az Írásjel című lap teljes állománya 

‐  a Szomszédolók című lap teljes állománya 

ománya ‐  a Millenniumi Gyáli Újság című lap teljes áll

a ‐  az Új Gyáli Újság című lap teljes állomány

ánya ‐  a Gyáli Mozaik című lap teljes állom

ssága ‐  Szüts Szabó Istvánné munká

 ‐  dr. Nagy Árpád munkássága

‐  Takaró Károly munkássága 



‐  Gyimesi István munkásság

a 

a 

‐  Barth Károly munkásság

‐  Fegyó Béla munkássága 

fné munkássága ‐  Kovalik Józse

 ‐  Gyál zászlaja

‐  Gyál címere 

közösségépítő tevékenysége ‐  az Ady Endre Általános Iskola 

  Susányi Oszkár hajómakettjei ‐

 

6 t . Spor

‐  Gyáli Mazsorett Csoport 

 ‐  Bácsi Péter birkózó sportban elért eredményei

ei ‐  Scheik József fogathajtásban elért eredmény

  Márkus István galambász sporteredményei ‐

 

7 észeti kör. Term nyezet 

‐  Gyáli patak 

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

 

8 zmus és vend. Turi églátás 

‐  Galopp Major 

  Peremvárosi Horgásztó és Pihenőpark ‐

 

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



 

 

yál, 2016. június 3. G

 

 

 

Gazdik István

a TÉB elnöke 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat szociális ellátó központ 
megvalósításában való közreműködésre  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A HUMÁN SZOLGÁLTATÓ Nonprofit Kft.(1183, Budapest, Frangepán u. 52.) ügyvezetője azzal kereste meg 
Pápai Mihály polgármester urat, hogy Gyál városában szeretnének egy idősek ellátására szakosodott szociális 
intézményt létrehozni, melyhez kérte Gyál Város Önkormányzatának együttműködését. A létrehozandó, 50-55 
fő befogadására alkalmas intézmény – hasonlóan az általuk Budapesten, a XVIII. kerületben már működtetett 
Borostyán Időskorúak Gondozóházához – vállalná az idősek nappali ellátása mellett az idősek átmeneti ellátását, 
és bentlakásos idősek otthonát is működtetne, ráadásul az otthoni ápolásban is szerepet vállalna. A tervezett 
ellátási formák közül jelenleg az idősek nappali ellátása hozzáférhető Gyálon a Váci Egyházmegyével kötött 
önkormányzati megállapodásnak köszönhetően a Szent József Idősek Klubjában, a többi szolgáltatás nem 
elérhető. Ugyanakkor valamennyi felmérés, illetve az Integrált Településfejlesztési Stratégiában működő 
munkacsoport véleménye szerint is fontos lenne ezen lehetőségek megteremtése a városban. 
 
Az együttműködési igény egy, az intézmény megépítésére alkalmas terület biztosításában merült fel a HUMÁN 
SZOLGÁLTATÓ Nonprofit Kft. részéről, melyet akár az ingatlan eladásával, akár bérbeadásával tudna is 
segíteni Önkormányzatunk. Természetesen ahhoz, hogy bármilyen konkrét területről, illetve konstrukcióról 
tárgyalni lehessen, szükséges a Képviselő-testület elvi hozzájárulása. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen döntését meghozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
a.) szívesen venné, ha Gyál városában létesülne egy, az idősek gondozását ellátó szociális intézmény, 
b.) elvileg hozzájárul ahhoz, hogy a HUMÁN SZOLGÁLTATÓ Nonprofit Kft.(1183, Budapest, Frangepán u. 
52.) önkormányzati tulajdonú ingatlanon valósíthassa meg az a.) pontban említett létesítményt, 
c.) felhatalmazza a polgármestert az együttműködéssel és az ingatlan biztosításával kapcsolatos tárgyalásokra. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:   polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 

Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 

 
 
G y á l, 2016. június 14. 
 
  
 
 Erős József 
                                                                                                                                      alpolgármester 

















 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat önkormányzati gazdaságfejlesztési 
program elindítására  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál városának lakói körében számos olyan beszerzési, szolgáltatási igény jelenik meg, amely megoldható lenne 
a városon belüli munkaerő igénybevételével, azonban megfelelő információáramlás hiányában az igénylő és a 
szolgáltató nem talál egymásra. Erre a problémára jelenthet megoldást a város hivatalos honlapjába integrálható 
online gazdaságfejlesztési program.  
A program keretében az önkormányzat segítséget és egységes támogatást nyújthat a helyi vállalkozók és a 
lakosság részére annak érdekében, hogy a helyben felmerülő lakossági igényekre a megoldásokat a helyi 
vállalkozók termékei és munkája, vagy annak hiányában a szomszédos települések legközelebb eső vállalkozói 
szolgáltathassák.  
Az online gazdaságélénkítő program célcsoportjai a mikrovállalkozások, az egyéni vállalkozók és a kkv szektor. 
Kialakításra kerülne az önkormányzati weboldalba integrálható webes felület, valamint egy okostelefonra 
optimalizált weboldal, amelyre tematikus rendben kerülnek feltöltésre az önkormányzati nyilvántartások és 
nyilvános adatok szerinti helyi vállalkozók és szolgáltatók. A weboldalra feltöltésre kerülne egy folyamatosan 
épülő adatbázis, amely tartalmazza a helyben, ház körül, mindennapi életben felmerülő lakossági igényeket, a 
helyi szolgáltatók pedig a hagyományos tevékenység leírás mellett kijelölik az általuk vállalt, profilba illeszkedő 
szolgáltatásokat, amelynek eredményeként az intelligens keresőmotor azonnali megoldási javaslattal szolgál a 
lakossági igényekre. A vállalkozók és az általuk elvégzett munkák értékelhetőek, ezáltal objektív támpontul 
szolgálnak döntéshozatalkor és megkönnyítik a lakossági kiválasztást. 
A program fejlesztési költsége: 250 000 Ft + ÁFA (egyszeri fejlesztési díj), amely 24 hónap időtartamban 
tartalmazza a licensz jogokat,az online felület kialakítását és az üzemeltetést is. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására! 
 
Határozati javaslat: 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
a.) a városban elindítja az Online Gazdaságfejlesztési Programot és az ahhoz kapcsolódó szoftver használatára 
24 hónapos határozott idejű szerződést köt az UINET Kft-vel, 
b.) a program egyszeri fejlesztési díját, 250.000,-Ft+ÁFA összeget a 2016. évi költségvetés 5. számú 
mellékletében található általános tartalék terhére biztosítja, 
c.) . felhatalmazza a polgármestert, hogy a kapcsolódó szerződést a Szolgáltatóval megkösse. 
 
Határidő: 2016. augusztus 31.  
Felelős: polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 

 
G y á l, 2016. június 6. 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat-módosítást nem igényel. 
 
 Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda irodavezető 



Javaslat önkormányzati gazdaságfejlesztési program elindítására 

Összefoglaló 

 

Az Önkormányzati Gazdaságfejlesztési Program célja: 

A  kezdeményezés  keretében  az  önkormányzat  segítséget  és  egységes  támogatást  nyújt  a  helyi 
vállalkozók és a  lakosság részére annak érdekében, hogy a helyben  felmerül   lakossági  igényekre a 
megoldásokat a helyi vállalkozók termékei és munkája szolgáltassák. A program egyidej leg hivatott 
tompítania  nagyváros  elszívó  hatását,  ugyanakkor  a  hagyományos  hirdetésekt l  független  és 
egységes támogatást biztosít minden helyi illet ség  vállalkozó és vállalkozó kedv  részére. 

Az Önkormányzati Gazdaságfejlesztési Program célcsoportja: 

- mikrovállalkozások 
- egyéni vállalkozók 
- kkv szektor 
- lakosság 

Az Önkormányzati Gazdaságfejlesztési Program elemei és megvalósítása: 

- Kialakításra kerül egy egyedi önkormányzati weboldal és okoseszközökre optimalizált felület, 
amelyre tematikus rendben kerülnek feltöltésre a helyi vállalkozók és szolgáltatók. Amellett, 
hogy  a  nyilvános  adatok  megjelenítéséhez  nem  szükséges  a  vállalkozók  hozzájárulása,  a 
helyiSzaki telefonos csoportja az oldal élesítése el tt elvégzi az adattisztítást és a vállalkozók 
közvetlen tájékoztatását. 

- A  weboldalra  feltöltésre  kerül  egy  folyamatosan  épül   adatbázis,  amely  tartalmazza  a 
helyben,  ház  körül,  mindennapi  életben  felmerül   lakossági  igényeket  (pl.  vasalás, 
bevásárlás, favágás, könyvel re van szükségem, szerz désre van szükségem stb.) 

- A helyi szolgáltatók a hagyományos  tevékenység  leírás mellett kijelölhetik az általuk vállalt, 
profilba  illeszked   szolgáltatásokat,  amelynek  eredményeként  az  intelligens  keres motor 
azonnali megoldási javaslattal szolgál a lakossági igényekre. 

- A  vállalkozók  és  az  általuk  elvégzett  munkák  értékelhet ek,  ezáltal  objektív  támpontul 
szolgálnak döntéshozatalkor és megkönnyítik a lakossági kiválasztást. 

- Az  oldalra  lakossági  és  egyéni  vállalkozói  szektorból  is  érkezhetnek  regisztrációk,  amely 
kiegészít  pénzkereseti lehet séget és megjelenési lehet séget nyújt a helyi lakosok részére. 

A program közvetlen hatásai a vállalkozók részére: 

9 Állandó, költségmentes jelenlét a vásárlók látóterében 
9 Új vev kör, növekv  forgalom 
9 Korlátlan  feladatra  szállíthat  megoldást,  a  keres motor  célzottan  jeleníti 

meg, ha tevékenysége és er forrásai alapján el tudja végezni a feladatot 
9 Objektív  véleményeket  gy jthet,  azonos  szolgáltatók  versenyét  nem  a 

hirdetések, hanem a valós teljesítmények és elvégzett munkák befolyásolják 

 

 



A program közvetlen hatásai a lakosság részére:  

9 Megismeri és eléri a lakóhelyén elérhet  vállalkozásokat 
9 Nem fizet feleslegesen kiszállási díjat 
9 A környéken él k véleménye alapján dönthet egy vállalkozó kiválasztásánál 
9 Munkájával pénzt kereshet 
9 Elismerésekkel válhat a közösség megbecsült tagjává 
9 Azonnali megoldást kap sürg s esetekben 

A program közvetlen hatásai az önkormányzat részére: 

9 A lakosság és a helyi vállalkozások együttes és hatékony támogatása 
9 Új, interaktív funkció a település weboldalán 
9 Id skorúak,  kisgyermekes  anyukák,  munkanélküliek,  diákok  munkához 

jutásának, piacra lépésének támogatása 
9 Növekv   forgalom  a  helyi  vállalkozásoknál,  növekv   adóbevételek  az 

Önkormányzatnál 

A program fejlesztési költsége:  

Gyál(egyedi ajánlat alapján)    250.000 Ft+ÁFA (egyszeri fejlesztési díj) 

Megvalósítás id tartama: 4 munkahét 

A fejlesztési díj tartalmazza:  

- helyiSzaki szoftver licensz díja 24 hónapra;  
- Egyedi weboldal létrehozása a település arculati elemeivel 
- Vállalkozói regisztrációs kérd ív kialakítása, adatok fogadása és feldolgozása 
- A település és a helyi tartalom elhelyezése a helyiSzakiokostelefonra optimalizált felületére 
- Feltöltött vállalkozói információk megjelenítése és a keres modul kialakítása 
- Bevezetéshez kapcsolódó kommunikációs tanácsadás 
- Telefonos ügyfélszolgálat és folyamatos szoftverüzemeltetés, karbantartás, frissítés 

Opcionális program elem 

Önfenntartó kereskedelmi modell: A díjmentes vállalkozói adatbázistól  független, a  főoldalon és az 
aloldalakon kialakított hirdetési felületek értékesítés. 

