
 
 
 
 
 
 
 
Szám: 13971/2016. 

 
 

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

2016. szeptember 29-én (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. június 30-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. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat átmenetileg szabad pénzeszköz felhasználására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

5. Javaslat az Erste Bank Hungary Zrt-vel kötendő szponzorációs szerződés elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

6. Javaslat víziközmű-vagyonon végzett rekonstrukció utáni útburkolat helyreállítási munkálatok pénzügyi 
rendezésére 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

7. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való 
csatlakozásra 

 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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8. Javaslat Gyál város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítésére 
vonatkozó árajánlat elfogadására 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

9. Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi támogatásának 
módosítására 

 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

10. Javaslat a Tátika Óvoda felújítása pályázat valamennyi közbeszerzéséhez közbeszerzési tanácsadó 
kiválasztására 

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

11. Javaslat Gyál vasútállomás felújítása és környezetrendezése tárgyában területrendezésre 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

12. Javaslat „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogramban való részvételre 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

13. Javaslat 1956 emlékére „Büszkeségpontok” pályázatban való részvételre 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

14. Javaslat a Bartók Béla utca forgalmi rendjének megváltoztatására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

15. Javaslat a Némediszőlő, Újvilág utca forgalmi rendjének megváltoztatására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

16. Javaslat a kialakuló gyáli 5175/1 hrsz.-ú út (Brassói utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

17. Javaslat a kialakuló gyáli 1713/1 hrsz.-ú út (Egressy Béni utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

18. Javaslat a Gyáli BKSE részére pénzeszköz átadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Ifjúsági és Sport Bizottság 
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19. Javaslat a 2016.évi intézményi felújítási feladatok forrásának kiegészítésére 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

20. Egyebek 
 
Zárt ülés:  
 

21. Javaslat a Pest Megyei Közgyűlés által alapított díjra való felterjesztésre 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Gyál, 2016. szeptember 23.  
 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2016. június 30-ai 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2016. június 30-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 szeptember 18-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
gépjárműadó:        86.000 e Ft        75.434 e Ft    87,71 % 
iparűzési adó:   1.088.330 e Ft   1.139.897 e Ft  104,74 % 
építményadó:      202.000 e Ft      190.759 e Ft    94,43 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet június, július, és augusztus hónapban 
egyetlen alkalommal sem vettük igénybe.  
 

3./ A költségvetési számlán átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzeszköz lekötésből 452.347 Ft a 2016. 
szeptember 15-ig realizált kamat összege. 2016. szeptember 15-én az önkormányzat által a költségvetési 
számláról lekötött szabad pénzeszközeinek összege: 470.000.000 Ft.  
Megoszlása: 470.000.000,- Ft lekötve 2016.10.03. napjáig 0,11 % kamatozással 
 
4./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában lejárt határidejű 
kifizetetlen számla nincsen.  
 
 
II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 
Szíves tájékoztatás céljából jelen polgármesteri beszámolóhoz mellékeljük a 2016. június 1-14. közötti 
időszakban végzett ügyfél elégedettségi mérés eredményeiről készített összesítőnket. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy felkértem Sávai Máriát, Gyál Város Örökös Aljegyzőjét a 
2017-ben a település várossá válásának 20. évfordulója alkalmából tervezendő ünnepségsorozat lebonyolításában 
való részvételre, melyet örömmel elfogadott. 
 
 
III. Igazgatási Iroda 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 162/2016. (VIII.10.) KT határozat és a 163/2016. (VIII.10.) 
KT határozat felhatalmazása alapján a Gyáli Tátika Óvoda és a Gyáli Liliom Óvoda 2016. szeptember 1-jétől 
hatályos Alapító Okiratainak közhiteles nyilvántartásba való bejegyeztetése végett augusztus 15-én megkerestem 
a Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatóságát. Majd ugyanezen a napon az Igazgatóság 
Osztályvezetője jelezte, hogy ismét változott a kötelezően e célra használandó formanyomtatvány, ezért a fenti 
határozatokkal elfogadott adatokat és a kincstár által meghatározott kiegészítéseket az időközben hatályossá vált 
formanyomtatványon szerepeltettük, így mindkét intézmény Alapító Okirata 2016. 08. 26-án a törzskönyvi 
nyilvántartásba bejegyzésre került. 
 
Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2016. június, július valamint augusztus  havi tevékenységéről 
készített kimutatásokat.  
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IV. Városfejlesztési Iroda 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 151/2016.(VI.30.)sz. határozatában értékesítésre jelölt 12 
db. önkormányzati tulajdonú ingatlant. Az ezzel kapcsolatos hirdetés késedelem nélkül felkerült Gyál Város 
Hivatalos honlapjára. 
Az ingatlan értékesítésekkel kapcsolatosan az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. 
 
hrsz.: 5113/20 Gyál, Wass Albert utca 7. 
Szűcs András és neje Szűcs Réka 4800 Vásárosnamény Orbán Balázs krt.10/c. I.3. szám alatti lakosok 2016. 
július 11.-én megerősítették tárgyi ingatlanra vonatkozó vételi szándékukat.  Tárgyi ingatlanra a hirdetésben 
megadott határidőn belül több jelentkező nem volt, így tárgyi ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést a 
vevőkkel 2016.08.18.-án megkötöttük, a vételár kifizetése megtörtént, a tulajdonjog bejegyzése folyamatban 
van.  
 
hrsz.: 5113/7 Gyál, Wass Albert utca 14. 
Nemes Zsófia, 1188 Budapest, Lajos utca 17/b. és Nemes Dávid, 1188 Budapest, Saláta utca 66/b. szám alatti 
lakosok 2016.09.09.02.-án kérelmet nyújtottak be hivatalunkhoz, melyben jelezték, hogy szeretnék megvásárolni 
a hirdetésben rögzített áron tárgyi ingatlant. Az adásvételi szerződés megkötésére várhatóan 2016.09.23.-án 
kerül sor. 
 
hrsz.: 5113/8 Gyál, Wass Albert utca 12. 
Kocsis István, 1096 Budapest, Ernő utca 28. I.12. szám alatti lakos 2016.09.02.-án kérelmet nyújtott be 
hivatalunkhoz, melyben jelezte, hogy szeretné megvásárolni a hirdetésben rögzített áron tárgyi ingatlant. Az 
adásvételi szerződés megkötésére várhatóan 2016.09.23.-án kerül sor. 
 
A többi ingatlanra vételi ajánlat a mai napig nem érkezett. 
 
2016. szeptember 1-jén a Pest Megyei Kormányhivatal közszolgálat ellenőrzést tartott a Gyáli Polgármesteri 
Hivatalban. Az ellenőrzési jelentés ugyan még nem érkezett meg, de a szóbeli tájékoztatás alapján a személyi 
anyagok kezelése példamutató hivatalunkban. 
 
 
V. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 124/2016. (VI.16.) sz. határozatában pályázat 
benyújtásáról döntött, amelynek részeként a védőnői épület felújítására és bővítésére is pályázni kívánt, továbbá 
144/2016. (VI.30.) sz. határozatában kiválasztotta a „Védőnői Szolgálat épületének felújítása és bővítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezést végző HIDI-TOP Kft. vállalkozót. 
Az ’EBR42’ jelű, hivatalos pályázatbenyújtó programban az elektronikusan hiteles, a védőnői épületre 
30 000 000,- Ft összeg  támogatást biztosító Támogatási Okirat 2016.09.07-én került letöltésre, majd 
2016.09.12-én került aláírásra a kivitelezési szerződés, amit követően a munkálatok meg is kezdődtek. 
 
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. szeptember 19.  
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  polgármester 



























 2016. Június havi összesítő

Illetékes 
szerv ért, 

Figyelmezt
etés

Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, köztisztasággal kapcsolatos események
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események 1 db 1 db
Tűzgyújtással kapcsolatos események 1 db 1 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 8 db 8 db
Közútkezelői hozzájárulást igénylő, azzal kapcsolatos események
Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek 1 db 1 db
Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, MÁV áll-ok ell, külterületek ellenőrzése 21 db 21 db
Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése 6 db 6 db
Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése
Gyalogos járőrőzés 22 db
Utcanévtáblák, házszámtáblák hiányának, rongálás észlelése, jelzése 2 db 2 db
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése, visszaellenőrzése
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák, növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak 
észlelése, jelzése, visszaellenőrzése 7 db 3 db 4 db
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése, visszaellenőrzése 50 db 25 db 25 db
Zöldterület szennyezése, rongálása, 
Illegális, engedély nélküli fakivágásal kapcsolatos események
jelzése
KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 55 db 41 db 14 db 140 000 Ft
Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések 19 db 18 db 1 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés 14 db 14 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás, műszaki mentésében részvétel 5 db 5 db
Orvosi ügyelet értesítése, beteg, ittas személyekkel intézkedések
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés 2 db 2 db
Irodai munka, ügyfél fogadás 20 db 20 db
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 8 db 8 db
Testületi ülésen, megbeszéléseken, egyeztetéseken, irodai értekezleteken részvétel
HelpyNet jelzések, riasztások, segélykérések
Lakossági, egyéb bejelentések ellenőrzése, intézkedések 3 db 3 db
Közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos intézkedések, ellenőrzések 18 db 16 db 2 db
Úthibák, kátyúk észlelése, jelentése 1 db 1 db

Összesen: 264 db 146 db 82 db 14 db 140 000 Ft 0 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



 2016. Július havi összesítő

Illetékes 
szerv ért, 

Figyelmezt
etés

Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, köztisztasággal kapcsolatos események 1 db 1 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események
Tűzgyújtással kapcsolatos események 1 db 1 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 2 db 2 db
Közútkezelői hozzájárulást igénylő, azzal kapcsolatos események
Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek 1 db 1 db
Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, MÁV áll-ok ell, külterületek ellenőrzése 17 db 17 db
Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése
Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése 1 db 1 db
Gyalogos járőrőzés 19 db 19 db
Utcanévtáblák, házszámtáblák hiányának, rongálás észlelése, jelzése
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése, visszaellenőrzése
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák, növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak 
észlelése, jelzése, visszaellenőrzése
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése, visszaellenőrzése 11 db 10 db 1 db
Zöldterület szennyezése, rongálása, 
Illegális, engedély nélküli fakivágásal kapcsolatos események
Forgalomszabályzó táblák eltűnésének, útburkolati hibák, jelek sérülésének,  észlelése, 
jelzése 1 db 1 db
KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések
Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések 20 db 18 db 1 db 10 000 Ft 1 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés 12 db 12 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 19 db 19 db
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség
Testületi ülésen, megbeszéléseken, egyeztetéseken, irodai értekezleteken részvétel
HelpyNet jelzések, riasztások, segélykérések
Lakossági, egyéb bejelentések ellenőrzése, intézkedések 2 db 2 db
Közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos intézkedések, ellenőrzések 19 db 16 db 3 db
Úthibák, kátyúk észlelése, jelentése 1 db 1 db

Összesen: 134 db 124 db 8 db 1 db 10 000 Ft 1 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