Amennyiben a szerződő önkormányzatnak van gyakorlata és erőforrása hirdetésszervezési feladatok 
ellátására  (van helyi újság; meglévő,  értékesített hirdetési  felület), úgy  lehetősége nyílik a  szoftver 
licensz bérletének 24 hónapos időtartamában a hirdetésszervezési feladatok ellátására. 

Amennyiben ezen feladatok elvégzését szerződésben vállalja, úgy hirdetésszervezőként a mindenkori 
hirdetési árbevétel 50%‐ára válik jogosulttá. 

Minden  szerződött  partnerünknél  közösen,  a  helyi  árszintekhez  igazítva  alakítjuk  ki  az 
értékesíthető felületek árait, az átlagos havi árbevételi lehetőség 700.000 – 900.000 Ft + ÁFA. 



Gyakorlati megvalósítás: 

� Hirdetési tarifák, értékesíthető reklámfelületek árainak meghatározása. 
� A  helyiSzaki  biztosítja  a  weboldalon  megjelenítendő  és  a  hirdetésszervezési 

feladatokat hatékonyan támogató médiaajánlat elkészítését és időszakos frissítését. 
� A szoftverhez díjmentesen  kapcsolódik egy online hirdetés feladási modul, amelynek 

segítségével  havi  ütemezéssel  rögzíthetőek  a  hirdetések  és  feltölthetőek  a 
megjelenítendő kreatívok, hirdetési szövegek. 

� A  helyiSzaki  felé  a  hirdetésszervező  havi  elszámolással,  utólag  kifizeti  a  lefoglalt 
hirdetési  felületek  szerződésben  rögzített  elszámoló  árát,  amelynek  mértéke  a 
mindenkor érvényes kiskereskedelmi hirdetési tarifa 50%‐a. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a 2016/2017. nevelési évben 
 indítható óvodai csoportok számának 
meghatározására, valamint a maximális 
csoportlétszámtól történő eltérés engedélyezésére 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 

A 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó hatásköre. 

A törvényi szabályozás évről évre szükségessé teszi az óvodákban indítható csoportok számának 
felülvizsgálatát. Az előző évektől eltérően a 2016/2017. nevelési év városi szinten a jelenlegi 27 csoport helyett 
32 csoporttal indulhat. A Gyáli Liliom Óvoda rekonstrukcióját követően az intézmény 10 csoportos óvodaként 
működhet, a Gyáli Tátika Óvoda Bartók épületének 3 csoporttal történő bővítése és a jelenleg működő 3 csoport 
most zajló felújításának eredményeképpen az intézmény 12 csoporttal működhet majd 2016. szeptember 1-jétől, 
így az  óvodai csoportok számát a következőképpen javaslom meghatározni. 

Gyáli Liliom Óvoda 8 óvodai csoport  + 2 csoport = 10 csoport 
Gyáli Tátika Óvoda 9 óvodai csoport + 3 csoport = 12 csoport  
Gyáli Tulipán Óvoda                10 óvodai csoport          10 csoport  

 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt (továbbiakban: Nkt. 25. § (7) bekezdése 2013. 
szeptember 1-jétől a fenntartó hatáskörébe utalta az óvodai csoportokra megállapított maximális létszám 20%-
kal való átlépésének engedélyezését függetlenül az indított csoportok számától. 

Ennek megfelelően az indítható óvodai csoportok maximális létszámtól való eltérés engedélyezése a fenntartó 
hatásköre.  A Nkt. 4. sz. melléklete szerint az óvodai csoportok maximális létszáma 25 fő. Óvodánként néhány 
csoportban a csoportlétszám 25 főnél magasabb létszámmal indul ősztől, mert pl. nincs iskolába távozó gyermek 
a csoportban, így a jelenlegi összetétellel, csoportlétszámmal indul a következő nevelési év is, továbbá az óvodai  
beiratkozás folyamatos, így a kampány beiratkozási időszak után (V.2-6-ig)  nyáron a nevelési év megkezdése 
előtt is várható még  jelentkező, ezért javasolom a maximális létszámtól való eltérés engedélyezését az 
önkormányzati fenntartású óvodákban. (Az viszont a gyermekek nevelése szempontjából örvendetes tény, hogy 
szeptembertől sok csoport 25 fő alatti létszámmal indulhat.) 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok támogatására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. a 2016/2017. nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg az óvodákban indítható óvodai  csoportok 

számát: 
 

Gyáli Liliom Óvoda    10 óvodai csoport 
Gyáli Tátika Óvoda    12 óvodai csoport 
Gyáli Tulipán Óvoda                 10 óvodai csoport 

   
   

 
 



2  

 
 

 
2. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bek. alapján a Gyáli Liliom Óvoda, a Gyáli 

Tátika Óvoda, a Gyáli Tulipán Óvoda 2016/2017. nevelési évben induló csoportjaiban engedélyezi, hogy a 
maximális létszámtól (25 fő) maximum 20 százalékkal eltérhessenek az önkormányzati fenntartású óvodák. 

 
Határidő  2016. szeptember 1. 
Felelős:  Polgármester 
 

 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos 
 
 
 
Gyál, 2016. június 6. 
 
 
 
 Erős József 
  alpolgármester 
 
 
Az előterjesztés a 2016. évi költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel.  
 
 
 
 
          Diera Éva 
                            irodavezető, 
                Pénzügyi és Adó Iroda 
 



 

 

 

 

 

 

Tárgy: Javaslat Dél-Pest Megyei Térségi Integrált 
Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” 
korábbi taggyűlési határozatainak megerősítésére, 
támogatására, elfogadására 

 

         

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
„végelszámolás alatt” végelszámolója azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a társaság által 
korábban meghozott és az előterjesztéshez csatolt taggyűlési határozatokat (1. sz. melléklet a jegyzőkönyvvel) 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete erősítse meg, támogassa, fogadja el. A megerősítésre a 
Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságán folyamatban lévő ügyhöz van szükség.(2. sz  melléklet) 

Fentieket figyelembe véve kérem a képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat meghozatalára. 

 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti, támogatja, elfogadja a Dél-Pest Megyei 
Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősség  Társaság „végelszámolás alatt” 
(székhely: 2700 Cegléd, Malom tér 3. adószám: 22192314-2-13) taggy lésének 1/2016. (05.23.) ; 2/2016. 
(05.23.) ; 3/2016. (05.23.) ; 4/2016. (05.23.); 5/2016. (05.23.) és a 6/2016. (05.23.) sz. határozatait és 
felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos 
 
 
Gyál, 2016. június 13. 
 
 
 

           
 

Erős József  
alpolgármester 



 
 
 
 

1.sz. melléklet 
 
 

HATÁROZATOK 

 

1/2016. (05.23) sz. HATÁROZAT 

 

1/a. A taggyűlés elfogadja a Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" cég végelszámolásának befejezését és a cég működésének 
továbbfolytatását. 

1/b. A taggyűlés a végelszámoló megbízását visszavonja, díját a megbízási szerződéssel egyezően 100.000.- 
(egyszázezer) Ft-ban állapítja meg, és annak kifizetéséhez hozzájárul. 

Szavazás: 51 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, de Gyál Város Önkormányzatának (3 szavazat) és Nagykáta 
Város Önkormányzatának (6 szavazat) a szavazástól tartózkodása mellett elfogadva… 

 

2/2016. (05.23) sz. HATÁROZAT 

 

A taggyűlés megválasztja a társaság ügyvezetőjévé dr. Munz Károly (lakcím: 6720 Szeged Tisza Lajos krt. 76.; 
szül.: Szeged, 1962. március 17.; anyja születési neve: Beretka Margit; adóazonosító jel: 8347732302) Urat 
2016. május 23. napjától határozatlan időre, díjazás nélkül. 

Szavazás: 51 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, de Gyál Város Önkormányzatának (3 szavazat) és Nagykáta 
Város Önkormányzatának (6 szavazat) a szavazástól tartózkodása mellett elfogadva… 

 

3/2016. (05.23) sz. HATÁROZAT 

 

A taggyűlés dönt a társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban 
álló továbbműködésről. A taggyűlés jóváhagyja a társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezéseinek történő megfelelés érdekében módosított – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - 
társasági szerződését, amely a taggyűlési határozat 2. számú mellékletét képezi. 

A taggyűlés felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy a társaság jogi képviselőjének közreműködésével 
gondoskodjon a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés – jogszabályban rögzített 
módon és határidőn belüli – cégbíróság felé történő benyújtásáról. 

Szavazás: 51 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, de Gyál Város Önkormányzatának (3 szavazat) és Nagykáta 
Város Önkormányzatának (6 szavazat) a szavazástól tartózkodása mellett elfogadva… 

 

 

 

 



4/2016. (05.23) sz. HATÁROZAT 

 

A taggyűlés a Korbel és Korbel Ügyviteli Bt. (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 113.; cégjegyzékszáma: 
Cg.: 01-06-118452; könyvvizsgálói nyilvántartási szám: 000885) társaságot Dél-Pest Megyei Térségi Integrált 
Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának, a könyvvizsgálatért 
személyében felelősnek Korbel Lászlóné (született: Pál Edit; anyja neve: Kaszás Emília; könyvvizsgálói 
nyilvántartási száma: 003933) 1119 Budapest, Fehérvári út 113. szám alatti lakost 2016. május 23. napjától 
2017. május 31. napjáig (a 2016. üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásáig)választja meg. 

Szavazás: a taggyűlés igen szavazat nélkül, a Magyar Állam nem szavazatával (49 szavazat), Gyál Város 
Önkormányzatának (3 szavazat), Nagykáta Város Önkormányzatának (6 szavazat) és a Szent István Egyetem 
nem szavazatával (2 szavazat) nem szavazta meg… 

 

5/2016. (05.23) sz. HATÁROZAT 

 

A taggyűlés megválasztja a kisebbségi tulajdonos Nagykáta Város Önkormányzata által delegált Agócs Pál urat 
(anyja neve: Farsang Rozália, lakcím: 2760 Nagykáta, Leander utca 21.), a DPMTISZK Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága tagjának, 2016. május 23-tól határozatlan időre, tiszteletdíj 
megállapítása nélkül. 

A taggyűlés megválasztja a többségi tulajdonos Magyar Államot tulajdonosi joggyakorlóként képviselő Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által delegált dr. Mayer Cecília úrhölgyet (anyja neve: Rajna Erzsébet, lakcím: 1098 
Budapest, Ecseri út 6. 2. Lph. fszt. 2.), a DPMTISZK Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága elnökének 2016. május 
23-tól határozatlan időre, tiszteletdíj megállapítása nélkül. 

A taggyűlés megválasztja a többségi tulajdonos Magyar Államot tulajdonosi joggyakorlóként képviselő Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által delegált Heim László Pál urat (anyja neve: Diószegi Ilona, lakcím: 1203 
Budapest, Baross u. 36. IX/96.), a DPMTISZK Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága tagjának, 2016. május 23-tól 
határozatlan időre, tiszteletdíj megállapítása nélkül. 

Szavazás: 51 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, de Gyál Város Önkormányzatának (3 szavazat) és Nagykáta 
Város Önkormányzatának (6 szavazat) a szavazástól tartózkodása mellett elfogadva… 

 

6/2016. (05.23) sz. HATÁROZAT 

A taggyűlés az 56/2016. (II.23.) IG. számú határozat 3. pontja szerinti tartalommal Dél-Pest Megyei Térségi 
Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatát elfogadja. 

A taggyűlés felhívja az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a Javadalmazási Szabályzat cégiratok között történő 
elhelyezéséről. 

 

Szavazás: 51 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, de Gyál Város Önkormányzatának (3 szavazat) és Nagykáta 
Város Önkormányzatának (6 szavazat) a szavazástól tartózkodása mellett elfogadva… 

 

 

 

 













2016. 06. 06. Végzés
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Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cg.13‐09‐123299/87

 

V É G Z É S

 

A(z) Dél-Pest Megyei  Térségi  Integrált  Szakképző  Központ  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű
Társaság  " végelszámolás  alatt"   (2700  Cegléd,  Malom  tér  3.;  adószáma:  22192314-2-13)  cég
változásbejegyzési ügyében a bíróság a 2006. évi V. tv. 50. § (1) és a 46. § (3) bekezdése alapján jogi
képviselője  útján  felhívja  a  társaságot,  hogy  a  végzés  kézbesítésétől  számított  30  napon  belül  -
elutasítás terhe mellett - az alábbi hiányokat pótolja:

-  csatolja  az  önkormányzati  tagok  képviselőtestületének  a  végelszámolás  megszűntetésére  és  a
végelszámoló felmentésére vonatkozó döntését /Ctv. 2. sz. I. 4. b) pont/

-  nyújtson  be  igazolási  kérelmet  a  végelszámolás  befejezésére  nyitva  álló  3  év  határidő  túllépése
miatt.

A bíróság figyelmezteti a társaságot, ha a bejegyzést kérő a hiánypótlási határidőt elmulasztotta vagy
a  hiánypótlást  hiányosan,  illetve  hibásan  terjesztette  elő,  a  cégbíróság  a  cég  bejegyzési  kérelmét
végzéssel elutasítja.

A hiánypótlás késedelmes vagy hiányos  teljesítése miatt  igazolási kérelemnek nincs helye. A cég a
hiánypótlásra  felhívó  végzésben  feltüntetett  hiányokat  a  fellebbezési  eljárásban  sem  pótolhatja
joghatályosan.

Budapest, 2016. június 6.

 
 

Dr. Szigeti Julianna Katalin s.k.

bíró

A kiadmány hiteléül:

Tóth Beáta

tisztviselő













































 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Poszeidon Speciális 
Mentőszolgálat támogatási kérelmének 
megtárgyalására és a döntés 
meghozatalára 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

 
Fási Géza, mint a Poszeidon Speciális Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke támogatási kérelmet 
nyújtott be a Polgármesteri Hivatalnál melyben leírta, hogy a mentőszolgálatnak mentéseknél való 
tevékenységéhez szüksége lenne egy lapáthordágyra, aminek használt beszerzési ára kb. 130.000.- Ft. Leírta 
továbbá, hogy sajnos állami támogatást nem kapnak így készleteik, anyagi forrásaik kimerülnek, és csak 
támogatással lennének képesek ezt az eszközt megvásárolni.  
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ának 4. pontja értelmében: „A 
képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át …4. a gazdasági program, a hitelfelvétel, a 
kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás 
átvétele és átadása…”  Erről, és ennek okán a támogatási igény Polgármesteri keretből történő kielégítésének 
elutasításáról tájékoztattam az Elnök Urat.  
 
Az Elnök Úr ezt követően ismételten benyújtotta kérelmét ezúttal a képviselő-testület valamennyi tagjának 
címezve, a fentiekben már megfogalmazott támogatási igény megjelölésével, mely kérelem jelen előterjesztés 
mellékletét képezi.  
 
Mint Önök számára is ismeretes a Képviselő-testület a januári testületi ülésen fogadta el a civil szervezetek 
támogatási rendjéről szóló 3/2016. (I. 29.) számú rendeletét, mely 2016. február 01. napján lépett hatályba. A 
rendeletben szabályozottaknak megfelelően a Képviselő-testület 36/2016. (II.25.) sz. határozatával döntött úgy, 
hogy pályázatot ír ki a civil szervezetek támogatására. A 2016. évi költségvetési rendeletben – a civil 
szervezetek támogatására - rendelkezésére álló keret a cél és általános tartalék terhére 3.000.000,- Ft volt, 
melynek a kérelmezett felek közötti felosztásáról 83/2016. (IV.28.) sz. határozatában döntött a képviselő-testület. 
A Poszeidon Speciális Mentőszolgálat a pályázati anyagok benyújtására nyitva álló határidőn belül nem nyújtott 
be kérelmet, ennek okán a rendelkezésre álló keretösszegből támogatásban nem részesült. Aggodalomra okot adó 
körülmény, hogy az alapítvány által rendelkezésre bocsátott bankszámlakivonat alapján nem látható, hogy az 
alapítvány működésére szolgáló anyagi fedezet rendelkezésre állna. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.  
 
Határozati javaslat I: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fási Gézának, mint a Poszeidon Speciális 
Mentőszolgálat Alapítvány kuratórium elnökének egy lapáthordágy beszerzésére vonatkozó támogatási kérelmét 
elutasítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
Határozati javaslat II: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Poszeidon Speciális Mentőszolgálat 
Alapítványnak a mentőszolgálat mentéseknél való tevékenységéhez szükséges lapáthordágy megvásárlása a 
2016. évi költségvetési rendelet 5. számú mellékletében szereplő általános tartalék terhére 130.000.- forint 



támogatást nyújt.  
 
 

 
A határozati javaslat elfogadása nyílt ülésen tárgyalva, egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző 
 
G y á l, 2016. június 06.  
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
   polgármester 
 
 
 
 
Az előterjesztés a 2016. évi költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel.  
 
 
 
 
          Diera Éva 
              irodavezető, Pénzügyi és Adó Iroda 





 
 
 
 
 
 
 

       Tárgy: Javaslat pénzeszköz átadására a 2016.évi 
intézményi felújítási feladatok céljára 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzata 2016.évi költségvetésének 6. sz. mellékletében a Felújítások között „Szükséges év közbeni 
intézmény felújítás” soron bruttó 5.300.000,- Ft sor terhére biztosítja a szükséges fedezetet. 
 

Az intézményi felújítási feladatokat és azok becsült költségeit a mellékelt táblázat foglalja össze. 
 
Amennyiben az iskolákban szükséges munkákat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi, úgy 
az e munkákra eső költségekből az Áfa visszaigényelhető. 
 
A tervezett munkák befejezési határideje 2016. augusztus 26. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében hozza meg döntését. 
 
Határozati javaslat:  
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. Gyál Város Önkormányzatának 2016.évi költségvetése 6. sz. melléklete Felújítási feladatok alatt a „Szükséges 
év közbeni intézmény felújítás” soron szereplő előirányzatból biztosít 5 300 000,- Ft összeget, a fennmaradó 
479 770,- Ft összeget pedig a 2016. évi költségvetés 5. sz. mellékletében szereplő általános tartalékkeret 
terhére juttat az alábbiak szerint: 
a) nettó 883 400,- Ft pénzeszközt az Ady Endre Általános Iskola részére a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsát, utólagos elszámolással. 
b) nettó 857 700,- Ft pénzeszközt a Bartók Béla Általános Iskola részére a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsát utólagos elszámolással. 
c) nettó 894 760,- Ft pénzeszközt a Zrínyi Miklós Általános Iskola részére a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsát tantermek festésére, utólagos elszámolással. 
d) bruttó 3 143 910,- Ft pénzeszközt Tulipán Óvoda rendelkezésére bocsát utólagos elszámolással. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Előterjesztést készítette: Donhauzer Ádám 
 
Gyál, 2016. június 16. 
 
  Donhauzer Ádám 
 ügyvezető 
 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 
 
  
                    Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet: Intézmény felújítási táblázat 



Feladat Mennyiség [m2]
Becsült nettó egységár 

[Ft/m2]
Összesen [Ft]

nettó
Összesen [Ft]

bruttó
Összesen [Ft] nettó 
intézményenként

Összesen [Ft] bruttó, 
intézményenként

Tisztasági festés földszint 288 760,00 Ft 218 880 Ft 277 978 Ft
Tisztasági festés 1.emelet 252 760,00 Ft 191 520 Ft 243 230 Ft
Tisztasági festés 2.emelet 285 760,00 Ft 216 600 Ft 275 082 Ft
Tisztasági festés (lépcsőház) 140 760,00 Ft 106 400 Ft 135 128 Ft
Sportpálya vizelvezetés (szikkasztó), tereprendezés a 
pálya körül, füvesítés 150 000 Ft 190 500 Ft

5 db tanterem  tisztasági festés 520 760,00 Ft 395 200 Ft 501 904 Ft
Orvosi szoba PVC padló csere 20 7 500,00 Ft 150 000 Ft 190 500 Ft
beépített lemez szekrények javítása, mázolása 125 2 500,00 Ft 312 500 Ft 396 875 Ft
Tisztasági festés (5 tanterem) 526 760,00 Ft 399 760 Ft 507 695 Ft
Tanterem olaj lábazat  festés 96 2 500,00 Ft 240 000 Ft 304 800 Ft
Lábazat festés 65 1 000,00 Ft 65 000 Ft 82 550 Ft
Udvari padok javítása, festése 50 1 000,00 Ft 50 000 Ft 63 500 Ft
Labdafogó háló javítás 140 1 000,00 Ft 140 000 Ft 177 800 Ft
Tisztasági festés karb. helyiség, mosdó, folyosó 181 760,00 Ft 137 560 Ft 174 701 Ft
Tisztasági festés kazánház 90 760,00 Ft 68 400 Ft 86 868 Ft
Tisztasági festés szellőző gépház 188 760,00 Ft 142 880 Ft 181 458 Ft
Tisztasági festés tornaszoba, szertár, folyosó 252 760,00 Ft 191 520 Ft 243 230 Ft
Tisztasági festés stúdió 22 760,00 Ft 16 720 Ft 21 234 Ft
Tisztasági festés konyha (kiadó, mosogatók, folyosó, 
iroda, mosdó, raktár 306 760,00 Ft 232 560 Ft 295 351 Ft

udvaron gumitégla járda és játékok alatti betonozás
(hiányzó és sérült gumitéglák pótlásával) 378 4 460,00 Ft 1 685 880 Ft 2 141 068 Ft

Összesen: 2 635 860 Ft 3 143 910 Ft
Mindösszesen: 5 779 770 Ft
Költségvetésben rendelkezésre álló keret: 5 300 000 Ft
Általános tartalékkeretből átcsoportosítandó: 479 770 Ft

Gyáli intézmények nyári felújítása - előzetes költségbecslés

Bartók Béla 
Általános Iskola

883 400 Ft

3 143 910 Ft

Zrínyi Miklós 
Általános Iskola 

Ady Endre 
Általános Iskola

857 700 Ft

894 760 Ft

Tulipán Óvoda



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a „A gyáli tanuszoda parkoló és 
park kivitelezése” megnevezésű közbeszerzési 
eljárás lezárására. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 227/2015. (X.29.) sz. határozatában döntött arról, hogy 
Gyál Város Önkormányzata kössön együttműködési megállapodást a tervezett tanuszoda beruházásra, és készítse 
elő a tanuszoda parkolójának, és az uszodához kapcsolódó pihenőparknak és zöldterületnek a tervezését. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2016. (I.28.) sz. határozatában döntött arról, hogy a 
fentebb felsorolt munkákat tartalmazó közbeszerzési eljárás lefolytatására szerződést kössön a Perfectus Kft.-vel.  
 