 2016. Augusztus havi összesítő

Illetékes 
szerv ért, 

Figyelmezt
etés

Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, köztisztasággal kapcsolatos események 2 db 2 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események 0 db
Tűzgyújtással kapcsolatos események 2 db 1 db 1 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 18 db 1 db 17 db
Közútkezelői hozzájárulást igénylő, azzal kapcsolatos események 2 db 2 db
Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek 0 db
Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, MÁV áll-ok ell, külterületek ellenőrzése 29 db 29 db
Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése 0 db
Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése 0 db
Gyalogos járőrőzés 30 db 30 db
Utcanévtáblák, házszámtáblák hiányának, rongálás észlelése, jelzése 0 db
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése, visszaellenőrzése 0 db
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák, növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak 
észlelése, jelzése, visszaellenőrzése 3 db 1 db 2 db
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése, visszaellenőrzése 24 db 24 db
Zöldterület szennyezése, rongálása, 0 db
Illegális, engedély nélküli fakivágásal kapcsolatos események 0 db
Forgalomszabályzó táblák eltűnésének, útburkolati hibák, jelek sérülésének,  észlelése, 
jelzése 1 db 1 db
KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 60 db 56 db 4 db 40 000 Ft
Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések 27 db 27 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés 12 db 12 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás, műszaki mentésében részvétel 2 db 2 db
Orvosi ügyelet értesítése, beteg, ittas személyekkel intézkedések 0 db
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés 0 db
Irodai munka, ügyfél fogadás 29 db 29 db
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 7 db 7 db
Testületi ülésen, megbeszéléseken, egyeztetéseken, irodai értekezleteken részvétel 0 db
HelpyNet jelzések, riasztások, segélykérések 0 db
Lakossági, egyéb bejelentések ellenőrzése, intézkedések 3 db 3 db
Közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos intézkedések, ellenőrzések 28 db 27 db 1 db
Úthibák, kátyúk észlelése, jelentése 4 db 4 db

Összesen: 283 db 200 db 79 db 4 db 40 000 Ft 0 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
2016. június mezőőri tevékenységről 

 
 

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



 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
2016. júliusi mezőőri tevékenységről 

 
 

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



 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
2016. augusztus mezőőri tevékenységről 

 
 

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



 
 
 
 

       Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok
        végrehajtásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára a Képviselő-
testület 2016. június 30. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület  
130/2016.(VI.30.) sz. határozatával elfogadta. 
A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban 
számolok be: 
 

125/2016.(VI.22.)     Intézkedést nem igényel. 
126/2016.(VI.22.)  Az "Önkormányzati épületek energiahatékonysági 

felújítására és megújuló energiaforrás 
hasznosítására a Közép-magyarországi régióban" 
tárgyú pályázat a Gyáli Bartók Béla Általános 
Iskola, és a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola 
vonatkozásában határidőre benyújtásra került. 

127/2016.(VI.22.)  Az "Önkormányzati épületek energiahatékonysági 
felújítására és megújuló energiaforrás 
hasznosítására a Közép-magyarországi régióban" 
tárgyú pályázat projektmenedzseri feladatainak 
ellátására a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel a feltételes  
szerződés aláírásra került. 

128/2016.(VI.30.)     Intézkedést nem igényel 
129/2016.(VI.30.)     Intézkedést nem igényel 
130/2016.(VI.30.)     Intézkedést nem igényel 
131/2016.(VI.30.)  Gyál Város Szabályozási tervének és Helyi Építési 

Szabályzatát felülvizsgálatával és részlegesen 
módosításával kapcsolatosan a véleményezési 
eljárás lefolytatása és a partnerségi egyeztetés 
megtörtént. 

132/2016.(VI.30.)  A dr. Körmendy és Társa Szolgáltató Betéti 
Társasággal kötött megbízási szerződés 
felmondásáról a testületi döntés az érintettek 
részére megküldésre került. 

133/2016.(VI.30.)  Az 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 
kötelezettség vállalása tárgyában a megbízási 
szerződés a Zu-Care Egészségügyi Szolgáltató 
Betéti Társasággal megkötésre került. 

134/2016.(VI.30.)  A Képviselő-testület által jóváhagyott Etikai 
Kódex tartalmát a Polgármesteri Hivatal dolgozói 
megismerték. 

135/2016.(VI.30.)  A Gyáli Települési Értéktár Bizottság I. félévi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
szóló testületi határozat a bizottság elnöke részére 
átadásra került. 

136/2016.(VI.30.)  Gyálon az idősek gondozását ellátó szociális 
intézmény létrehozása kapcsán az egyeztetések a 
Humán Szolgáltató Kft-vel folyamatosak. 

137/2016.(VI.30.)  A 2016/2017. nevelési évre az óvodákban 
indítható csoportok számának meghatározására 
vonatkozó testületi határozat az érintett 
intézmények részére megküldésre került. 

138/2016.(VI.30.)  A Dél-Pest Megyei TISZK Nonprofit Kft. 
„végelszámolás alatt” taggyűlésének határozatai 
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jóváhagyásáról szóló testületi határozatról a Kft. 
képviselője értesítést kapott. 

139/2016.(VI.30.)  A Poszeidon Speciális Mentőszolgálat részére a 
testületi határozat megküldésre került. 

140/2016.(VI.30.)  A 2016. évi  intézményi felújítások keretén belül 
az óvodai felújítások megtörténtek, az iskolák 
felújításához szükséges pénzeszköz a 
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Nonprofit 
Kft. részére átutalásra került. 

141/2016.(VI.30.)  A gyáli tanuszoda parkoló és park kivitelezése 
tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesével, a  
Hajnal-Plaszt Kft.-vel a szerződés aláírásra 
került. 

142/2016.(VI.30.)  A „Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai 
tagóvodájához kapcsolódó kert és utcafronti 
vízelvezetés kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás  
nyertesével, a Hajnal- Plaszt Kft.-vel a szerződés 
aláírásra került. 

143/2016.(VI.30.)  A „Gyál Bartók tagóvoda bővítése 
eszközbeszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás 
nyertesével,  a Fair Play Trade Kft.-vel a 
szerződés aláírásra került. 

144/2016.(VI.30.)  A „Védőnői Szolgálat épületének felújítása és 
bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesével,  
a HIDI-TOP Kft.-vel a szerződés aláírásra került. 

145/2016.(VI.30.)  A 4601. j. út 4234, 4235, és a 4236 helyrajzi 
számú ingatlanjainak a 261/2015 munkaszámú 
változási vázrajz szerinti tulajdonviszony 
rendezése folyamatban van. 

146/2016.(VI.30.)  A gyáli 1717/1 hrsz.-ú 54 m2 területű, helyi közút 
megnevezésű földrészletet térítésmentes tulajdonba 
vételével kapcsolatos szerződés megkötése csak az 
ingatlanon a tulajdonos nevére bejegyzett teher 
törlése után lehetséges. 

147/2016.(VI.30.)  Gyál Város Településszerkezeti Tervének 
megfelelően a Gyál, Patak utca melletti 04/25 
hrsz.-ú 2903 m2 területű ingatlan belterületbe 
vonási eljárása a Dabasi Járási Hivatal Földhivatali 
Osztályán megindult. 

148/2016.(VI.30.)  A  Magyar Állam tulajdonában lévő, Gyál, 042/3 
helyrajzi számon felvett, 7.9851 m2 területű  
motocrosspálya megnevezésű ingatlan 
önkormányzati tulajdonba vételéről szóló testületi 
határozat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
részére megküldésre került. 

149/2016.(VI.30.)  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 
ingatlanok megvásárlása kapcsán az adásvételi 
szerződés megkötésre került, a földhivatali 
bejegyzés Gyál Város Önkormányzatának 
tulajdonjogára megtörtént. 

150/2016.(VI.30.)  A gyáli 0132/16 hrsz.-ú „rét” művelési ágú 
ingatlan megvásárlására vonatkozóan az eladókkal 
az egyeztetés és az előszerződés tervezet 
elkészítése folyamatban van. 

151/2016.(VI.30.)  A Gyál, Kis-szélső és Wass Albert utcai  
ingatlanok közül az 5113/20 hrsz.-ú ingatlan 
eladásra került, az 5113/7 és 5113/8 hrsz.-ú 
ingatlanokra jelentkező van, a szerződések 
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előkészítése folyamatban. 
152/2016.(VI.30.)  A zöldfelületek öntözéséhez a vízvételi kutak 

kialakításának fedezetéül szolgáló keretösszeg 
megemelésére a szerződés módosítása megtörtént. 

153/2016.(VI.30.)  A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. a testületi határozatban 
elfogadottaknak megfelelően az egy db. új fűkaszát 
megvásárolta. 

154/2016.(VI.30.)  A Gyál, Erdősor u. 65. sz. alatti iskola épületében 
található szolgálati lakás bérbeadásához a 
szerződés megkötésre került.  

155/2016.(VI.30.)  A Gyáli Tulipán Óvoda magasabb vezetői 
feladatainak ellátására vonatkozó testületi 
határozat Kápolnásiné Sági Andrea részére 
megküldésre került. 

156/2016.(VI.30.)-tól 
157/2016.(VI.30.)-ig  A 2016. évi Kiváló Gyáli Sportolói Díjak a 

Születésnapi Utcabál keretén belül átadásra 
kerültek. 

158/2016.(VIII.10.)     Intézkedést nem igényel. 
159/2016.(VIII.10.)  A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 

Programban való részvételre a pályázat benyújtása 
megtörtént. 

160/2016.(VIII.10.)  A Szent György emlékhely építése az elfogadott 
tervek szerint történik 

161/2016.(VIII.10.)  A gyáli általános iskolákban a Wi-Fi hálózat 
kiépítése megtörtént. 

162/2016.(VIII.10.)  A Gyáli Liliom Óvoda Alapító Okirata és 
módosított Alapító Okirata a törzskönyvi 
bejegyzési kérelem alapján az új kincstári 
formanyomtatványon bejegyzésre került  

163/2016.(VIII.10.)  A Gyáli Tátika Óvoda Alapító Okirata és 
módosított Alapító Okirata a törzskönyvi 
bejegyzési kérelem alapján az új kincstári 
formanyomtatványon bejegyzésre került 

164/2016.(VIII.10.)  A Gyáli Liliom Óvoda intézményvezetői 
álláspályázata meghirdetésre került, a megjelenés 
szeptember 26-ára várható. 

165/2016.(VIII.10.)  Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága Sárközi András 
elnök 2016. szeptember 1. és szeptember 30. 
közötti időszakra vonatkozó díjazásával 
kapcsolatban a testületi határozatnak megfelelően 
jár el. 

 

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. szeptember 19. 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 
 
 
       Tárgy:  Beszámoló Gyál Város Önkormányzata
        2016. évi költségvetésének I. félévi
        alakulásáról. 
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) korábbi 87. §. (1) bekezdése alapján a 
polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban 
tájékoztatja a képviselő-testületet, a tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében 
megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Az ÁHT ezen paragrafusa 2014. 09. 30-tól 
hatálytalan. 
 
A törvényi kötelezettség megszűnése ellenére a Képviselő-testület tájékoztatása céljából Gyál Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetésének első félévi alakulásáról az alábbiak szerint számolok be. 
 
BEVÉTELEK 
 
A bevételi előirányzat és a teljesítési adatok alakulását előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti 
bontásban az előterjesztés 1. sz. melléklete, COFOG kód szerinti bontását pedig a 7. sz., a 9. sz., és a 11. sz. 
mellékletek tartalmazzák. 
A bevételek eredeti előirányzata 2.981.227 e Ft, amely év közben 3.182.711 e Ft-ra módosult, teljesítése 
2.241.447 e Ft, a módosított előirányzat 70,43 %-a. 
 
 
1. Önkormányzat bevételei 
 
Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a rendelettervezet 2. sz., COFOG kód szerinti bontását a rendelet 
tervezet 7. sz. melléklete tartalmazza. 
Az Önkormányzat bevételeinek eredeti előirányzata 2.819.680 e Ft, amely év közben 3.008.866 e Ft-ra 
módosult, teljesítése 2.137.371 e Ft, a módosított előirányzat 71,04 %-a. 
 
Működési célú bevételek 
 
A működési célú bevételek eredeti előirányzata 2.254.925 e Ft, év közben 2.287.744 e Ft-ra módosult, 1.420.187 
e Ft-ra, 62,08 %-ra teljesült. 
 
Működési célú támogatások ÁH-on belülről 
Önkormányzatok működési támogatása 
Az önkormányzatok m ködési támogatása soron került tervezésre és elszámolásra a Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. sz. és 3. sz. 
mellékletében meghatározott feladatmutatók alapján az Önkormányzatot megillető támogatások összege, 
amelynek részletezését a rendelettervezet 3. sz. melléklete tartalmazza. 
A támogatások eredeti előirányzata 723.025 e Ft, amely év közben a lemondások következtében 719.640 e Ft-ra 
változott, teljesítése 373.612 e Ft, a módosított előirányzat 51,92 %-a. 
Ezen a soron került továbbá elszámolásra az ágazati pótlék, a kiegészítő ágazati pótlék és a bérkompenzáció 
összege. A módosított előirányzat összege 21.900 e Ft, amely 23.421 e Ft-ra, 106,95 %-ra teljesült. A 
túlteljesítést az okozza, hogy az előirányzat összege a II. félévben kerül rendezésre. 
Az egyéb m ködési c. támogatások ÁH-on belülről soron került megtervezésre és elszámolásra  a mezőőri 
működtetésre jogszabály alapján járó támogatás 90.000 Ft/mezőőr/hó összege. A 2.160 e Ft-os összeg 50 %-ban 
teljesült. 
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Itt került elszámolásra a közcélú foglalkoztatás finanszírozására kapott összeg. Ezen a soron is túlteljesítés 
mutatkozik, amelynek oka, hogy az előirányzat összege a II. félévben kerül rendezésre. 
Ezen a soron került elszámolásra a Felsőpakony Önkormányzat által átutalt 150 e Ft-os összeg, amellyel 
szerződés szerint a gyáli Rendőrőrs részére rendszámfelismerő készülék vásárlásához járult hozzá. 
 
 
Közhatalmi bevétel 
Vagyoni típusú adók 
A vagyoni típusú adók bevételei között került megtervezésre és elszámolásra a helyi adók közül az építményadó, 
bevétele. 
Az építményadó 202.000 e Ft-os tervezett bevétele 107.527 e Ft-ra, 53,23 %-ra teljesült az I. félévben. 
Termékek és szolgáltatások adói 
A termékek és szolgáltatások adó bevételei között került megtervezésre és elszámolásra a helyi adók közül az 
ipar zési adó bevétele (a tervezett 1.088.330 e Ft, 746.527 e Ft-ra, 68,59 %-ra teljesült), a gépjárm adó bevétel 
Önkormányzatot megillető 40 %-a (a tervezett 86.000 e Ft, 50.888 e Ft-ra, 59,17 %-ra teljesült). 
Egyéb közhatalmi bevételek 
Itt került tervezésre és elszámolásra a mezőőri járulékból, a helyi adókhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból, a 
helyszíni bírságból, a közterület-használati díjból, a behajtási engedélyekből, valamint a munkakezdési 
hozzájárulásból származó bevétel, valamint a Peremvárosi Horgász Egyesület által fizetendő haszonbérleti díj 
összege. Itt került továbbá elszámolásra a Talajterhelési díj összege (jogszabályi változás miatt a termékek és 
szolgáltatások adói alól átvezetésre került). 
Az egyéb közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 12.105 e Ft, év közben 14.045 e Ft-ra módosult, teljesítése 
9.202 e Ft, a módosított előirányzat 65,52 %-a. 
 
Működési bevételek 
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek 
Ezen a soron került elszámolásra közútkezelői hozzájárulás címén és szakfelügyeleti díjként befizetett 18 e Ft 
összeg. 
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 
Itt került tervezésre és elszámolásra a Szent József Idősek Klubja részére az idősek szállításának, valamint a Pest 
Megyei Kormányhivatal részére a Rákóczi u. 42-44 sz. alatti helyiség bérleti díjának továbbszámlázott bevétele. 
Az eredeti 4.429 e Ft-os előirányzat év közben nem módosult, teljesítése 2.773 e Ft, 62,61 %. 
Tulajdonosi bevételek 
Ezen a rovaton kerültek tervezésre és elszámolásra az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásából 
származó bevételei, valamint az A.S.A által fizetett kompenzációs jutalék összege. 
Az eredetileg tervezett 78.584 e Ft-os előirányzat 40.964 e Ft-ra, 52,13 %-ra teljesült. az időarányos teljesítéshez 
képest a Telenor Mo. Zrt-től kapott bevétel 250 %-ra teljesült, mivel az I félévben folyt be a 2015 évi bérleti 
díjhátralék 1.500 e Ft-os összege, valamint a 2016. évi bérleti díj összegéből 1.000 e Ft. A Vodafone Mo Zrt 
bérleti díj bevétele 100 %-ban teljesült, mert az I félévben kifizette a teljes 2016. évi díjat. A Peremvárosi 
Horgász Egyesület a bérleti díj összegét szeptember hóban utalja a szerződésünk értelmében. 
Ellátási díjak 
Az ellátási díjak rovaton került tervezésre és elszámolásra intézményenkénti bontásban az általános iskolákban 
étkező tanulóktól beszedett étkezési térítési díj összege, valamint a Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevételének 
30 %-a. 
Az ellátási díjak 30.898 e Ft-os tervezett előirányzata az I félévben 19.147 e Ft-ra, 61,97 %-ra teljesült. 
Kiszámlázott általános forgalmi adó 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra az általános forgalmi adó törvény szerinti termékértékesítés és 
szolgáltatásnyújtás során kiszámlázandó általános forgalmi adó összege. 
Az eredeti előirányzat 25.254 e Ft-os összege 14.119 e Ft-ra, 55,91 %-ra teljesült. 
Áfa visszatérítés 
Ezen a soron került elszámolásra a 2015. évben visszaigényelt általános forgalmi adó 14.792 e Ft-os összege, 
amelynek kiutalása az I. negyedévben történt. 
Kamatbevételek 
Itt került tervezésre és elszámolásra az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötéséből származó kamatbevétel 
összege. A tervezett 140 e Ft-os eredeti előirányzat 703 e Ft-ra teljesült. 
Egyéb működési bevételek 
Ezen a soron került elszámolásra a köztemetés költségeinek visszafizetése címén befolyt 12 e Ft bevétel összege. 
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Működési célú átvett pénzeszközök 
Ezen a soron nem került tervezésre és elszámolásra bevétel. 
 
Felhalmozási célú bevételek 
A felhalmozási célú bevételek eredeti előirányzata 41.297 e Ft, amely év közben nem változott, teljesítése 
37.359 e Ft, 90,46 %. 
 
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 
A felhalmozási célú önkormányzati támogatás (Uniós) soron került tervezésre és elszámolásra a KEOP pályázat 
keretében hulladékgazdálkodási feladatokra a támogatási szerződésben meghatározott utolsó lehívás összege. 
A tervezett 21.949 e Ft-tal szemben a teljesítés 20.852 e Ft, 95 %. A tervezett teljesítéstől való elmaradást az 
okozza, hogy az önerő támogatásának összege még nem került leutalásra. 
 
Felhalmozási bevétel 
Ingatlanok értékesítése 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a Gyál, Magyar u. 4. sz. alatti ingatlan értékesítéséből származó 
9.000 e Ft-os bevétel összege, valamint itt került elszámolásra az 5097 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséből befolyt 
1.000 e Ft összeg.  
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 
Ezen a soron került elszámolásra a közvilágítási lámpatestek értékesítéséből befolyt 39 e Ft bevételi összeg. 
 
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás 
Itt került tervezésre és elszámolásra a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósított munkáltatói 
kölcsön összegének megtérülése. A tervezett 855 e Ft-os előirányzat 503 e Ft-ra, 58,83 %-ra teljesült az I. 
félévben. 
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (hazai) 
Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (hazai) tételei között került megtervezésre az M0 melletti terület 
szabályozási terve kapcsán még hátralévő összeg. Az I. félévben ezen tételen nem volt teljesítés. 
Itt került elszámolásra a lakosság által befizetendő, csatornaépítéssel kapcsolatos közműfejlesztési hozzájárulás 
5.965 e Ft-os összege. 
 
Finanszírozási bevételek 
Maradvány igénybevétele 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra az előzetes számítások alapján a 2015. évi maradványból 
523.458 e Ft maradvány összege (ebből 120.598 e Ft. a Bartók tagóvoda bővítésére és a 2016. évi központi 
finanszírozás előlegeként decemberben megkapott összeg, 402.860 e Ft pedig a szabad pénzmaradvány), 
valamint a 2015. évi beszámoló elkészítését követően elfogadott tényleges és betervezett maradvány 
különbözetének összege. 
Ezen a tételen került továbbá elszámolásra a közcélú foglalkoztatás finanszírozásához kapott 3.333 e Ft előleg 
összege. 
A  maradvány eredeti előirányzata 523.458 e Ft volt, amely a fentiek alapján év közben 679.825 e Ft-ra módosult 
és 100 %-ban teljesült. 
 
 
2. Polgármesteri Hivatal bevételei 
 
A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezését a rendelettervezet 8. sz., COFOG kód szerinti bontását a 
rendelettervezet 9. sz. melléklete tartalmazza.  
A bevételek eredeti előirányzata 370.060 e Ft, amely év közben 373.178 e Ft-ra változott, teljesítése 153.899 e 
Ft, a módosított előirányzat 41,24 %-a. 
 
Működési célú bevételek 
A működési célú bevételek eredeti előirányzata 21.803 e Ft, amely év közben nem változott, teljesítése 9.467 e 
Ft, 43,42 %. 
Közhatalmi bevételek 
Ezen a rovaton került tervezésre az építéshatósági igazgatási szolgáltatási díjból származó bevétel összege. Az I. 
félévben ilyen címen bevétel nem keletkezett. 
Működési bevétel 
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Itt került tervezésre és elszámolásra a helyi rendeletünk alapján az esküvői szolgáltatás bevétele. A tervezett 
2.200 e Ft összeg 573 e Ft-ra, 26,05 %-ra teljesült az I. félévben. 
Ezen a soron került megtervezésre és elszámolásra az Alsónémedi Önkormányzat felé az építéshatósági 
feladatokat ellátó ügyintéző járandóságának (bér, járulék, munkába járás, cafetéria-juttatás) szerződés szerint 
továbbszámlázott összege. Az eredeti 933 e Ft-os előirányzat összege 460 e Ft-ra, 49,30 %-ra teljesült. 
Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra, mint továbbszámlázott szolgáltatás a Járási Hivatal részére 
átszámlázandó rezsiköltségek (víz- és csatorna, villamos energia, gázenergia, szemétdíj, telefon, Internet, 
takarítás, fénymásoló bérlete, kötelező karbantartás, biztosítás) szerződésben rögzített feltételek szerinti összege. 
A továbbszámlázott szolgáltatás eredeti előirányzata 13.014 e Ft, teljesítése 4.876 e Ft, 37,47 %. Az elmaradást 
az okozza, hogy a számlák kifizetésében 2-3 havi elmaradás van. 
A „Kertváros” Önkormányzati Társulás munkaszervezetének feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal dolgozói 
látják el, amelyhez havi 400 e Ft-tal járul hozzá a Társulás, ennek összege szintén itt került tervezésre és 
elszámolásra. A bevétel ezen a soron 50 %-ban teljesült. 
Szintén itt került tervezésre és elszámolásra a fizetendő ÁFA összege is. Az eredeti előirányzat 756 e Ft volt, 
amely év közben nem változott, teljesítése 157 e Ft, 20,80 %. 
 
Felhalmozási célú bevételek 
A Polgármesteri Hivatal esetében felhalmozási célú bevétel nem került tervezésre és elszámolásra. 
 