A 71/2016 (IV.28) sz. PGB határozatban elfogadásra került a kivitelező felkérésére szolgáló közbeszerzési 
eljárás ajánlati felhívása és dokumentációja, a határozat alapján a közbeszerzés megindításra került. 
A 2016.06.06-i ajánlattételi határidőig a Hajnal-Plaszt Kft., a KF-TÉ Kft, a Magyar- Ép Holding Kft., a Csízió- 
Stúdió Kft. beadta ajánlatát, ennek adatai az első bontási jegyzőkönyvben szerepelnek. 
A 2016.06.13-án megtartott tárgyalás lefolytatása után, melynek adatai a tárgyalási jegyzőkönyvben szerepelnek, 
a 2016.06.20-i határidőig beadott végső ajánlatok adatait a második bontási jegyzőkönyv tartalmazza.  
 
A Bíráló Bizottság, ill. a Közbeszerzési Munkacsoport közbeszerzés lezárására vonatkozó javaslatát a 
szakvélemény és döntési javaslat tartalmazza. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, a „ A gyáli tanuszoda parkoló és park kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás szakaszának 
lezárására a szakvélemény és döntési javaslatban szereplőeket, és az alapján a Hajnal-Plaszt Kft. 
ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek, és szerződést kíván kötni vele az ajánlatában szereplő 42 837 229,- + 
ÁFA összegért. A fentiekhez szükséges fedezetet a 2016. évi költségvetés 6. sz. mellékletének 
„Tanuszoda parkoló, közműcsatlakozások” során tervezett összeg, illetve a 2017. évi költségvetés 
terhére biztosítja. 

2. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. július 30. 
Felelős:  Munkacsoport 
 
A határozati javaslat elfogadása névszerinti szavazással, egyszer  szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Egry István  
 
Gyál, 2016. június 21. 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

Melléklet: I. Bontási jegyzőkönyv 
  Tárgyalási jegyzőkönyv 

II. Bontási jegyzőkönyv 
Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat 





























 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a „Gyáli Tátika Óvoda Bartók 
Béla utcai tagóvodájához kapcsolódó kert és 
utcafronti vízelvezetés kiépítése” megnevezésű 
közbeszerzési eljárás lezárására. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 41/2016. (II.25.) sz. határozatában döntött arról, hogy Gyál 
Város Önkormányzata közbeszerzési eljárást követően szerződést kössön az épület bővítésére. 
 
A 80/2016 (V.18) sz. PGB határozatban elfogadásra került a kert és utcafronti vízelvezetés kiépítésére a 
kivitelező felkérésére szolgáló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és dokumentációja, a határozat alapján a 
közbeszerzés megindításra került. 
A 2016.06.06-i ajánlattételi határidőig a Hajnal- Plaszt Kft., a KF-TÉ Kft, a Magyar- Ép Holding Kft., a Csízió- 
Stúdió Kft. beadta ajánlatát, ennek adatai az első bontási jegyzőkönyvben szerepelnek. 
A 2016.06.13-án megtartott tárgyalás lefolytatása után, melynek adatai a tárgyalási jegyzőkönyvben szerepelnek, 
a 2016.06.20-i határidőig beadott végső ajánlatok adatait a második bontási jegyzőkönyv tartalmazza.  
 
A Bíráló Bizottság, ill. a Közbeszerzési Munkacsoport közbeszerzés lezárására vonatkozó javaslatát a 
szakvélemény és döntési javaslat tartalmazza. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, a „Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodájához kapcsolódó kert és utcafronti 
vízelvezetés kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás szakaszának lezárására a szakvélemény és döntési 
javaslatban szereplőeket, és az alapján a Hajnal- Plaszt Kft. ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek, és 
szerződést kíván kötni vele az ajánlatában szereplő 14 062 802,- + ÁFA összegért. A fentiekhez 
szükséges fedezetet a 2016. évi költségvetés 6. sz. mellékletének a „Bartók óvoda felújítás, bővítés” 
során tervezett összeg terhére biztosítja. 

2. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. július 30. 
Felelős:  Munkacsoport 
 
A határozati javaslat elfogadása névszerinti szavazással, egyszer  szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Egry István  
 
Gyál, 2016. június 21. 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

Melléklet: I. Bontási jegyzőkönyv 
  Tárgyalási jegyzőkönyv 

II. Bontási jegyzőkönyv 
Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat 































 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a „Gyál Bartók tagóvoda bővítése 
eszközbeszerzés” megnevezésű közbeszerzési 
eljárás lezárására. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 41/2016. (II.25.) sz. határozatában döntött arról, hogy Gyál 
Város Önkormányzata közbeszerzési eljárást követően szerződést kössön az épület bővítésére 
 
A 91/2016 (V.30) sz. PGB határozatban elfogadásra került a beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzésre a 
szállító felkérésére szolgáló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és dokumentációja, a határozat alapján a 
közbeszerzés megindításra került. 
A 2016.06.06-i ajánlattételi határidőig a Bocskó Kft., a Digitális Tananyag és Taneszköz Forgalmazó Zrt., a 
Mióvodánk Kft és a Fair Play Trade Kft. is beadta ajánlatát, ennek adatai az első bontási jegyzőkönyvben 
szerepelnek. 
A 2016.06.13-án megtartott tárgyalás lefolytatása után, melynek adatai a tárgyalási jegyzőkönyvben szerepelnek, 
a 2016.06.20-i határidőig beadott végső ajánlatok adatait a második bontási jegyzőkönyv tartalmazza.  
 
A Bíráló Bizottság, ill. a Közbeszerzési Munkacsoport közbeszerzés lezárására vonatkozó javaslatát a 
szakvélemény és döntési javaslat tartalmazza. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, a „Gyál Bartók tagóvoda bővítése eszközbeszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás szakaszának 
lezárására a szakvélemény és döntési javaslatban szereplőeket, és az alapján a Fair Play Trade Kft. 
ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek, és szerződést kíván kötni vele az ajánlatában szereplő 9 787 975,- + 
ÁFA összegért. A fentiekhez szükséges fedezetet a 2016. évi költségvetés 6. sz. mellékletének „Bartók 
tagóvoda bútorbeszerzés” során tervezett összeg terhére biztosítja. 

2. a szakvélemény és döntési javaslatban szereplőek szerint érvénytelenné nyilvánítja a Bocskó Kft. 
ajánlatát. 

3. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. július 30. 
Felelős:  Munkacsoport 
 
A határozati javaslat elfogadása névszerinti szavazással, egyszer  szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Egry István  
 
Gyál, 2016. június 21. 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

Melléklet: I. Bontási jegyzőkönyv 
  Tárgyalási jegyzőkönyv 

II. Bontási jegyzőkönyv 
Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat 



























 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a „Védőnői Szolgálat épületének 
felújítása és bővítése” megnevezésű közbeszerzési 
eljárás lezárására. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testület 58/2016. (III.31.) sz. határozatában kiválasztotta a „Védőnői 
Szolgálat épületének felújítása és bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzési tanácsadó 
céget, valamint a 60/2016. (III.31.) sz. határozatában kiválasztotta Bor Tamás tervezőt a kiviteli tervek 
elkészítésére. 
A 81/2016 (V.18) sz. PGB határozatban elfogadásra került a kivitelező felkérésére szolgáló közbeszerzési eljárás 
ajánlati felhívása és dokumentációja, a határozat alapján a közbeszerzés megindításra került. 
 
A 2016.06.06-i ajánlattételi határidőig a Gyál Ipartestület Kft, a Hidi – Top Kf,; a Kinamé Kft., a Paralel Gépész 
Stúdió Kft. beadta ajánlatát, ennek adatai az első bontási jegyzőkönyvben szerepelnek. 
A 2016.06.13-án megtartott tárgyalás lefolytatása után, melynek adatai a tárgyalási jegyzőkönyvben szerepelnek, 
a 2016.06.16-i, és a 2016.06.27.-i határidőig beadott ajánlatok adatait a második és harmadik bontási 
jegyzőkönyv tartalmazza.  
 
A Bíráló Bizottság, ill. a Közbeszerzési Munkacsoport közbeszerzés lezárására vonatkozó javaslatát a 
szakvélemény és döntési javaslat tartalmazza. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, a „Védőnői Szolgálat épületének felújítása és bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
szakaszának lezárására a szakvélemény és döntési javaslatban szereplőeket, és az alapján a 
……………………. ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek, és szerződést kíván kötni vele az ajánlatában 
szereplő …………………….,- + ÁFA összegért. A fentiekhez szükséges fedezetet a 2016. évi 
költségvetés 5. sz. mellékletének „Pályázattól függő beruházások önrésze”  során tervezett összeg, 
illetve a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja. 

2. a szakvélemény és döntési javaslatban szereplőek szerint érvénytelenné nyilvánítja a ………………… 
ajánlatát. 

3. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. július 30. 
Felelős:  Munkacsoport 
 
A határozati javaslat elfogadása névszerinti szavazással, egyszer  szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Egry István  
 
Gyál, 2016. június 20. 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

Melléklet: I. Bontási jegyzőkönyv 
  Tárgyalási jegyzőköny 

II. Bontási jegyzőkönyv 
III. Bontási jegyzőkönyv (később kiküldendő) 
Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat (később kiküldendő) 



















 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat 4601 jelű, Kőrösi úttal kapcsolatos 
tulajdonjog 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 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 alapján a 88/2016.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat alapján aláírásra került az 
előzetes megállapodás a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal, ami alapján az út forgalomba helyezési 
engedélye is kiadásra került. A tulajdonjogok végleges rendezéséhez szükség van a tisztelt Képviselő-testület döntésére. 
 
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.) a 4234/14 hrsz.-ú kialakult ingatlan állami tulajdonba, és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

vagyonkezelésébe kerül. 
b.) a 4234/8, 4234/10 4234/11, és 4234/25 hrsz.-ú kialakult ingatlanok Gyál Város Önkormányzatának 

tulajdonába kerülnek. 
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 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

Az előterjesztést készítette: Donhauzer Ádám 
 

Gyál, 2016. június 10. 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
 
Mellékletek: Változási vázrajz 
  Megállapodás tervezetek 
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M E G Á L L A P O D Á S 
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA ADÁSRÓL  

 
 
mely létrejött egyrészről a  
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ  
székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 39. 
statisztikai azonosító: 15329358-8413-312-01 
adószáma: 15329358-2-41 
képviseli: Bródiné Tasi Márta gazdasági igazgató, mint átadó (a továbbiakban: Átadó) 
 
másrészről  
Gyál Város Önkormányzata  
székhelye:  2360 Gyál,Kőrösi út 112-114 
statisztikai azonosító: 15730370-8411-321-13 
adószám:  15730370-2-13 
képviseli:  Pápai Mihály polgármester  
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő),együttesen: Szerződő Felek között alulírott napon és 
helyen, az alábbi feltételekkel: 
 
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Magyar Állam tulajdonában és az Átadó  
vagyonkezelésében áll(nak) a Gyál 4234  helyrajzi számú, 4 ha 6667 m2 alapterületű, „kivett 
országos közút” művelési ág megnevezésű ingatlan(ok). 
Az ingatlan(ok) Átadó vagyon-nyilvántartásában szereplő nettó értékét  jelen megállapodás 2. 
sz. pontja tartalmazza. 
Szerződő felek rögzítik, hogy  a Méter Bt. által készített és érvényes földhivatali záradékkal 
ellátott 261/2015. munkaszámú változási vázrajz szerint önálló helyrajzi számon 
leválasztott, ténylegesen nem országos közúti funkciójú területet a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény ( továbbiakban: Kkt.) 32. § (3) bekezdés szerinti közlekedési hatósági 
átminősítési eljárás nyomán „kivett helyi közút” besorolásúvá minősítette az adott út 
(ingatlan)részt. A telekalakítási engedélyt a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási 
Hivatal Földhivatali Osztálya 800.209/2015.sz. határozatával meghozta. 
 