Finanszírozási bevételek 
A finanszírozási bevételek eredeti előirányzata 348.257 e Ft, amely év közben 351.375 e Ft-ra változott, 
teljesítése 144.432 e Ft, a módosított előirányzat 41,10 %-a. 
Irányító szervi támogatásként került tervezésre és elszámolásra az Önkormányzat által adott támogatás összege, 
amely a Polgármesteri Hivatal kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt 
csak a 8 sz. mellékletben jelenik meg, az 1 sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. 
A támogatás eredeti előirányzata 348.257 e Ft, év közben 349.901 e Ft-ra módosult, teljesítése 142.958 e Ft, a 
módosított előirányzat 40,86 %-a. 
A maradvány igénybevétele soron került elszámolásra a 2015. évi tényleges maradvány 1.474 e Ft-os összege, 
amely 100 %-ban teljesült. 
 
 
3. Intézmények bevételei 
 
Az Intézmények bevételeinek részletezését a rendelettervezet 10. sz., COFOG kód szerinti bontását a 11. sz. 
melléklete tartalmazza. 
Az intézményi bevételek eredeti előirányzata 831.702 e Ft, amely év közben 875.270 e Ft-ra változott, teljesítése 
445.605 e Ft, a módosított előirányzat 50,91 %-a.  
 
Működési célú bevételek 
A működési célú bevételek eredeti előirányzata 115.744 e Ft, amely év közben 116.849 e Ft-ra módosult, 
teljesítése 59.416 e Ft, a módosított előirányzat 50,85 %-a. 
Az intézményi m ködési bevételek között az Önkormányzat fenntartásában és működésében maradt intézmények 
étkeztetéssel kapcsolatos bevételei kerültek tervezésre és elszámolásra. a működési bevételek eredeti 
előirányzata 44.984 e Ft, amely év közben 46.089 e Ft-ra változott, teljesítése 23.792 e Ft, a módosított 
előirányzat 51,62 %-a. 
Az egyéb m ködési célú támogatások ÁH-on belülről soron került tervezésre és elszámolásra az OEP támogatás 
összege, amelyet a Városi Egészségügyi Központ kap. A tervezett 70.760 e Ft összeg év közben nem változott, 
teljesítése 50,34 %, 35.624 e Ft. 
 
Felhalmozási célú bevételek 
Felhalmozási célú bevétel az intézményeknél nem került tervezésre és elszámolásra. A felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök között került elszámolásra – mint átfutó tétel – az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
által szervezett jótékonysági est bevétele, amely átadásra került a tűzkárt szenvedett családok részére. 
 
Finanszírozási célú bevételek 
Finanszírozási célú bevételek eredeti előirányzata 715.958 e Ft, év közben 758.079 e Ft-ra módosult, teljesítése 
385.847 e Ft, a módosított előirányzat 50,90 %-a. 
Finanszírozási bevételként került tervezésre és elszámolásra az Önkormányzat által adott támogatás összege, 
amely az intézmények kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 
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10 sz. mellékletben jelenik meg, az 1 sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. 
Az Önkormányzati támogatás eredeti előirányzata 691.958 e Ft, amely év közben 724.702 e Ft-ra módosult, 
teljesítése 352.470 e Ft, a módosított előirányzat 48,64 %-a. 
Maradványként 24.000 e Ft került tervezésre, amely a 2015. évi beszámoló elfogadása után 33.377 e Ft-ra 
emelkedett és 100 %-ban teljesült. 
 
 
KIADÁSOK 
 
A kiadási előirányzat és a teljesítési adatok alakulását előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti 
bontásban az előterjesztés 1. sz., 4. sz., 6. sz., 8. sz., 10. sz. mellékletei, kormányzati funkciók szerinti bontását 
pedig a 7. sz., 9. sz. és 11. sz. mellékletei tartalmazzák. 
A kiadások eredeti előirányzata 2.981.227 e Ft, amely év közben 3.182.711 e Ft-ra módosult, teljesítése 
1.408.525 e Ft, a módosított előirányzat 44,26 %-a. 
 
 
1. Önkormányzat kiadásai 
 
Az Önkormányzat kiadásainak eredeti előirányzata 1.779.465 e Ft, amely év közben 1.934.263 e Ft-ra 
emelkedett, 861.412 e Ft-ra, 44,53 %-ra teljesült. 
 
Működési célú kiadások 
 
A működési célú kiadások részletezést a rendelettervezet 4. sz., COFOG kód szerinti bontását a 7. sz. melléklete 
tartalmazza.  
A működési célú kiadások eredeti előirányzata 1.151.141 e Ft, amely év közben 1.273.394 e Ft-ra változott, 
teljesítése 542.877 e Ft, a módosított előirányzat 42,63 %-a, 
 
Személyi juttatások 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 51.673 e Ft, év közben 64.332 e Ft-ra emelkedett. az I. félévben 
40.860 e Ft-ra, 63,51 %-ra teljesült. 
Foglalkoztatottak személyi juttatásai 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a két fő mezőőr alapilletményének összege, a közlekedési 
költségtérítésének összege, valamint a részükre járó cafetéria-juttatás nettó összege.  
Itt került továbbá tervezésre a közfoglalkoztatásra fordított összeg Önkormányzatunkat terhelő önrésze, 
elszámolásra pedig a ténylegesen kifizetett összeg. 
Itt került továbbá elszámolásra 369 e Ft összegben a mezőőrök részére kifizetett bérkompenzáció, a 
közfoglalkoztatottak részére kifizetett betegszabadság és szabadságmegváltás összege. 
Az eredeti előirányzat 10.803 e Ft-os összege év közben 22.510 e Ft-ra módosult, teljesítése 20.026 e Ft, a 
módosított előirányzat 88,96 %-a. A „túlteljesítés” a közmunka foglalkoztatás soron jelentkezik, melynek oka, 
hogy a részükre kifizetett bér után két-három hónap elteltével jelentkezik a visszaigényelt támogatás összege, így 
később kerül az előirányzata korrigálásra. 
Kisebb túlteljesítés mutatkozik a közalkalmazottak cafetéria juttatása soron, amelynek oka, hogy havi 
rendszerességgel csak az Erzsébet utalvány összege jelentkezik, a Szép kártyára kért összeget év elején egy 
összegben rendeljük meg egész évre vonatkozóan. 
 
Külső személyi juttatások 
A külső személyi juttatások soron került megtervezésre és elszámolásra a polgármester, alpolgármester 
alapilletménye, a részükre járó cafetéria-juttatás nettó összege, a polgármester, alpolgármester részére fizetendő 
közlekedési költségtérítés összege. A külső személyi juttatások között került tervezésre és elszámolásra a 
képviselőknek fizetendő tiszteletdíj összege, a megbízási díj összege, valamint itt kerül elszámolásra a 
céltartalékon tervezett díjak kifizetett összege. 
A külső személyi juttatások eredeti előirányzata 40.870 e Ft, amely év közben 41.822 e Ft-ra változott, 20.834 e 
Ft-ra, 49,82 %-ra teljesült. 
„Túlteljesítés” a cafetéria juttatás soron látható, amelynek oka ugyanaz, mint a közalkalmazottak esetében. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok 
Itt került tervezésre és elszámolásra a bérek és a béren kívüli juttatások (cafetéria, költségtérítés), külső személyi 
juttatások után a jogszabályban meghatározott szociális hozzájárulási adó összege, a cafetéria-juttatás után 
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fizetendő egészségügyi hozzájárulás és munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összege. 
Az eredeti előirányzat 13.670 e Ft, amely év közben 15.775 e Ft-ra módosult, teljesítése 8.657 e Ft, 54,88 %. 
 
Dologi kiadások 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 396.859 e Ft, amely év közben 398.990 e Ft-ra változott, teljesítése 
220.397 e Ft, a módosított előirányzat 55,24 %-a. 
Készletbeszerzés 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a mezőőrök formaruha juttatásának összege, valamint itt került 
elszámolásra irodaszer vásárlásra kifizetett összeg. 
A készletbeszerzések eredeti előirányzata 344 e Ft, év közben 607 e Ft-ra módosult, teljesítése 405 e Ft, a 
módosított előirányzat 66,72 %-a. 
Kommunikációs szolgáltatás 
Az informatikai szolgáltatások között került megtervezésre és elszámolásra az adatrögzítésre, az 
adatfeldolgozásra, az internetes portálok tervezésére, elkészítésére, működtetésére, a web-hostingra irányuló 
szolgáltatás után fizetett összeg. Ennek megfelelően itt került megtervezésre és elszámolásra a KATAWIN 
kataszteri program használatáért, a földmérési alaptérképre, a honlap karbantartására, valamint a Helpynet Kft 
részére a szerződés szerint fizetett összeg. 
Az eredeti előirányzat 3.504 e Ft, amely év közben 4.944 e Ft-ra módosult, teljesítése 3.226 e Ft, 65,25 %.   
Szolgáltatási kiadások 
A közüzemi szolgáltatások rovaton került megtervezésre és elszámolásra a közvilágítás, a városközpontban 
létesített park öntözésének költsége, a Sportpálya üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi díjak költsége, valamint 
a fenntartásra átadott intézmények (iskolák) közüzemi kiadásainak összege. 
A vásárolt élelmezés soron került megtervezésre és elszámolásra az iskolák vásárolt élelmezésre fordított 
kiadásainak összege. Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra a nyári szünidei gyermekétkeztetés 
kiadásainak összeg. A Nyári gyermekétkeztetés soron az I. félévben a tavaszi szünet alatt felmerült költség került 
elszámolásra. 
A bérleti és lízingdíj soron került megtervezésre elszámolásra a MÁV Zrt részére fizetendő bérleti díj összege, 
valamint az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár részére az ott tartott esküvők kapcsán fizetendő díj 
összege. 
A közvetített szolgáltatás rovaton került megtervezésre és elszámolásra a Pest Megyei Kormányhivatalnak 
továbbszámlázott szolgáltatások összege. 
A vásárolt közszolgáltatások, egyéb szakmai szolgáltatások soron került elszámolásra a mezőőrök pszichológiai 
vizsgálatának költsége. 
Az egyéb szolgáltatások soron került megtervezésre és elszámolásra az Önkormányzat vagyona után fizetendő 
biztosítási díj összege. A pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak soron került megtervezésre és elszámolásra a 
bankszámlavezetés kapcsán fizetendő díjak összegei. Az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás rovaton 
került megtervezésre és elszámolásra a veszélyes hulladék elszállításának költsége, a 70 év felettiek 
szemétszállításáért kifizetett összeg, a csekkes befizetések miatt a Postának fizetendő díj összege. Itt került 
továbbá tervezésre és elszámolásra az erdészeti szakirányításért fizetett összeg. 
A szolgáltatási kiadások eredeti előirányzata 194.694 e Ft, amely év közben 197.516 e Ft-ra módosult, az I. 
félévben 102.679 e Ft-ra, 51,99 %-ra teljesült. 
Kiküldetés reklám-és propaganda kiadások 
A kiküldetések kiadásai soron a belföldi kiküldetési rendelvény alapján fizetendő költségekre került összeg 
tervezésre és elszámolásra. 
A reklám és propaganda kiadások soron került tervezésre és elszámolásra többek között a televíziós műsor 
készítésére a Williams Televízió részére fizetett összeg, a Baba-projektre és egyéb marketing kiadásra fizetendő 
összeg. 
Az eredeti előirányzat összege 10.194 e Ft, év közben 7.947 e Ft-ra módosult, 3.869 e Ft-ra, 48,69 %-ra teljesült. 
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a működési célú előzetesen felszámított áfa, a fizetendő 
általános forgalmi adó összege. Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra a folyószámlahitel igénybevételéhez 
kapcsolódó kamatkiadás összege, kártérítésekre, valamint eljárási díjakra kifizetett összeg. 
Az eredeti előirányzat összege 188.123 e Ft, amely év közben 187.976 e Ft-ra változott, teljesítése 110.218 e Ft, 
58,63 %. 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
Az ellátottak pénzbeli juttatásait családi támogatások, betegséggel kapcsolatos ellátások, foglalkoztatással, 
munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások, lakhatással kapcsolatos ellátások és egyéb nem intézményi ellátások 
bontásban kellett tervezni és kell elszámolni. 
Az ellátottak pénzbeli juttatásának eredeti előirányzata 30.800 e Ft, amely év közben 31.928 e Ft-ra változott, 



7 

teljesítése 12.779 e Ft, a módosított előirányzat 40,02 %-a. 
Egyéb működési célú kiadások 
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai soron került elszámolásra a 2014. évi 
normatíva felülvizsgálattal kapcsolatosan visszafizetendő 600 e Ft, valamint a 2015. évi ágazati pótlék 
elszámolása során visszafizetendő 125 e Ft összeg. 
A m ködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülre soron került megtervezésre az ASP 
pályázat keretében kapott összegből esetlegesen visszafizetendő 2 millió Ft összege, amelyre az I félévben 
teljesítés nem történt. 
Az egyéb m ködési célú támogatások ÁH-on belülre soron a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére fizetendő 
támogatás, a „Kertváros” Önkormányzati Társulás részére fizetendő tagdíj, működési hozzájárulás és a 
székhelytelepülésen keresztül folyósított normatív támogatás összege került tervezésre és elszámolásra, illetve itt 
került elszámolásra a Társulás intézményének dolgozói részére kifizetett ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék 
és bérkompenzáció átadott összege. 
A tervezett előirányzat 109.556 e  Ft-os összege év közben 118.892 e Ft-ra módosult, teljesítése 66.161 e Ft, a 
módosított előirányzat 55,65 %-a. 
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft 
részére a feladat-ellátási szerződésben megfogalmazott feladatok elvégzésére adott támogatás összege, a Dabas 
és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatása, a Szent József Idősek Klubja részére nyújtandó támogatás, a 
sportpálya üzemeltetésére fordított támogatás, a Bursa Hungarica pályázat nyertes pályázóinak fizetendő összeg, 
a hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó Gy.T.H. Kft. részére biztosított finanszírozás összege, valamint a 
polgármester által saját hatáskörben felhasználható keretösszeg. 
Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra a BKK-nak a buszjáratok közlekedtetéséért fizetendő támogatás 
összege. 
Itt került elszámolásra a céltartalékon tervezett „civil szervezetek támogatása”, a „közbiztonság támogatása”, a 
„FEGY támogatás” sorok terhére kifizetett összeg. 
Az egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre eredeti előirányzata 356.954 e Ft, amely év közben 
363.876 e Ft-ra módosult, teljesítése 193.298 e Ft, a módosított előirányzat 53,12 %-a.  
Tartalékok 
A tartalékok – általános és céltartalék – összegét az előterjesztés 5. sz. mellékletében részletezzük. Itt szerepel a 
pályázatok benyújtásához szükséges önrész összege, a civil szervezetek, alapítványok részére adható 
keretösszeg, a közbiztonság támogatására fordítható összeg, a városi rendezvényekre, illetve a város által 
alapított díjakra fordítható összeg, az intézményeknél várható végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak 
összege. Itt került tervezésre forrás a hó eltakarítás kiadásaira.  
Ezeken a sorokon teljesítési adat nem szerepel, azok összegei a költségvetés más soraiba kerültek át, jellegüknek 
megfelelően. 
 
Felhalmozási célú kiadások 
 
A felhalmozási célú kiadások részletezését a rendelettervezet 6. sz. melléklete, COFOG kód szerinti bontását a 7. 
sz. melléklete tartalmazza. 
A felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzata 605.226 e Ft, amely év közben 634.438 e Ft-ra változott, 
teljesítése 292.104 e Ft, a módosított előirányzat 46,04 %-a. 
 
Beruházások 
A beruházások összegei nettó módon (áfát nem tartalmazva) kerültek tervezésre és elszámolásra, a beruházások 
áfájának összege külön soron szerepel. 
A beruházások az alábbi csoportosításban kerültek megtervezésre és elszámolásra: immateriális javak 
beszerzése, ingatlanok beszerzése, létesítése, bővítése, informatikai eszközök beszerzése, létesítése, egyéb tárgyi 
eszközök beszerzése létesítése, részesedések beszerzése, valamint beruházások után fizetendő áfa összege. 
A beruházások eredeti előirányzata 590.910 e Ft, amely év közben 607.870 e Ft-ra módosult, teljesítése 278.603 
e Ft, a módosított előirányzat 45,83 %-a. 
Felújítások 
A felújítások összegei szintén nettó módon kerültek megtervezésre és elszámolásra, külön soron szerepel az áfa 
összege. 
A felújítások között került megtervezésre és a II. félévben elszámolásra az intézmények szükséges év közbeni 
felújítására fordított kiadás, buszmegállók felújításának költsége, szikkasztóárok költsége. 
Ezen a soron került elszámolásra az Ady Endre Általános Iskola kézilabda pálya felújításának költsége, amely 
eredetileg a céltartalékon a Kft eszközbeszerzés során szerepelt. 
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A felújítások eredeti előirányzata 11.840 e Ft, amely év közben 18.996 e Ft-ra módosult, teljesítése 6.930 e Ft,a 
módosított előirányzat 36,48 %-a. 
Egyéb felhalmozási kiadások 
Itt került tervezésre és elszámolásra a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek 
eszközvásárlásra átadott összeg, valamint a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósítható 
munkáltatói kölcsön összege. 
Az egyéb felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 2.476 e Ft volt, év közben 7.572 e Ft-ra módosult, 
teljesítése 6.571 e Ft, 86,78 %. 
 
Finanszírozási kiadások 
Költségvetési támogatások 
Ezen a soron került tervezésre és elszámolásra az Önkormányzat által a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények 
működésére adott támogatás összege, amely a Polgármesteri Hivatal és az intézmények kiadásainak és 
bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 4 sz. mellékletben jelenik meg, az 1 
sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. 
A költségvetési támogatások eredeti előirányzata 1.040.215 e Ft, amely év közben 1.074.603 e Ft-ra változott, 
teljesítése 497.447 e Ft, a módosított előirányzat 46,29 %-a. 
ÁHT-on belüli megelőzések 
Ezen a tételen került megtervezésre és elszámolásra a 2016. évi támogatásra 2015. december végén kapott előleg 
összege, amely 100 %-ban teljesült. 
 
 
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 
 
A Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezését az előterjesztés 8. sz. melléklete, COFOG kód szerinti 
bontását a 9. sz. melléklete tartalmazza. 
A kiadások eredeti előirányzata 370.060 e Ft, amely év közben 373.178 e Ft-ra változott, az I. félévben 149.137 
e Ft-ra, 39,96 %-ra teljesült. 
 
Működési célú kiadások 
A működési célú kiadások eredeti előirányzata 366.417 e Ft, amely év közben 369.535 e Ft-ra módosult, 
tejesítése 147.368 e Ft, a módosított előirányzat 39,88 %-a. 
 
Személyi juttatások 
A foglalkoztatottak személyi juttatása rovaton került megtervezésre és elszámolásra a Polgármesteri Hivatal 
foglalkoztatottai részére fizetett alapilletmény, illetménykiegészítés, nyelvpótlék, egyéb illetménypótlék összege. 
Itt került továbbá tervezésre a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra és túlszolgálat összege, a 
köztisztviselők jubileumi jutalma, dolgozónként nettó 148.688 Ft (bruttó 200.000 Ft) cafetéria-juttatás összege, a 
jogszabály alapján fizetendő közlekedési költségtérítés összege, szociális támogatások (szociális juttatás, 
temetési segély) összege. 
A külső személyi juttatások között került megtervezésre és elszámolásra az állományba nem tartozók részére 
fizetendő megbízási díj összege, valamint a reprezentáció címén kifizetett kiadások összege. 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 210.347 e Ft volt, amely év közben 210.977 e Ft-ra változott, az I. 
félévi teljesítés 85.164 e Ft, a módosított előirányzat 40,37 %-a. 
Munkaadókat terhelő járulékok 
A munkaadókat terhelő járulékok összegét a 2016. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük, amely 
tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, az 
egészségügyi hozzájárulás, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó és a rehabilitációs hozzájárulási adó 
összegét. 
A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 62.132 e Ft, amely év közben 62.302 e Ft-ra változott, 
teljesítése 25.581 e Ft, 41,06 %.  
Dologi kiadások 
A készletbeszerzések között került tervezésre és elszámolásra az irodaszerek, nyomtatványok, tonerek, patronok 
beszerzésének költségei, a szakkönyvbeszerzés, a folyóirat előfizetés, az üzemanyag, munkaruha, formaruha 
beszerzésének költsége. 
A kommunikációs szolgáltatások rovaton került tervezésre és elszámolásra a telefonköltség, a 
programfrissítésekért fizetendő díj összege. 
A szolgáltatási kiadások soron került tervezésre és elszámolásra a közüzemi díjak (villany, gáz, víz és csatorna 
díj) összege, a fénymásolók bérleti díjának összege, a gépkocsik, a számítógépek, a klímaberendezés, a lift, a 
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tűzjelző és a telefonközpont karbantartásáért fizetendő összegek, az oktatás, a foglalkoztatás eü. kiadása. Itt 
került továbbá tervezésre és elszámolásra a könyvvizsgálati díj, a belső ellenőrnek fizetett díj, a postaköltség, 
takarítás, a munkavédelem, a tűzvédelem, az őrzés költségeinek összege, a cégautó adó, a belföldi kiküldetés, a 
működési célú előzetesen felszámított áfa és a fizetendő áfa összege.  
A dologi kiadások eredeti előirányzata 93.938 e Ft, amely év közben 96.256 e Ft-ra változott, az I. félévben 
36.623 e Ft-ra, 38,05 %-ra teljesült. 
 
Felhalmozási célú kiadások 
Itt került tervezésre és elszámolásra a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges kis- és nagy értékű tárgyi 
eszköz vásárlásainak összege, úgymint számítástechnikai eszközök, irodai forgószék, beltéri zászló, 
mentőszerver, 1 db hangrögzítős és 3 db mobiltelefon (Helpynet miatt) beszerzése. 
A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 3.643 e Ft, amely év közben nem változott, teljesítése 1.769 e Ft, 
48,56 %. 
 
 
3. Intézmények kiadásai 
 
Az Önkormányzat által fenntartott intézmények 2016. évre tervezett kiemelt kiadási előirányzatait a 
rendelettervezet 10. sz. melléklete, COFOG kód szerinti bontását pedig a 11. sz. melléklete tartalmazza. 
A kiadások eredeti előirányzata 831.702 e Ft, amely év közben 875.270 e Ft-ra emelkedett, az I. félévben 
397.976 e Ft-ra, 45,47 %-ra teljesült. 
 
Működési célú kiadások 
A működési célú kiadások eredeti előirányzata 803.472 e Ft, amely év közben 839.354 e Ft-ra módosult, 
teljesítése 389.141 e Ft, 46,36 %. 
 