Szerződő Felek kijelentik, hogy ingatlan(ok) az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzetteken kívül 
per-teher-, és igénymentes(ek), az(ok)t adó vagy adók módjára behajtható egyéb köztartozás 
nem terheli.  
 
2. A telekalakítás folytán kialakuló és átadásra kerülő ingatlanok (a továbbiakban: 

Ingatlanok) a következők: 
 

H  
szám (Gyál) 

elyrajzi M velési 
ág/megnevezés 

Terület 
(m2) 

Nyilv érték 
(Ft) 

ántartási hatósági határozat 

4234/8 kivett helyi 
közút 

1146 
3 603 660  UT/1403/3/2016 

4234/10 kivett helyi  
közút 

2732 
8 588 724  UT/1403/3/2016 

4234/11 kivett helyi 
közút 

9394 
29 531 049  UT/1403/3/2016 

Átadó                                                                           Átvevő 1
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4234/25 kivett helyi 

közút 

388 
1 220 187  UT/1403/3/2016 

összesen  - Ö: Ö: -  

3. Szerződő Felek 2016. május 10-én előzetes megállapodást kötöttek a Gyál 
4234/8,4234/10,4234/11,4234/25 hrsz.. az útszakasz és az Ingatlan(ok) helyi közúttá 
átminősítése és az átadás- átvétel feltételei tárgyában. 
 
A Magyar Közút NZrt. Pest Megyei Igazgatósága, mint közútkezelő PES-2789/3/2015  számú 
nyilatkozatával hozzájárult az útszakasz helyi közúttá minősítéséhez/telekalakításához. 
 
4. A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztályának Útügyi Osztálya (a továbbiakban: Megyei Kormányhivatal közlekedési 
hatósága) az ÚT/1403/3/2016 számú jogerős határozatával ( 1. sz. melléklet)  a jelen 
szerződés 1. pontjában hivatkozott országos közúti szakaszt átminősítette helyi közúttá,  mely 
útszakaszt és a szakasszal érintett  Ingatlan(oka)t a KKK a közúti közlekedésről szóló 1988. 
évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 32. § (3) bekezdése alapján a térítésmentesen az Átvevő 
tulajdonába adja.  
 
5. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13.§ (2) 
bekezdése szerint nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható 
szervezet részére lehet. A (4) bekezdés alapján nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes 
esetén a tulajdonjogot megszerző félnek eleget kell tennie a következő feltételeknek: 
a) a nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a tulajdonjog 
megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el, és a juttatás céljának megfelelően 
köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni; 
b) az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó szervezet felé. 
 
Átvevő a célhoz kötött hasznosításra vonatkozó törvényi előírásnak részben vagy egészben 
nem tesz eleget, köteles Átadó felszólítására, az abban meghatározott határidőig a jogsértő 
állapotot megszüntetni. A jogsértő állapot megszüntetésére szabott határidő elmulasztása 
esetén az Átvevő köteles a jelen megállapodásban rögzített értéknek a kötelezettség 
megsértésének napjától számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét az 
Átadó felszólítására, az abban meghatározott határidőig a magyar állam részére nemteljesítési 
kötbérként megfizetni. Az Átadó a jogsértő állapot megszüntetésének elmulasztása esetén az 
Nvt. 13.§ (7) bekezdés szerinti nemteljesítési kötbér követelése helyett a szerződéstől 
azonnali hatállyal elállhat. 
A (8) bekezdés alapján, a jogsértő állapot határidőre történő megszüntetésének elmaradása 
esetén az Átadó elállhat. 

 
6. Szerződő Felek ezúton kérik a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal 
Földhivatali Osztályát, hogy a (kialakuló) Gyál 4234/8,4234/10,4234/11,4234/25  hrsz.-ú 
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Ingatlan(ok) tekintetében jelen megállapodás 4. pontja alapján az Átvevő 1/1 hányadú 
tulajdonjogát, átadás jogcímén jegyezze be. 
 
Az Átadó ezúton kéri továbbá, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal 
Földhivatali Osztályát az Ingatlan(ok) vonatkozásában az Nvt. rendelkezéseinek megfelelően 
a törvény erejénél fogva a 15 év időtartamra beálló elidegenítési tilalmat az ingatlan – 
nyilvántartásba jegyezze be. Az elidegenítési tilalom jogosultja a Magyar Állam, a tulajdonosi 
joggyakorló a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) jogcím: 
Nvt. 13. § (5) bekezdése. 
 
Tekintettel a jelen szerződés 4. pontjában foglaltakra az Átadó feltétlen és visszavonhatatlan 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 2. pontban meghatározott Gyál 
4234/8,4234/10,4234/11,4234/25 hrsz.-ú Ingatlan(ok)ra bejegyzett vagyonkezelői joga és a 
Magyar Állam tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásból törlésre és ezzel egyidejűleg az 
Átvevő tulajdonjoga a Gyál 4234/8,4234/10,4234/11,4234/25 helyrajzi számú Ingatlan(ok) 
vonatkozásában – az elidegenítési tilalom feljegyzése mellett - az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzésre kerüljön. 
 
7. Az Átvevő kijelenti, hogy képviselő-testületének 88/2016.(IV.28.)Kt sz sz. határozatában 
foglalt meghatalmazás alapján Pápai Mihály polgármester jogosult az út átadás–átvétellel 
kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, valamint az átadás-átvételhez szükséges 
jognyilatkozatok megtételére és a járulékos költségek vállalására. (2. számú melléklet). 
 
8. Átadó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy harmadik személynek nincs olyan 
bérleti, használati, vagy bármilyen jogcímen alapuló joga, ingatlan-nyilvántartáson kívüli 
tulajdoni igénye, mely az Önkormányzat tulajdonszerzését feltétekhez kötné, korlátozná, vagy 
kizárná.  
 
9. Az Átadó kijelenti, hogy jelen megállapodás megkötésére jogosult, hivatkozással arra, 
hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 17. § -a értelmében a Magyar Állam 
képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) a 
20/2010. (I.20.) NVT határozatában foglaltakra tekintettel az MNV Zrt. MNV01/3554-1/2010 
számú meghatalmazásával meghatalmazta az Átadót, hogy a Kkt. 32. § (3) bekezdésében 
szabályozott eljárásokban az MNV Zrt. által átruházott hatáskörben, önállóan, az MNV Zrt. 
megkeresése nélkül eljárjon. 
 
10. Jelen megállapodás megkötésével, a tulajdonosváltozásnak és az elidegenítési tilalomnak 
az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésével kapcsolatos eljárás lefolytatása, valamint az 
azzal összefüggésben felmerülő költségek, illetőleg a tulajdonjog-változáshoz kapcsolódó 
esetleges illeték- vagy adófizetési kötelezettség az Átvevőt terhelik. 
 
11. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a köztük felmerült vitás kérdéseket békés úton 
próbálják megoldani. 
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Átadó kijelenti továbbá, hogy magyarországi székhelyű költségvetési szervezet. Az Átvevő 
kijelenti, hogy magyarországi székhelyű önkormányzat, Szerződő Felek szerződéskötési 
képességükben akadályozva nincsenek. 
 
12. Szerződő Felek ezennel meghatalmazzák ………………… ügyvédet 
(székhely:……………………………..., Ügyvédi ig. sz.:……………….., Kamarai 
nyilvántartási szám: ………………) egyéni ügyvédet jelen megállapodás elkészítésére, 
ellenjegyzésére és a Szerződő Felek illetékes Földhivatal előtti képviseletére  
Az Átadó gazdasági igazgatója kijelenti, hogy jelen megállapodást a KKK jogtanácsosa, dr. 
Debreczeni Katalin  (székhelye: 1024, Budapest, Lövőház u. 39.) előtt írja alá, aki az aláírást 
ellenjegyzi. 
 
13. Szerződő Felek kijelentik, hogy Átvevő jelen szerződés megkötésekor már az 
Ingatlan(ok) és az útszakaszok birtokában van – az átminősítő határozatnak megfelelően -, 
ezért külön birtokbaadási eljárásra nincs szükség. 
 
14. Szerződő Felek kijelentik, hogy teljesítésnek a szerződés földhivatalhoz való benyújtását 
tekintik. Átvevő köteles az Átadót a benyújtásról 5 napon belül értesíteni. 
 
Szerződő Felek – az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események 
kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet ( 
továbbiakban:Rendelet) rendelkezéseire hivatkozással – rögzítik, - a Rendelet III. fejezet 
Növekedések E) pontja alapján alkalmazott visszakönyvelésre figyelemmel -  jelen szerződés 
alapján számla kiállítására nem kerül sor a KKK részéről.  
 
Jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának napjával – amennyiben a két aláírás nem egy 
időben történik meg, úgy a későbbi aláírás napján – Átadó kivezeti a könyveiből az átadásra 
kerülő vagyonelemek könyv szerinti értékét (földterület esetében a bruttó értéket, illetve  a 
földterületen lévő egyéb vagyonelemek tekintetében a halmozott értékcsökkenési értéket is).  
Szerződő Felek rögzítik, hogy a számviteli kivezetés megtörténte független a tulajdonjog 
földhivatali átvezetésétől. 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 11.§–ában foglaltakra 
tekintettel Átadó kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyát képező Ingatlan(ok) vagyonkezelésbe 
kerülése vonatkozásában adólevonási jog nem illeti meg és adólevonási joggal nem is élt. 
 
15. Az Átadó köteles jelen szerződés 1 példányát másolatban – tájékoztatásul – valamint a 
vagyonelem kivezetéskor érvényes könyv szerinti értékét földterület esetében a bruttó értéket, 
illetve a földterületen lévő egyéb vagyonelemek tekintetében a halmozott értékcsökkenési 
értéket is) (megküldeni az MNV Zrt. részére. 
 
16.  Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Kkt., a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
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17. Az Átadó gazdasági igazgatója meghatalmazza Csupcsák Sándort (született: Budapest, 
1962.09.22. anyja neve: Kövesfalvi Katalin., lakcím: 1039 Budapest Nefelejts u. 28., 
személyi ig. száma: 769745IA.), mint a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ  
közalkalmazottját, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 32. § (2) 
bekezdés f) pontja értelmében jelen szerződést helyette és nevében minden lapon kézjegyével 
ellássa. 
18. Jelen szerződés 6 (hat) eredeti példányban készült, melyből 3 (három) példány az Átadót, 
3 (három) példány az Átvevőt illeti.    
Szerződő Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
Mellékletek: 

1. sz. Átminősítési határozat másolatban 
2.        sz. Önkormányzat képviselő-testületi határozata másolatban 

 
Kelt: Budapest, 2016. június 
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M E G Á L L A P O D Á S 
 

mely létrejött egyrészről a  
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ  
székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 39. 
statisztikai azonosító: 15329358-8413-312-01 
adószáma: 15329358-2-41 
képviseli: Bródiné Tasi Márta gazdasági igazgató 
 mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) 
 
másrészről  
Gyál Város Önkormányzata  
adószám: 15730370-2-13 
székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
statisztikai azonosító: 15730370-8411-321-13  
képviseli: Pápai Mihály polgármester 
mint átadó (a továbbiakban: Átadó /Önkormányzat), együttesen: Szerződő Felek között 
alulírott napon és helyen. 
 