Személyi juttatások 
A foglalkoztatottak személyi juttatás kiadási tételein belül került tervezésre és elszámolásra a közalkalmazottak 
alapilletménye és pótlékai, valamint a külső személyi juttatásokra kifizetett összeg. 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 439.613 e Ft, amely év közben 451.921 e Ft-ra módosult, 208.010 e 
Ft-ra teljesült, a módosított előirányzat 46,03 %-ára. 
Munkaadókat terhelő járulék 
A munkaadókat terhelő járulékok összege  tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 
fizetett szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, és a munkáltatót terhelő személyi 
jövedelemadó összegét. 
Az eredeti előirányzat 124.021 e Ft, amely év közben 127.929 e Ft-ra módosult, 45,61 %-ra, 58.347 e Ft-ra 
teljesült. 
Dologi kiadások 
A dologi kiadások az intézmények készletbeszerzési (irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyag), szolgáltatási 
(elsősorban közüzemi díjak) kiadásainak, valamint a gyermek- és felnőtt étkeztetés kiadásaira kifizetett összeget 
tartalmazzák.  
A dologi kiadások eredeti előirányzata 239.838 e Ft, amely év közben 259.504 e Ft-ra változott, az I. félévben 
122.784 e Ft-ra, 47,31 %-ra teljesült. 
 
Felhalmozási célú kiadások 
Ezen a soron a működéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének összege került tervezésre és 
elszámolásra. 
A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 28.230 e Ft, amely év közben 35.574 e Ft-ra módosult, 8.493 e Ft-
ra, a módosított előirányzat 23,87 %-ra teljesült. 
Felhalmozási célú támogatás 
Ezen a soron került elszámolásra az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár által szervezett 
jótékonysági est bevételének átadott összege – 342 e Ft - a tűzkárt szenvedett családok részére. 
 
 
A 12. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat, az Önkormányzat költségvetési intézményei, a 
Polgármesteri Hivatal és a közfoglalkoztatottak létszámát teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak szerinti 
bontásban. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni 
szívesedjenek.  
 
 
Határozati javaslat 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámoló jelentését elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester. 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer sített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
 
Gyál, 2016. szeptember 5. 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei 2 819 680 3 008 866 2 137 371 71,04%
     Működési célú bevételek 2 254 925 2 287 744 1 420 187 62,08%
        Működési célú támogatások ÁH-n belülről 725 185 758 004 413 515 54,55%
        Közhatalmi bevételek 1 390 435 1 390 375 914 144 65,75%
        Működési bevétel 139 305 139 365 92 528 66,39%
        Működési célú átvett pénzeszközök 0 0

     Felhalmozási célú bevételek 41 297 41 297 37 359 90,46%
        Felhalmozási célú önk. támogatás 21 949 21 949 20 852 95,00%
        Felhalmozási bevétel 9 000 9 000 10 039 111,54%
        Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10 348 10 348 6 468 62,50%

    Finanszírozási bevételek 523 458 679 825 679 825 100,00%

2. Polgármesteri Hivatal bevételei 21 803 23 277 10 941 47,00%
     Működési célú bevételek 21 803 21 803 9 467 43,42%
        Közhatalmi bevételek 100 100 0
        Intézményi működési bevétel 21 703 21 703 9 467 43,62%
    Felhalmozási célú bevételek 0 0 0
    Finanszírozási bevételek 0 1 474 1 474 100,00%

3. Intézmények bevételei 139 744 150 568 93 135 61,86%
     Működési célú bevételek 115 744 116 849 59 416 50,85%
        Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről 70 760 70 760 35 624 50,34%
        Intézményi működési bevétel 44 984 46 089 23 792 51,62%
     Felhalmozási célú bevételek 0 342 342
     Finanszírozási bevételek 24 000 33 377 33 377 100,00%

B e v é t e l e k összesen: 2 981 227 3 182 711 2 241 447 70,43%

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai 1 779 465 1 934 263 861 412 44,53%
     Működési célú kiadások 1 151 141 1 273 394 542 877 42,63%
        Személyi juttatások 51 673 64 332 40 860 63,51%
        Munkaadókat terhelő járulékok 13 670 15 775 8 657 54,88%
        Dologi kiadások 396 859 398 990 220 397 55,24%
        Ellátottak pénzbeli juttatásai 30 800 31 928 12 779 40,02%
        Egyéb működési célú kiadások 658 139 762 369 260 184 34,13%

      Felhalmozási célú kiadások 605 226 634 438 292 104 46,04%
         Beruházások 590 910 607 870 278 603 45,83%
         Felújítások 11 840 18 996 6 930 36,48%
         Egyéb felhalmozási kiadások 2 476 7 572 6 571 86,78%

      Finanszírozási kiadások 23 098 26 431 26 431 100,00%

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 370 060 373 178 149 137 39,96%
     Működési célú kiadások 366 417 369 535 147 368 39,88%
         Személyi juttatások 210 347 210 977 85 164 40,37%
         Munkaadókat terhelő járulékok 62 132 62 302 25 581 41,06%
         Dologi kiadások 93 938 96 256 36 623 38,05%
    Felhalmozási célú kiadások 3 643 3 643 1 769 48,56%
    Finanszírozási kiadások 0 0 0

3. Intézmények kiadásai 831 702 875 270 397 976 45,47%
     Működési célú kiadások 803 472 839 354 389 141 46,36%
         Személyi juttatások 439 613 451 921 208 010 46,03%
         Munkaadókat terhelő járulékok 124 021 127 929 58 347 45,61%
         Dologi kiadások 239 838 259 504 122 784 47,31%
      Felhalmozási kiadások 28 230 35 916 8 835 24,60%
      Finanszírozási kiadások 0 0

K i a d á s o k összesen: 2 981 227 3 182 711 1 408 525 44,26%

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a mód. 
Ei-hoz.

 1. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2016. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

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



2 254 925 2 287 744 1 420 187 62,08%

Működési célú támogatások ÁH-n belülről B1 725 185 758 004 413 515 54,55%
Önkormányzatok működési támogatása B11 723 025 741 540 397 033 53,54%
          Támogatások (feladatmutatók alapján) 723 025 719 640 373 612 51,92%
          Ágazati pótlék, kieg.ágazati pótl., bérkomp. 0 21 900 23 421 106,95%

Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről B16 2 160 16 464 16 482 100,11%
        Mezőőri támogatás 2 160 2 160 1 080 50,00%
        Közcélú foglalkoztatás támogatás 0 14 154 15 052 106,34%
        Egyéb működési c. támogatások 0 150 150 100,00%
        Bursa támogatás 200
Közhatalmi bevételek B3 1 390 435 1 390 375 914 144 65,75%
Vagyoni típusú adók B34 202 000 202 000 107 527 53,23%
                Építményadó 202 000 202 000 107 527 53,23%
                ebből: letéti 4 000 4 000 2 492 62,30%
Termékek és szolgáltatások adói B35 1 176 330 1 174 330 797 415 67,90%
                Iparűzési adó 1 088 330 1 088 330 746 527 68,59%
                ebből: letéti 15 000 15 000 4 915 32,77%
               Gépjárműadó 86 000 86 000 50 888 59,17%
               Talajterhelési díj 2 000 0
Egyéb közhatalmi bevételek B36 12 105 14 045 9 202 65,52%
               Mezőőri járulék 3 000 3 000 2 298 76,60%
               Helyi adóbírság, pótlék 4 000 4 000 3 556 88,90%
                Helyszíni bírság 2 100 2 100 40 1,90%
                Egyéb közhatalmi bevétel 3 005 2 945 2 263 76,84%
               Talajterhelési díj 0 2 000 1 045 52,25%

Működési bevételek B4 139 305 139 365 92 528 66,39%
Áru és készletértékesítés bevétele B401 0 0 0
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek B402 0 60 18 30,00%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 4 429 4 429 2 773 62,61%
Tulajdonosi bevételek B404 78 584 78 584 40 964 52,13%
   Bérleti díj Mezőhúsgép 4 800 4 800 2 400 50,00%
   Bérleti díj Navax 3 622 3 622 1 811 50,00%
   A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 48 000 48 000 22 835 47,57%
   Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat) 600 600 0
   Bérleti díj DPMV Zrt 421 421 210 49,88%
   Bérleti díj Eisberg Kft. 903 903 452 50,06%
   Bérleti díj Telenor Mo. Zrt. 1 000 1 000 2 500 250,00%
   Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt. 2 693 2 693 1 346 49,98%
   Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt 2 400 2 400 2 400 100,00%
   Bérleti díj Hiteles Kft 100 100 50 50,00%
   Bérleti díj A.S.A (régi kukásautó) 1 920 1 920 960 50,00%
   Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató) 12 000 12 000 6 000 50,00%
   Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület 125 125 0
Ellátási díjak B405 30 898 30 898 19 147 61,97%
   Átadott intézmények étkezési bevételei 30 178 30 178 18 500 61,30%
               -Ady Endre Általános Iskola 17 388 17 388 10 664 61,33%
               -Bartók Béla Általános Iskola 5 977 5 977 3 694 61,80%
               -Zrínyi Miklós Általános Iskola 6 813 6 813 4 142 60,80%
   Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele 720 720 647 89,86%
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 25 254 25 254 14 119 55,91%
Áfa visszatérítés B407 14 792
Kamatbevételek B408 140 140 703 502,14%
Egyéb működési bevételek B411 12
Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0

M e g n e v e z é s

Gyál Város Önkormányzat 2016 évi bevételei

 2. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2016.06.30 
teljesités 

2016. 06. hó 
mód. ei.2016. eredeti ei.

Telj. %-a 
mód. Ei-

hoz.

Működési célú bevételek



M e g n e v e z é s

Gyál Város Önkormányzat 2016 évi bevételei

 2. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2016.06.30 
teljesités 

2016. 06. hó 
mód. ei.2016. eredeti ei.

Telj. %-a 
mód. Ei-

hoz.
Felhalmozási célú bevételek 41 297 41 297 37 359 90,46%

Felhalmozási célú önkormányzati támog. B2 21 949 21 949 20 852 95,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támog. (hazai) B21 0 0

Felhalmozási célú önkormányzati támog. (Uniós) B25 21 949 21 949 20 852 95,00%
      KEOP pályázat hulladékkezelés 21 949 21 949 20 852 95,00%

Felhalmozási bevétel B5 9 000 9 000 10 039 111,54%
      Ingatlanok értékesítése B52 9 000 9 000 10 000 111,11%
      Egyéb tárgyi eszköz értékesítés B53 39
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 10 348 10 348 6 468 62,50%

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás B74 855 855 503 58,83%
      Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése 855 855 503 58,83%

Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) B75 9 493 9 493 5 965 62,84%
     MO melletti terület szab.terv 9 493 9 493 0,00%
     Csatorna átvett pénzeszköz 5 965

B8 523 458 679 825 679 825 100,00%
      Maradvány igénybevétele B813 120 598 124 492 124 492 100,00%
      Maradvány igénybevétele B817 402 860 552 000 552 000 100,00%
     Áht-n belüli megelőlegezés 3 333 3 333 100,00%

Önkormányzat bevételei összesen: 2 819 680 3 008 866 2 137 371 71,04%

Finanszírozási bevételek



2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 73 063 73 063 38 418 52,58%

2. sz.
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása B112 409 770 408 699 208 289 50,96%
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása 344 418 344 367 174 607 50,70%
II.2. Óvodaműködtetési támogatás 58 252 58 518 30 132 51,49%
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó 
többletkiadásokhoz 7 100 5 814 3 550 61,06%

2. sz.
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása B113 212 999 210 685 110 731 52,56%
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatás 0 0

III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 45 077 44 811 23 440 52,31%
       III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat 21 000 21 000 10 920 52,00%
                       alaptámogatás
                       társulási kiegészítés
       III.3.b Család- és gyermekjóléti központ 14 700 14 700 7 644 52,00%
                       alaptámogatás
                       társulási kiegészítés
       III.3.c (1) szociális étkezés 2 214 2 325 1 151 49,51%
       III.3.d (2) házi segítségnyújtás 7 163 6 786 3 725 54,89%

III.3. Bölcsődei ellátás 37 057 37 057 19 270 52,00%

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 56 043 56 043 29 142 52,00%
         Gyermekétkeztetés támogatása (működési) 69 957 69 957 36 378 52,00%
         Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása 3 356 2 364 1 678 70,98%

III.7. Kieg. Támogatás a bölcsődében fogl., felsőfokú végzettségű kisgyerm.nev.b. 1 509 453 823 181,68%

2. sz. IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása B114 27 193 27 193 16 174 59,48%
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 27 193 27 193 16 174 59,48%

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 723 025 719 640 373 612 51,92%

3. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2016. évi  támogatásai

2016.06.30 
teljesités 

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2016. májusi 
felmérésKv.tvr.   

mell. Megnevezés

2016. évi 
megalapozó 

felmérés



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

mód. ei.
2016.06.30 
teljesités 

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

Személyi juttatások K1 51 673 64 332 40 860 63,51%

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 10 803 22 510 20 026 88,96%
    Közalkalmazottak alapilletménye K1101 3 096 3 096 1 320 42,64%
    Közmunka foglalkoztatás K1101 6 200 17 507 17 870 102,07%
    Közalkalmazottak cafetéria juttatása K1107 297 297 185 62,29%
    Közlekedési költség térítése K1109 1 210 1 210 282 23,31%
    Foglalkoztatottak személyi juttatása K1113 400 369 92,25%
Külső személyi juttatások K12 40 870 41 822 20 834 49,82%
    Polgármester, alpolgármester alapilletménye K121 11 934 11 934 5 967 50,00%
    Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K121 297 297 241 81,14%
    Közlekedési költség térítés K121 1 790 1 790 746 41,68%
    Képviselők tiszteletdíja K121 22 601 22 601 11 301 50,00%
    Állományba nem tartozó megbízási díja K123 4 248 5 100 2 479 48,61%
    Egyéb (kitüntetés, stb.) K12 0 100 100 100,00%

Munkaadókat terhelő járulékok K2 13 670 15 775 8 657 54,88%
    Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) 13 465 15 154 8 097 53,43%
    Egészségügyi hozzájárulás %-os 99 362 333 91,99%
    Munkáltatói személyi jövedelamadó 106 239 209 87,45%
    Táppénz hozzájárulás 0 20 18 90,00%

Dologi kiadások K3 396 859 398 990 220 397 55,24%
Készletbeszerzés K31 344 607 405 66,72%
   Irodaszer beszerzés K312 0 163 165 101,23%
    Üzemeltetési anyagok K312 344 444 240 54,05%
         Munka és védőruha, üzemanyag K312 344 444 240 54,05%
Kommunikációs szolgáltatások K32 3 504 4 944 3 226 65,25%
    Informatikai szolgáltatás igénybevétele K321 3 504 4 944 3 226 65,25%
Szolgáltatási kiadások K33 194 694 197 516 102 679 51,99%
    Közüzemi díjak K331 51 644 54 362 25 610 47,11%
          Közvilágítás K331 7 500 7 500 5 210 69,47%
          Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj K331 6 547 9 265 1 623 17,52%
          Átadott intézmények rezsi kiadásai K331 37 597 37 597 18 777 49,94%
                 - Ady Endre Á.I. 16 114 16 114 8 056 49,99%
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 11 872 11 872 5 936 50,00%
                 - Bartók Béla Á.I. 9 500 9 500 4 730 49,79%
                 - Kodály Z. Műv. Isk. 111 111 55 49,55%
    Vásárolt élelmezés K332 106 460 106 460 61 847 58,09%
                 - Ady Endre Á.I. 43 074 43 074 26 181 60,78%
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 32 148 32 148 19 978 62,14%
                 - Bartók Béla Á.I. 26 238 26 238 15 609 59,49%
                 - Nyári gyermekétkeztetés 5 000 5 000 79 1,58%
    Bérleti és lízingdíjak K333 1 030 1 030 137 13,30%
    Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K334 2 000 2 000 315 15,75%
    Közvetített szolgáltatások K335 4 429 4 429 1 699 38,36%
    Vásárolt közszolgálatás,egyéb szakmai szolg. K336 0 61 7 11,48%
    Egyéb szolgáltatások K337 29 131 29 174 13 064 44,78%
          Biztosítási díjak K337 4 051 4 051 420 10,37%
          Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak K337 6 200 6 200 3 091 49,85%
          Szállítási szolgáltatás K337 0 50 56 112,00%
          Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás K337 18 880 18 873 9 497 50,32%
Kiküldetés reklám-és propagandakiadások K34 10 194 7 947 3 869 48,69%
    Kiküldetések kiadásai K341 360 260 149 57,31%
    Reklám és propaganda kiadások K342 9 834 7 687 3 720 48,39%

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásK35 188 123 187 976 110 218 58,63%
    Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 54 123 53 976 27 894 51,68%
    Fizetendő általános forgalmi adó K352 126 170 126 170 80 054 63,45%
    Kamatkiadások K353 500 500 0,00%
    Egyéb dologi kiadások K355 7 330 7 330 2 270 30,97%
          Kártérítések K355 2 000 2 000 86 4,30%
          Egyéb különféle dologi kiadások K355 5 330 5 330 2 184 40,98%

Megnevezés

4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2016. évi működési célú kiadások



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

mód. ei.
2016.06.30 
teljesités 

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

Megnevezés

4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2016. évi működési célú kiadások

K4 30 800 31 928 12 779 40,02%
Családi támogatások K42 0 0 0
Betegséggel kapcsolatos ellátások K44 0 0 0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.K45 0 0 0
Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 2 000 2 477 1 899 76,67%
    Lakhatási támogatás 2 000 2 349 1 771 75,39%
    Lakásfenntartási támogatás 0 128 128 100,00%
Egyéb nem intézményi ellátások K48 28 800 29 451 10 880 36,94%
    Települési támogatás 22 000 22 498 9 664 42,95%
    Köztemetés 1 500 1 500 502 33,47%
    Beiskolázási segély 3 500 3 500
    Szociális tanulmányi ösztöndíj 1 800 1 953 714 36,56%

Egyéb működési célú kiadások K5 658 139 762 369 260 184 34,13%
Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K5021 0 725 725 100,00%
Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-nK504 2 000 2 000 0 0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K506 109 556 118 892 66 161 55,65%
    Erzsébet utalvány visszafizetés 2015-ös 122
    Roma Nemzetiségi Önkorm. támog. 1 500 1 500 1 500 100,00%
    "Kertváros" Önkorm. Társulás támog. 108 056 117 392 64 539 54,98%
                           - tagdíj 716 716 418 58,38%
                           - működési hozzájárulás 62 263 62 263 36 320 58,33%
                           - normatív támog. 45 077 45 077 18 465 40,96%
                           - ágazati pótlék, bérkompenzáció 0 9 336 9 336 100,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K512 356 954 363 876 193 298 53,12%
    Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 3 200 3 200 1 210 37,81%
    Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 2 000 2 000 0
    Szent József Idősek Klubja 3 940 3 940 1 950 49,49%
    Gyáli Fúvószenekar támogatása 700 700 0
    Bursa Hungarica 3 000 3 000 1 350 45,00%
    Sportpálya üzemeltetésre támogatás 9 354 9 354 4 666 49,88%
    Polgármester által felhaszn.keret 7 000 6 950 2 139 30,78%
    Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. 166 713 170 365 107 070 62,85%
    GY.T.H. szemétszállítás támogatása 87 043 87 043 25 444 29,23%
    BKK buszjáratok 74 004 74 004 37 002 50,00%
    FEGY támogatás 0 1 410 2 910 206,38%
    Református Lelkészi Hivatal támogatása 0 750 750 100,00%
    Közbiztonsági Alapítvány támogatása 0 1 160 1 160 100,00%
    Bizottsági támogatások,rendőrség támogatása 7 647
Tartalékok K513 189 629 276 876
    Általános tartalék 5 000 3 759
    Céltartalék 184 629 273 117

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 590 910 607 870 278 603 45,83%
1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással) 546 317 559 714 270 018 48,24%
Immateriális javak beszerzése K61 12 460 12 460 2 900 23,27%
   Járdafelújítás tervezési munkái 430 430 0 0,00%
   Milleneumi park terv 230 230 0 0,00%
   ITS terveinek elkészítése 6 800 6 800 1 800 26,47%
   Kisfaludy-Bartók-Bem J. szabályozási terv 1 200 1 200 750 62,50%
   Városközpont tanulmányterv 1 200 1 200 350 29,17%
   Gördülő fejlesztési terv 600 600 0 0,00%
   Gyál-Alsó vasútállomás épületfelújítási és területrendezési terv 2 000 2 000 0 0,00%
Ingatlanok beszerzése,létesítése K62 480 203 485 343 250 123 51,54%
   Gyál-felső Vasútállomás 1 152 4 832 3 612 74,75%
   Liliom Óvoda felújítás, bővítés, parkoló, járda, kerítés 200 770 200 770 196 000 97,62%
   Tanuszoda parkoló, közműcsatlakozások 43 830 43 830 350 0,80%
   Kistérségi Szolgáltató Központ 2 999 2 999 0 0,00%
   Sporttelep fejlesztés 9 212 9 212 0 0,00%
   Bartók óvoda felújítás, bővítés 209 060 209 060 43 605 20,86%
   Tátika Óvoda felújítás 8 180 8 180 4 350 53,18%
   Víznyerő kutak létesítése 5 000 5 000 772 15,44%
   Védőnői épület felújítás, bővítés 0 550 772 140,36%
   Bóbita Bölcsőde bővítés 0 248 0 0,00%

     Buszvárók építése 0 662 662 100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 18 000 18 000 2 385 13,25%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 28 254 36 511 7 210 19,75%
   Liliom Óvoda eszközbeszerzés 11 658 11 658 1 406 12,06%
   Bartók tagóvoda bútorbeszerzés 11 084 11 084 0 0,00%
   Önkormányzati gépkocsi vásárlás 5 512 5 512 5 497 99,73%
   Térfigyelő kamerarendszer 0 7 950 0 0,00%
   Kamera vásárlás rendőrség részére 0 307 307 100,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadáK66 7 400 7 400 7 400 100,00%

1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások 0 0 0

Beruházási Áfa K67 44 593 48 156 8 585 17,83%

Felújítások K7 11 840 18 996 6 930 36,48%
Ingatlanok felújítása K71 9 323 14 958 5 457 36,48%
   Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) 4 173 4 173 0 0,00%
   Buszmegállók felújítása 4 600 4 778 0 0,00%
   Szikkasztóárkok 550 550 0 0,00%
   Ady utcai kézilabda pálya felújítás 0 5 457 5 457 100,00%
Felújítási áfa K74 2 517 4 038 1 473 36,48%

Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 2 476 7 572 6 571 86,78%
   Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás 1 476 6 572 6 571 99,98%
   Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre 1 000 1 000 0

Finanszírozási kiadások K9 1 063 313 1 101 034 523 878 47,58%
    Költségvetési támogatások 1 040 215 1 074 603 497 447 46,29%
        Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. 348 257 349 901 142 958 40,86%
        Gyál Város intézményeinek támogatása 691 958 724 702 354 489 48,92%
   ÁHT-n belüli megelőlegezések 23 098 26 431 26 431 100,00%

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s

Gyál Város Önkormányzat
2016. évi felhalmozási  és finanszírozási célú kiadások

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 
eredeti ei.