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat tulajdonában áll a Gyál 4234/14 helyrajzi 
szám  megnevezésű ingatlan(ok), mely ingatlan(ok) természetben az országos közúttá 
minősített 4601 sz. országos közúti szakasz alatt található(ak).  

 
Az Ingatlan(ok) Átadó vagyon-nyilvántartásában szereplő nettó értéke 36 784 524 Ft ( 
Harminchatmillió-hétszáznyolcvannégyezer-ötszázhuszonnény forint 
 
 Az Önkormányzattól térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába kerülhessen a 
telekalakítást követően a Méter Bt. által készített és érvényes földhivatali záradékkal ellátott 
261/2015. munkaszámú változási vázrajz szerint önálló helyrajzi számon leválasztott, 
ténylegesen nem helyi közúti funkciójú terület, először a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 
I. törvény ( továbbiakban: Kkt.) 32. § (3) bekezdés szerinti közlekedési hatósági átminősítési 
eljárás nyomán „kivett országos közút” -tá minősítette az adott ingatlanrészen lévő útszakaszt. 
 
2. A telekalakítás folytán kialakuló és átadásra kerülő ingatlanok (a továbbiakban: 
Ingatlanok) a következők: 
 

 

Helyrajzi szám 
(Gyál) 

M velési 
ág/megnevezés 

Terület 
(m2) 

Nyilvántartási érték 
(Ft) Szükséges eljárás 

Gyál 4234/14 kivett országos 
közút 

4645 36.784.524.- átminősítés 

összesen  - Ö: Ö: -  

 
Szerződő Felek rögzítik, hogy az Ingatlan(ok) természetben a 4601.sz. országos közút alatti 
földrészlet(ek), ezért az(ok) állami tulajdonba és KKK vagyonkezelésébe kerülése indokolt. 
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Szerződő Felek kijelentik, hogy Ingatlan(ok) az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzetteken kívül 
per-teher-, és igénymentes(ek), az(oka)t adó vagy adók módjára behajtható egyéb köztartozás 
nem terheli.  

 
3. Szerződő Felek 2016. 05.10. napon előzetes megállapodást kötöttek az útszakasz és az 
Ingatlan(ok) országos közúttá átminősítése és az átadás- átvétel feltételei tárgyában. 
 
A Magyar Közút NZrt. Pest Megyei Igazgatósága, mint közútkezelő PES-2789/3/2015. számú 
nyilatkozatával hozzájárult az útszakasz országos közúttá minősítéséhez/telekalakításához. 
 
4. Miután a Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztályának Útügyi Osztálya ( továbbiakban: Megyei Kormányhivatal közlekedési 
hatósága) a ÚT/1403/3/2016. számú határozatával (1. sz. melléklet) a jelen szerződés 1. 
pontban meghatározott helyi közúti útszakaszt átminősítette országos közúttá, az Átadó a 
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 32. § (3) bekezdése 
alapján az 1. pontban meghatározott útszakaszt és a szakasszal érintett Ingatlan(oka)t  
térítésmentesen a magyar állam tulajdonába adja.  

 
Tekintettel a 3. pontban foglaltakra az Átadó feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a 2. pontban meghatározott Ingatlan(ok)ra bejegyzett tulajdonjoga az ingatlan-
nyilvántartásból törlésre és ezzel egyidejűleg a Magyar Állam tulajdonjoga az ingatlan 1/1 
tulajdoni hányada vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön átadás 
jogcímén azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorló az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény értelmében a magyar állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
( 1133  Budapest, Pozsonyi út 56.).  
Szerződő Felek közösen kérik a Dabasi Járási.Földhivatalt, hogy a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 11. § (7a) bekezdése, valamint a Kkt. 32. § 
(3) bekezdése alapján a Magyar Állam tulajdonába kerülő Ingatlan(ok) tekintetében az 
Átvevő vagyonkezelői joga törvényi kijelölés jogcímén kerüljön bejegyzésre. Az Átvevő 
kijelenti, hogy a Kkt. 32. § (6) bekezdése alapján az országos közutak vagyonkezelője és jelen 
egyoldalú nyilatkozata a vagyonkezelői jogának bejegyzésére irányuló kérelemnek minősül, 
hivatkozással az Nvt. 11. § (7a) bekezdésének utolsó mondatára. 
 
5.  Az Átadó 88/2016.(IV.28.)Kt sz sz sz. határozatában foglalt meghatalmazás alapján 
Pápai Mihály polgármester jogosult az út átadás–átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű 
lebonyolítására, valamint az átadás-átvételhez szükséges jognyilatkozatok megtételére (2. 
számú melléklet). 
 
6. Jelen megállapodás megkötésével, a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba 
való bejegyzésével kapcsolatos eljárás lefolytatása, valamint az azzal összefüggésben 
felmerülő költségek, illetőleg a tulajdonjog-változáshoz kapcsolódó esetleges illeték vagy 
adófizetési kötelezettség az Átadót terhelik. 

 
7. Átadó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy harmadik személynek nincs olyan 
bérleti, használati, vagy bármilyen jogcímen alapuló joga, ingatlan-nyilvántartáson kívüli 
tulajdoni igénye, mely a magyar állam tulajdonszerzését feltétekhez kötné, korlátozná, vagy 
kizárná.  
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8. Átvevő gazdasági igazgatója ezúton meghatalmazza Csupcsák Sándort (született: 
Budapest, 1962.09.22. anyja neve: Kövesfalvi Katalin lakcím:1039 Budapest, Nefelejts u. 28., 
személyi ig. száma: 769745IA), mint a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ  
közalkalmazottját, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 32. § (2) 
bekezdés f) pontja értelmében jelen megállapodást helyette és nevében minden lapon 
kézjegyével ellássa. 
 
9. Szerződő Felek jelen szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével és a Szerződő Felek 
illetékes földhivatal előtti képviseletével dr Schmidt Valéria ügyvédet (címe: 1114 Budapest, 
Bocskai út 7. II.em.4.) bízzák és hatalmazzák meg.  
Az Átvevő gazdasági igazgatója kijelenti, hogy jelen megállapodást az Átvevő jogtanácsosa 
(székhelye: 1024, Budapest, Lövőház u. 39.) előtt írja alá, aki az aláírást ellenjegyzi. 
 
10. Szerződő Felek kijelentik, hogy Átvevő jelen szerződés megkötésekor már az 
Ingatlan(ok) és az útszakasz birtokában van, ezért külön birtokbaadási eljárásra nincs szükség. 
 
11. Szerződő Felek kijelentik, hogy a köztük felmerült vitás kérdéseket békés úton 
próbálják megoldani. 
Átvevő kijelenti, hogy magyarországi székhelyű költségvetési szervezet. Az Átadó kijelenti, 
hogy magyarországi székhelyű önkormányzat, Szerződő Felek szerződéskötési 
képességükben akadályozva nincsenek. 
 
12. Átvevő köteles jelen szerződés 1 példányát másolatban megküldeni a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. részére. 
 
13. Szerződő Felek rögzítik– az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági 
események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet (a 
továbbiakban Rendelet) rendelkezéseire hivatkozással –, hogy az Átvevő jelen megállapodás 
alapján a Rendelet III. fejezet Növekedések E) pontja alapján jár el a vagyonelemek pénzügyi 
számviteli nyilvántartásba vétel során. 
 
Jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának napjával – amennyiben a két aláírás nem egy 
időben történik meg, úgy a későbbi aláírás napján lép hatályba  – amely napon az  Átadó 
kivezeti a könyveiből az átadásra kerülő vagyonelemek könyv szerinti értékét földterület 
esetében a bruttó értéket, illetve a földterületen lévő egyéb vagyonelemek tekintetében a 
halmozott értékcsökkenési értéket is) (), ekként a Szerződő Felek a szerződéskötés napját 
jelölik meg a számviteli elszámolás napjaként.  
Szerződő Felek rögzítik, hogy a számviteli kivezetés megtörténte független a tulajdonjog 
földhivatali átvezetésétől. 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 11.§–ában foglaltakra 
tekintettel Átadó kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyát képező Ingatlan(ok) vagyonkezelésbe 
kerülése vonatkozásában adólevonási jog nem illeti meg és adólevonási joggal nem is élt. 
 
14. Az Átadó köteles jelen szerződés 1 példányát másolatban – tájékoztatásul – valamint a 
vagyonelem kivezetéskor érvényes könyv szerinti értékét földterület esetében a bruttó értéket, 
illetve  a földterületen lévő egyéb vagyonelemek tekintetében a halmozott értékcsökkenési 
értéket is)  megküldeni az MNV Zrt. részére. 
 



   
G-2/1325- /2016. ikt.sz. 

KKK –Gyál Város Önkormányzat  megállapodás állami tulajdonba vételről 
 

15. Az Átvevő kijelenti, hogy jelen megállapodás megkötésére jogosult, hivatkozással arra, 
hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 17. § -a értelmében a Magyar Állam 
képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) a 
20/2010. (I.20.) NVT határozatában foglaltakra tekintettel az MNV Zrt. MNV01/3554-1/2010 
számú meghatalmazásával meghatalmazta a KKK-t, hogy a Kkt. 32. § (3) bekezdésében 
szabályozott eljárásokban önállóan, az MNV Zrt. megkeresése nélkül eljárjon. 
 
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Kkt., a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
Jelen megállapodás hat (6) példányban készült, amelyből három (3) példány az Átadót, három 
(3) példány az Átvevőt illeti. 
 
Szerződő Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 
Mellékletek: 

1. sz. Átminősítési határozat másolatban 
2.  sz. Önkormányzat Képviselő testületi határozata másolatban 

 
Kelt: Budapest, 2016. június 
 
 
 

__________________________________ 
Átvevő 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
Bródiné Tasi Márta 
gazdasági igazgató 

 

Kelt: Gyál 2016.június 
 
 
 
___________________________________ 

Átadó 
Gyál Város Önkormányzata 

Pápai Mihály 
polgármester 

 
A jelen okiratot készítettem és ellenjegyzem         A jelen okiratot ellenjegyzem  
Budapest, 2016.június 
 
 

______________________________ 
……………………………………….. 

jogtanácsos 

         Gyál, 2016 június 
 
 

____________________________________ 
……………………………………………………

ügyvéd 
 
  …………………………… 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
Kelt: Budapest, 2016.június  
 
______________________________________ 

  Halmai Erzsébet…………………………… 
                         osztályvezető 



Tárgy: Javaslat a kialakuló gyáli 1717/1 hrsz.-ú út (Egressy 
Béni utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 Jénáki Lajos, 2360 Gyál, Egressy utca 66. szám alatti lakos telekalakítási kérelmet nyújtott be a Pest 
Megyei Kormányhivatal Dabas Járási Hivatala Földhivatali Osztályához a tulajdonát képező gyáli 1717, 1719 és 
1720 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában, amely során Gyál Város szabályozási tervének megfelelően, az Egressy 
Béni utca szélesítését elősegítve, kialakításra kerül a 1717/1 hrsz.-ú 54 m2 területű kivett helyi közút. 

 A tulajdonos - a mellékelt megkeresésben foglaltak szerint – a kialakuló 54 m2 területű kivett helyi 
közút tulajdonjogát térítésmentesen, anyagi ellentételezés nélkül felajánlja Gyál Város Önkormányzata részére, 
hogy ezzel is segítsék az Egressy 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.) Jénáki Lajos, 2360 Gyál, Egressy utca 66. szám alatti lakos felajánlása alapján a gyáli 1717, 1719 és 

1720 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása során kialakuló 1717/1 hrsz.-ú 54 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. augusztus 15. 
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. május 31. 

   

                                                                                                                          Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 

Melléklet:  1 pld. kérelem 
  1 pld. vázrajz 
                             1 pld. telekalakítási szakhatósági hozzájárulás 
                             3 pld. tulajdoni lap másolat 
  1 pld. szabályozási tervlap részlet 
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                                                                                        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. július 30. (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. június 7. 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 
                            1 pld. tulajdoni lap 
  1 pld. térképkivonat 
  1 pld. Szabályozási tervlap részlet 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést már tárgyalta és azzal kapcsolatosan a támogató jellegű, 
64/2016.(IV.20.) sz. PGB határozatot hozta.  











 
 
                                                                                                          
                                                                                                         
                                                                                                        Tárgy: Javaslat a gyáli 042/3 hrsz.-ú ingatlan  
                                                                                                                      tulajdonjogának rendezésére 
  
   

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Hivatalunk már 2007. óta folytat levelezést a Magyar Állam tulajdonában lévő gyáli 042/3 hrsz.-ú ingatlan 
önkormányzati tulajdonba kerülésének lehetőségeiről.  
 
Legutóbb a K/7220-2/2016. számú levelünkkel (1. számú melléklet) kerestük meg a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. Ingatlan Vagyonrendezési Igazgatóját, ismertetve az ügy előzményeit és kérve a földrészlet 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
 
Kérelmünket az alábbiakkal indokoltuk: 

x A földrészlet és környezetének állapota viszont hosszú évek óta semmit nem változott, a terület 
elhanyagolt gazos és műveletlen, nyáron parlagfüves. Ez a látvány fogadja városunk kapujában az M0-
asról Gyálra érkezőket.  

x Gyál Város Településfejlesztési Koncepciója alapján: „ A városfejlesztés átfogó célja:…… 
Kiemelkedően fontos fejlesztési cél a közlekedési-földrajzi helyzetből adódó kivételes potenciálok méltó 
kihasználása (az egyes területek potenciáljaihoz képest az alulhasznosítás elkerülése). Cél:….Az M0 
keleti városkapu térségében támogatott új, a tömegsportot és a szabadidősportot, diák és ifjúsági 
sportot szolgálólétesítmények elhelyezése.” Erre lehetőséget biztosít Gyál Város Településszerkezeti 
Terve is, amely a területet Ksz jelű különleges szabadidő övezetbe sorolja, ezért ott ettől eltérő 
tevékenységet végezni nem is lehet. 
 
 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az MNV/01/19900/5/2016. számú válaszában (2. számú melléklet) 
részletesen tájékoztatott arról, hogy milyen feltételekkel és hogyan van lehetőség tárgyi földrészlet ingyenes 
önkormányzati tulajdonba kerülésére.  
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében a MNV Zrt. válaszlevelében foglaltaknak 
megfelelően szíveskedjenek határozatot hozni! 

 

Határozati javaslat: 
 
 

1. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. 
törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) 
bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a 
Magyar Állam tulajdonában (a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében) lévő Gyál, 
042/3 helyrajzi számon felvett, kivett megnevezésű ingatlan, 7.9851 m2 területű a) jelű kivett 
motocrosspálya megnevezésű tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 15) pontjában meghatározott sport, ifjúsági feladatainak ellátása érdekében 
kívánja tulajdonba venni és szabadidő park kialakítására kívánja felhasználni. 
 

3. Gyál Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a 
művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 
 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt.  
 



5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gyál, 042/3 hrsz.-ú ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben 
eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gyál, 042/3 hrsz.-ú ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

Határidő: 2017. december 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. június 8. 

  

                                                                                                                                Pápai Mihály 
   polgármester 
 
Mellékletek:   

1. a K/7220-2/2016. számú levelünk 
2. az MNV/01/19900/5/2016. számú válasza 
3. a 042/3 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapja 
4. változási vázrajz a 042/3 hrsz.-ú ingatlanról 
5. Településszerkezeti tervkivonat 
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                                                                                     Tárgy: Javaslat a gyáli 4375/6 és 4375/7 hrsz.-ú ingatlanok  
                                                                                                  megvásárlásával kapcsolatosan 
 
  
   

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 196/2015.(IX.24.) sz. határozatában döntött arról, hogy 
Gyál Város Szabályozási tervét és Helyi Építési Szabályzatát felülvizsgálja és részlegesen módosítja a Kisfaludy 
utca – Bartók Béla utca – Bem József út – 0132/10 hrsz.-ú út által határolt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
területen.  
 
A terület rendezése érdekében már 2015. év tavaszán tárgyalásokat kezdeményeztünk a TESCO-GLOBÁL 
Áruházak ZRT.-vel a tulajdonukban lévő gyáli 4375/6 hrsz.-ú 1971 m2 területű „kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, valamint a 4375/7 hrsz.-ú 275 m2 területű „kivett út” megnevezésű földrészletek megvásárlásával 
kapcsolatosan, amely során a két ingatlanért együttesen 1.000.000.-Ft vételárat ajánlottunk fel. A későbbiekben 
elkészített adó és érték bizonyítvány az ingatlanok együttes forgalmi értékét 1.100.000.-Ft összegben határozta 
meg. A TESCO-GLOBÁL Áruházak ZRT. külföldi döntéshozó fóruma az eladási árat  jóváhagyta, így az 
adásvételi szerződés a Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyása esetén megköthető. 
 
Tárgyi ingatlanok adatai: 
                          hrsz.                  4375/6 
  művelési ág:  kivett beépítetlen terület 
  területe:   1971 m2  
  tulajdonos:  TESCO-GLOBÁL Áruházak ZRT. 
 
                          hrsz.                  4375/7 
  művelési ág:  kivett út 
  területe:   275 m2  
  tulajdonos:  TESCO-GLOBÁL Áruházak ZRT. 
 
Tárgyi földrészletek üres, beépítetlen, elhanyagolt ingatlanok, amelyeket a tulajdonosa nem használ. 
   
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 

 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 

a.) megvásárolja a gyáli 4375/6 hrsz.-ú 1971 m2 területű „kivett beépítetlen terület megnevezésű, valamint 
a 4375/7 hrsz.-ú 275 m2 területű „kivett út” megnevezésű ingatlanokat a tulajdonos a TESCO-GLOBÁL 
Áruházak ZRT.–től (2040 Budaőrs, Kinizsi u.1-3.) összesen 1.100.000-Ft-+ÁFA vételáron a 2016. évi 
költségvetés 5. számú mellékletében a céltartalékok között szereplő Pályázattól függő beruházások sora terhére. 
b) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, illetve az adásvételi szerződés 

aláírására. 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Polgármester 

 

 

 

 

 



A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 

 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette:       Kiss István városfejlesztési irodavezető 

 

 

Gyál, 2016. június 01. 

  

                                                                                                                                Pápai Mihály 
   polgármester 
 
Mellékletek:   

1. Vételi ajánlat a TESCO-GLOBÁL Áruházak ZRT. részére 
2. Adó és érték bizonyítvány a gyáli 4375/6 és a 4375/7 hrsz.-ú ingatlanról 
3. Ismételt vételi ajánlat a TESCO-GLOBÁL Áruházak ZRT. részére 
4. A TESCO-GLOBÁL Áruházak ZRT. válasza (levél) 
5. A TESCO-GLOBÁL Áruházak ZRT. válasza (E-mail) 
6. A 4375/6 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapja 
7. A 4375/7 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapja 
8. Térképkivonat a gyáli 4375/6 és a 4375/7 hrsz.-ú ingatlanról 
9. Szabályozási terv részlet 

 
 
 
 
 
 
A határozati javaslat a költségvetéssel összhangban van. 
 
 
 
                                                                                                                            
                                                                                                                            Diera Éva 
                                                                                                                       irodavezető 

Pénzügyi-és Adó Iroda 
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                                                                                     Tárgy: Javaslat a gyáli 0132/16 hrsz.-ú ingatlan  
                                                                                                   megvásárlásával kapcsolatosan 
 
  
   

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 196/2015.(IX.24.) sz. határozatában döntött arról, hogy 
Gyál Város Szabályozási tervét és Helyi Építési Szabályzatát felülvizsgálja és részlegesen módosítja a Kisfaludy 
utca – Bartók Béla utca – Bem József út – 0132/10 hrsz.-ú út által határolt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
területen.  
 
A szabályozási terv által érintett területen a 4375/5 és a 4377/1 hrsz.-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonban 
vannak, a 4375/6 és a 4375/7 hrsz.-ú ingatlanok a TESCO-GLOBÁL Áruházak ZRT.-től történő megvétele 
folyamatban van. A gyáli 0132/16 hrsz.-ú 3 426 m2 területű „rét” művelési ágú ingatlan és a területen lévő 
további ingatlanok megvásárlása, a tulajdonosi struktúra homogenizálása lényegesen egyszerűsítené a terület – 
készülő szabályozási terv szerinti - rendezését.  
 
Előzőek alapján megkerestük a gyáli 0132/16 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosait, akik az ingatlanuk értékesítési árát - 
a mellékelt ajánlat szerint - 6.000.000.-Ft.-ban határozták meg.  
 
Tárgyi ingatlan adatai: 
                          hrsz.                  0132/16 
  művelési ág:  rét 
  területe:   3426 m2  
  tulajdonos:  Jakab Szabolcs, 1139 Budapest, Tahi utca 58. 4. 
                                                    Jakab Tímea, 1148 Budapest, Fogarasi park 4. 2.  
 
Tárgyi földrészlet üres, beépítetlen ingatlan. A területre vonatkozó szabályozási terv szerint tárgyi ingatlan egy 
része nyilvántartott régészeti lelőhely, a földrészletet nagynyomású gázhálózat keresztezi, valamint a Bem József 
utca felől nem lehet közterületi csatlakozása. 
   
Tárgyi ingatlan piacforgalmi értékének meghatározásához az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti 
vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 5.§. a.) pontja 
alapján 6. hónapnál nem régebbi, ingatlanforgalmi szakértő által készített értékbecslés elkészítése szükséges. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 

 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 
a.) megvásárolja a gyáli 0132/16 hrsz.-ú 3 426  m2 területű „rét” művelési ágú ingatlant a tulajdonosoktól, 
Jakab Szabolcs, 1139 Budapest, Tahi utca 58. 4. és Jakab Tímea, 1148 Budapest, Fogarasi park 4. 2. szám alatti 
lakosoktól 6.000.000.-Ft- vételáron a 2015.évi költségvetés maradvány terhére 
b.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, illetve az adásvételi szerződés 

aláírására. 

Határidő: 2017.június 30. 
Felelős:  Polgármester 

 

 

 

 



 

A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 

 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette:       Kiss István városfejlesztési irodavezető 

 

 

Gyál, 2016. június 01. 

  

                                                                                                                                Pápai Mihály 
   polgármester 
 
Mellékletek:   

1. Vételi ajánlat a 0132/16 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatosan 
2. Ingatlan értékbecslés a 0132/16 hrsz.-ú ingatlanról 
3. A 0132/16 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapja 
4. Térképkivonat a gyáli 0132/16 hrsz.-ú ingatlanról 
5. Szabályozási terv részlet 

 
 
 
 
A határozati javaslat a költségvetéssel összhangban van. 
 
 
 
                                                                                                                            
                                                                                                                            Diera Éva 
                                                                                                                      irodavezető 

Pénzügyi-és Adó Iroda 

























TAKARNET v5.2 Felhasználó: 192GAL (Kilépés)

TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer https://www4.takarnet.hu/tknet/nemhiteles_szemle5_p.hrsz_s6?sid=0...

1 / 2 2016.06.02. 15:17



TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer https://www4.takarnet.hu/tknet/nemhiteles_szemle5_p.hrsz_s6?sid=0...

2 / 2 2016.06.02. 15:17



g8g g8

mk8c/kc/km/brr bq8r rcuk l k8 c cm8ucuqcicu9kmlmui9kk/





 
 
 
 
 
 

        Tárgy: Javaslat a gyáli 5114/11-12-18-19-20-21-23-24 hrsz.-ú 
                                                                                            és az 5113/7-8-20-34 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezik az alábbi Gyál, Kis-szélső utcai  
5114/11 hrsz-ú  658 m2 
5114/12 hrsz-ú  678 m2 
5114/18 hrsz-ú  690 m2, 
5114/19 hrsz-ú  718 m2, 
5114/20 hrsz-ú  716 m2, 
5114/21 hrsz-ú 727 m2, 
5114/23 hrsz-ú  711 m2, 
5114/24 hrsz-ú  705 m2 , 
 
valamint Wass Albert utcai 
5113/ 7  hrsz-ú 520 m2, 
5113/ 8  hrsz-ú  520 m2, 
5113/20 hrsz-ú  505 m2, 
5113/34 hrsz-ú 669 m2 területű beépítetlen ingatlanok. 
 
Fenti építési telkek Lke-3 jelű kertvárosi lakóövezetbe esnek. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testület a 136/2006. (V.25.) számú határozatában a Gyál, Kis-szélső utcai 
(5114 hrsz.-ú) ingatlanok vételárát 8.000.-Ft/m2 + ÁFA árban határozta meg.  A későbbiekben a Képviselő-testület 
212/2007.(VIII.02.) számú határozatában (1. számú melléklet) - a jelentős területfejlesztés, illetve az akkor 
folyamatosan emelkedő építési telek árakat figyelembe véve, ingatlan értékbecslőt is meghallgatva - az ezen a 
területrészen lévő ingatlanok vételárát nettó 12.000.-Ft/m2, 13.000.-Ft/m2, 15.000.Ft/m2- és 17.000.-Ft/m2 összegben 
határozta meg. 
Ezen a vételáron a 18 db építési telekből 2007-2009 években 6 darabot sikerült értékesíteni. A későbbiekben tárgyi 
ingatlanok nettó árai nem változtak, az akkor 20%-os Áfa viszont először 25%-ra, majd 27%-ra emelkedett.  
2015.január 01-től Gyál Város Helyi Építési Szabályzata alapján ezeken a telkeken, mivel területük nem több 800 m2-
nél, csak egylakásos lakóépületet lehet építeni.    
Az építési kedv növekedése ellenére jelenleg sem nőt jelentősen a kereslet tárgyi ingatlanok iránt, nyilvánvalóvá vált, 
hogy a meghatározott vételárakon azokat továbbra sem lehet értékesíteni, ezért a telkek eladási árainak felülvizsgálatára 
értékbecslést kértünk. Az elkészült értékbecslés nettó 8.000-Ft/m2 árban állapította meg tárgyi ingatlanok vételárát, ami 
megegyezik a Képviselő-testület által eredetileg megállapított vételárral. 
 
Az értékesítésre javasolt ingatlanok vételára nettó 8.000.-Ft/m2 áron. 
5114/11  hrsz-ú   658 m2 területű ingatlan vételára:  nettó  5.264.000.-Ft  (bruttó   6.685.280.-Ft) 
5114/12  hrsz-ú   678 m2 területű ingatlan vételára:  nettó  5.424.000.-Ft  (bruttó   6.888.480.-Ft) 
5114/18  hrsz-ú   690 m2 területű ingatlan vételára:  nettó  5.520.000.-Ft  (bruttó   7.010.400.-Ft) 
5114/19  hrsz-ú   718 m2 területű ingatlan vételára:  nettó  5.744.000.-Ft  (bruttó   7.294.880-Ft) 
5114/20  hrsz-ú   716 m2 területű ingatlan vételára:  nettó  5.728.000.-Ft  (bruttó   7.274.560.-Ft) 
5114/21  hrsz-ú  727 m2 területű ingatlan vételára:  nettó  5.816.000.-Ft  (bruttó   7.386.320.-Ft) 
5114/23  hrsz-ú   711 m2 területű ingatlan vételára:  nettó  5.688.000.-Ft  (bruttó   7.223.760.-Ft) 
5114/24  hrsz-ú   705 m2 területű ingatlan vételára:  nettó  5.640.000.-Ft  (bruttó   7.162.800.-Ft) 
 
5113/20  hrsz-ú   505 m2 területű ingatlan vételára:  nettó  4.040.000.-Ft  (bruttó:  5.130.800.-Ft) 
5113/ 7   hrsz-ú  520 m2 területű ingatlan vételára:  nettó  4.160.000.-Ft  (bruttó:  5.283.200.-Ft) 
5113/ 8   hrsz-ú   520 m2 területű ingatlan vételára:  nettó  4.160.000.-Ft  (bruttó:  5.283.200.-Ft) 
5113/34  hrsz-ú  669 m2 területű ingatlan vételára:  nettó  5.352.000.-Ft  (bruttó:  6.797.040.-Ft) 
 
Fenti vételárak tartalmazzák az egy egységre szóló víz- és csatornaközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét is. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 
 
 



Határozati javaslat: 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
 
a) a 212/2007.(VIII.02.) sz. határozatában  megállapított, a Gyál, Kis-szélső és Wass Albert utcai (5113 és 5114 
hrsz.-ú) ingatlanokra vonatkozó  vételár meghatározását visszavonja. 
 
b) a gyáli 
5114/11  hrsz-ú   658 m2 területű ingatlant nettó  5.264.000.-Ft  (bruttó   6.685.280.-Ft) 
5114/12  hrsz-ú   678 m2 területű ingatlant nettó  5.424.000.-Ft  (bruttó   6.888.480.-Ft) 
5114/18  hrsz-ú   690 m2 területű ingatlant nettó  5.520.000.-Ft  (bruttó   7.010.400.-Ft) 
5114/19  hrsz-ú   718 m2 területű ingatlant nettó  5.744.000.-Ft  (bruttó   7.294.880-Ft) 
5114/20  hrsz-ú   716 m2 területű ingatlant nettó  5.728.000.-Ft  (bruttó   7.274.560.-Ft) 
5114/21  hrsz-ú  727 m2 területű ingatlant nettó  5.816.000.-Ft  (bruttó   7.386.320.-Ft) 
5114/23  hrsz-ú   711 m2 területű ingatlant nettó  5.688.000.-Ft  (bruttó   7.223.760.-Ft) 
5114/24  hrsz-ú   705 m2 területű ingatlant nettó  5.640.000.-Ft  (bruttó   7.162.800.-Ft) 
 
5113/20  hrsz-ú   505 m2 területű ingatlant nettó  4.040.000.-Ft  (bruttó:  5.130.800.-Ft) 
5113/ 7   hrsz-ú  520 m2 területű ingatlant nettó  4.160.000.-Ft   (bruttó: 5.283.200.-Ft) 
5113/ 8   hrsz-ú   520 m2 területű ingatlant nettó  4.160.000.-Ft  (bruttó:  5.283.200.-Ft) 
5113/34  hrsz-ú  669 m2 területű ingatlant nettó  5.352.000.-Ft  (bruttó:  6.797.040.-Ft) 
 vételáron kívánja értékesíteni, amely tartalmazza az egy egységre vonatkozó víz- és csatornaközmű-fejlesztési 
hozzájárulás összegét. 
 
c) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a b) pont szerinti ingatlanokat eladásra hirdesse meg és az adásvételi 
szerződéseket a b) pontban meghatározott nettó vételárakon külön képviselő-testületi döntés nélkül – a hirdetésre 
elsőként jelentkező és az eladási feltételeket teljes egészében elfogadó – vevővel kösse meg, és az adásvételi 
szerződéseket írja alá. 

d)   felhatalmazza a Polgármestert, hogy abban az esetben, ha egy ingatlanra több – az eladási feltételeknek 
megfelelő – vevő ajánlata érkezik be, az igényelt ingatlant versenytárgyalás útján értékesítse. A b) pont szerinti 
vételárat ezekben az esetekben kikiáltási árként kell kezelni. 

Határidő:     folyamatos 
Felelős:         Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette:       Kiss István városfejlesztési irodavezető 

Gyál, 2016. június 09. 

 

  Pápai Mihály 
  polgármester 
 

Mellékletek:  1 pld. 212/2007.(VIII.02.) KT. határozat 
                            1 pld. értékbecslés 
                            1 pld. térképkivonat 
                          12 pld. tulajdoni lap  
 

























































 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Környezetvédelmi alap részbeni 
felhasználásával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzata kiemelt feladatának tartja a kertvárosi környezet fenntartását, folyamatos 
fejlesztését, így a gondozott, rendezett zöldfelületek területének növelését. 
 
A város területén több szépen gondozott park, számos kiseb-nagyobb zöldfelület található, melyek közül számos 
helyen a csapadékszegény időszakokban öntözés szükséges a növények megfelelő állapotának fenntartásához. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testület 95/2016. (IV.28.) sz. határozatában elfogadta a vízvételi 
kutak kialakításának szükségességét, és a Környezetvédelmi Alap terhére 5 000 000 Ft keretösszeg 
felhasználását. 
 
A fenti beruházási költségek nagysága nagyban függ a helyi talajadottságoktól és vízvételi lehetőségtől, ezért 
ezek előre történő meghatározása csak korlátozottan lehetséges. A kivitelezési munkák folyamán azonban 
bizonyosnak látszik, hogy a rendelkezésre álló keret nem biztosítja valamennyi talajvízvételi kút elkészítését. Így 
szükségessé válik a keret összegének ……………… Ft-tal történő emelése. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja az előterjesztésben szereplő zöldfelületek öntözéséhez a vízvételi kutak kialakításának 
fedezetéül szolgáló keretösszeg megemelését. 

2. A fentiek megvalósítására biztosítja a szükséges plusz fedezetet a Környezetvédelmi Alap számla 
terhére, a ténylegesen szükséges mértékig, de legfeljebb ……………….,- Ft összeg erejéig. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére, a legkedvezőbb ajánlatot 
adó céggel kötött szerződés módosítására, és a lebonyolításra. 

 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Egry István 
 
 

Gyál, 2016. június 03. 
 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 
         Diera Éva 
        Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 



Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  

2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44. y  Telefon: (29) 340-134 y Fax: (29) 340-063 

Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu y Email: info@varosuzemeltetes-gyal.hu 

 
 
 

Tárgy: Javaslat kertészeti gép vásárlásához szükséges 
pénzügyi fedezet biztosítására 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi Gyál zöldterületeinek gondozását. A munkákhoz 
használt gépek folyamatosan nagy igénybevételnek vannak kitéve, amelyet tovább nehezít, hogy azokat napról-napra 
más használja (kft. dolgozó, közfoglalkoztatott, büntetett), amely a gépek hamarabbi meghibásodásához vezetnek.  
 
A gondozandó zöldterületek folyamatos növekedése, és a fentebb vázolt problémára tekintettel kérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy a zöldterület gondozás biztonságos fenntartása érdekében egy darab fűkasza beszerzéséhez 
230.000,- forintot biztosítani szíveskedjenek.  
 
 
 Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egy darab fűkasza vásárlásához 230.000,- forintot 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. 

 
Határidő:  2016. július 30.  
Felelős:  Polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
G y á l, 2016. június 06. 
 
 
 
 
 
 
  Zsigovits Gábor 
  ügyvezető igazgató 
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