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.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

5 245 5 395 18 014 333,90% 1 385 330 0 0 99 219 99 219 52 538 52,95%
Működési célú támogatások ÁH-n belülről 150 340 226,67%
Közhatalmi bevételek 5 105 5 045 2 276 45,11% 1 385 330 0
Intézményi működési bevételek 140 200 15 398 7699,00% 99 219 99 219 52 538 52,95%
Működési célú pénzeszköz átvétel

9 493 9 493 0 0 0 9 000 9 000 10 039 111,54%
Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel 9 000 9 000 10 039 111,54%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 493 9 493

14 738 14 888 18 014 121,00% 1 385 330 0 108 219 108 219 62 577 57,82%

587 931 692 404 293 539 42,39% 2 414 2 414 1 500 62,14% 0 0 4 724 4 724 1 695 35,88%
Személyi juttatások 40 150 41 102 20 834 50,69% 720 720
Munkaadókat terhelő járulékok 10 784 11 410 5 708 50,03% 194 194
Dologi kiadások 70 599 70 012 99 393 141,97% 4 724 4 724 1 695 35,88%
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások 466 398 569 880 167 604 29,41% 1 500 1 500 1 500 100,00%

18 875 23 812 17 860 75,00% 0 0 0 0 0 0 0
Beruházások 17 399 18 599 15 025 80,78%
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 476 5 213 2 835 54,38%

606 806 716 216 311 399 43,48% 2 414 2 414 1 500 62,14% 0 0 4 724 4 724 1 695 35,88%Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

011130 011140 011220

Működési célú bevételek

Bevételek

Felhalmozási célú bevételek

013350



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

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

Felhalmozási célú bevételek

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.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

0 0 0 725 185 750 549 402 019 53,56% 0 0
725 185 750 549 402 019 53,56%

0 0 0 0 0 0 0

273 632 273 662 100,01%
0 0 725 185 750 549 402 019 53,56% 0 273 632 273 662 100,01%

1 124 1 124 2 036 181,14% 0 0 2 704 2 704 0

1 124 1 124 2 036 181,14% 2 704 2 704

0 0
3 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 736
23 098 0 1 040 215 1 074 603 497 447 46,29%

3 736 1 124 1 124 2 036 181,14% 23 098 0 1 042 919 1 077 307 497 447 46,18%

018030013320 016030 018010



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

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

Felhalmozási célú bevételek

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.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

0 7 305 11 156 152,72% 0 0 0 0 0 0
7 305 11 156 152,72%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7 305 11 156 152,72% 0 0 0 0

7 874 20 946 20 645 98,56% 0 0 127 74 004 74 004 37 002 50,00% 6 169
6 200 17 817 18 142 101,82%
1 674 3 129 2 503 79,99%

127

74 004 74 004 37 002 50,00% 6 169
0 0 0 546 546 0 3 692 8 659 3 612 41,71%

546 546 3 692 8 659 3 612 41,71%

7 874 20 946 20 645 98,56% 546 546 127 23,26% 77 696 82 663 40 614 49,13% 6 169

045140041233 045120 045160



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

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

Felhalmozási célú bevételek

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.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 20 852 855 855 503 58,83% 21 949 21 949 0
20 852 21 949 21 949

855 855 503 58,83%

0 0 0 0 855 855 503 58,83% 21 949 21 949

103 172 103 172 32 220 31,23% 3 708 3 708 0 0 0 0 100 916 100 916 0

16 129 16 129 6 776 42,01% 3 708 3 708 100 916 100 916

87 043 87 043 25 444 29,23%
0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 543 741 37 768 10 488 27,77%

537 201 31 002 10 488 33,83%
6 540 6 766

1 000 1 000

103 172 103 172 32 220 31,23% 3 708 3 708 1 000 1 000 644 657 138 684 10 488 7,56%

051020 051050 061030 062020



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

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

Felhalmozási célú bevételek

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.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

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

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

0 0 0 0 0 0 0 0

11 665 14 383 6 779 47,13% 6 058 6 172 2 811 45,54% 9 354 9 354 4 067 43,48% 6 900 6 900 13 588 196,93%
4 603 4 693 1 884 40,14%
1 018 1 042 446 42,80%

11 665 14 383 6 779 47,13% 437 437 481 110,07%

9 354 9 354 4 067 43,48% 6 900 6 900 13 588 196,93%
0 0 0 0 1 270 0 9 212 74 293 7 121 9,59% 0 0 0

9 212 67 363 191 0,28%
6 930 6 930 100,00%

1 270

11 665 14 383 6 779 47,13% 6 058 7 442 2 811 37,77% 18 566 83 647 11 188 13,38% 6 900 6 900 13 588 196,93%

084031081030064010 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

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

Felhalmozási célú bevételek

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.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 720 647 89,86%

720 720 647 89,86%

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

0 0 0 0 0 0 720 720 647 89,86%

9 000 9 000 2 138 23,76% 0 0 20 26 184 26 332 12 919 49,06% 141 141 70 49,65%

20 26 184 26 184 12 919 49,34% 141 141 70 49,65%

9 000 9 000 2 138 23,76% 148
0 0 0 0 0 0 5 300 5 389 0 0 0 0

5 300 5 300
89

9 000 9 000 2 138 23,76% 0 0 20 31 484 31 721 12 919 40,73% 141 141 70 49,65%

084032 086030 091220 091250



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

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

Felhalmozási célú bevételek

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.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

0 0 0 38 326 38 326 23 495 61,30% 0 0 0 900 900 450 50,00%

38 326 38 326 23 495 61,30% 900 900 450 50,00%

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

0 0 38 326 38 326 23 495 61,30% 0 0 900 900 450 50,00%

21 422 21 422 10 858 50,69% 128 855 128 855 78 445 60,88% 0 0 0 4 841 4 841 2 400 49,58%

21 422 21 422 10 858 50,69% 128 855 128 855 78 445 60,88% 901 901 450 49,94%

3 940 3 940 1 950 49,49%
22 860 22 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 860 22 860

44 282 44 282 10 858 24,52% 128 855 128 855 78 445 60,88% 0 0 4 841 4 841 2 400 49,58%

101150 102030092120 096015



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

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

Felhalmozási célú bevételek

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.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-

hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

6 350 6 350 100 1,57% 0 0 0 2 800 128 0 29 000 32 800 13 094 39,92%

6 350 6 350 100 1,57% 800 0 200 1 000 248 24,80%
2 000 128 28 800 31 800 12 846 40,40%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 350 6 350 100 1,57% 0 0 2 800 128 29 000 32 800 13 094 39,92%

104037 105010 106020 107060



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

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

Felhalmozási célú bevételek

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.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-

hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-

hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-

hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

0 0 1 385 330 911 868 65,82%

1 385 330 911 868 65,82%

0 0 5 965

5 965
523 458 402 860 402 860 100,00%

523 458 402 860 402 860 100,00% 0 0 5 965 0 0 0 1 385 330 911 868 65,82%

0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0

55

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

0 0 0 0 0 0 55 0 0

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

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

Felhalmozási célú bevételek

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.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a 
mód. Ei-hoz.

2 254 925 2 287 744 1 420 187 62,08%
725 185 758 004 413 515 54,55%

1 390 435 1 390 375 914 144 65,75%
139 305 139 365 92 528 66,39%

0 0 0
41 297 41 297 37 359 90,46%
21 949 21 949 20 852 95,00%
9 000 9 000 10 039 111,54%

10 348 10 348 6 468 62,50%
3 333 3 303 99,10% 523 458 679 825 679 825 100,00%

0 3 333 3 303 99,10% 0 0 2 819 680 3 008 866 2 137 371 71,04%

0 600 600 100,00% 0 0 0 1 151 141 1 273 394 542 877 42,63%
51 673 64 332 40 860 63,51%
13 670 15 775 8 657 54,88%

396 859 398 990 220 397 55,24%
30 800 31 928 12 901 40,41%

600 600 100,00% 658 139 762 369 260 062 34,11%
0 0 0 0 458 841 249 287 54,33% 605 226 634 438 292 104 46,04%

458 841 249 287 54,33% 590 910 607 870 278 603 45,83%
11 840 18 996 6 930 36,48%
2 476 7 572 6 571 86,78%

0 26 431 26 431 100,00% 1 063 313 1 101 034 523 878 47,58%
0

0 27 031 27 031 100,00% 0 458 841 249 287 54,33% 2 819 680 3 008 866 1 358 859 45,16%

Cofog összesen018020 091140



8. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

370 060 373 178 153 899 41,24%

21 803 21 803 9 467 43,42%
Közhatalmi bevételek 100 100 0
Működési bevételek 21 703 21 703 9 467 43,62%

0 0

348 257 351 375 144 432 41,10%
Irányító szervi támogatás 348 257 349 901 142 958 40,86%
Maradvány igénybevétel 0 1 474 1 474 100,00%

370 060 373 178 149 137 39,96%

366 417 369 535 147 368 39,88%
Személyi juttatások 210 347 210 977 85 164 40,37%
Munkaadókat terhelő járulékok 62 132 62 302 25 581 41,06%
Dologi kiadások 93 938 96 256 36 623 38,05%

Felhalmozási célú kiadások 3 643 3 643 1 769 48,56%

0 0 0

Polgármesteri Hivatal bevételei

Gyál Város Polgármesteri Hivatal
2016. évi bevételei és kiadásai

2016.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a mód. 
Ei-hoz.

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

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
 06.hó 

teljesítés

2016. 06. hó 
telj. %-ban

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. 
hó mód. 

ei.

2016. évi
 06.hó 

teljesítés

2016. 06. hó 
telj. %-ban

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi
 06.hó 

teljesítés

2016. 06. hó 
telj. %-ban

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi
 06.hó 

teljesítés

2016. 06. hó 
telj. %-ban

Működési bevételek 6 595 6 595 3 103 47,05% 0 0 0 0 12 414 12 414 4 863 39,17%
Közhatalmi bevételek 100 100
Működési bevételek 6 495 6 495 3 103 47,78% 12 414 12 414 4 863 39,17%

Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0
Irányíró szervi támogatás
Maradvány

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 6 595 6 595 3 103 47,05% 0 0 0 0 12 414 12 414 4 863 39,17%

Működési kiadások 208 639 226 937 92 398 40,72% 52 712 52 712 25 376 48,14% 48 565 48 565 11 580 23,84% 13 014 13 014 5 740 44,11%
Személyi juttatások 110 256 122 159 51 577 42,22% 33 523 33 523 16 266 48,52% 37 122 37 122 8 660 23,33%
Munkaadókat terhelő járulékok 35 440 38 686 16 191 41,85% 9 067 9 067 4 599 50,72% 9 782 9 782 2 376 24,29%
Dologi kiadások 62 943 66 092 24 630 37,27% 10 122 10 122 4 511 44,57% 1 661 1 661 544 32,75% 13 014 13 014 5 740 44,11%
Felhalmozási kiadások 3 643 3 643 1 769 48,56%

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 212 282 230 580 94 167 40,84% 52 712 52 712 25 376 48,14% 48 565 48 565 11 580 23,84% 13 014 13 014 5 740 44,11%

011130 011210 011220 013350



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
 06.hó 

teljesítés

2016. 06. hó 
telj. %-ban

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi
 06.hó 

teljesítés

2016. 06. hó 
telj. %-ban

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi
 06.hó 

teljesítés

2016. 06. hó 
telj. %-ban

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi
 06.hó 

teljesítés

2016. 06. hó 
telj. %-ban

0 0 2 794 2 794 1 501 53,72% 0 0 0 0

2 794 2 794 1 501 53,72%

0 0 0 0 348 257 351 375 144 432 41,10% 0 0
348 257 349 901 142 958 40,86%

1 474 1 474 100,00%

0 0 2 794 2 794 1 501 53,72% 348 257 351 375 144 432 41,10% 0 0

0 0 35 0 0 12 0 0 0 15 506 15 506 6 183 39,87%
8 773 8 773 4 163 47,45%
2 197 2 197 1 169 53,21%

35 12 4 536 4 536 851 18,76%

0 0 35 0 0 12 0 0 15 506 15 506 6 183 39,87%

031030018030016010 016030



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
 06.hó 

teljesítés

2016. 06. hó 
telj. %-ban

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi
 06.hó 

teljesítés

2016. 06. hó 
telj. %-ban

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi
 06.hó 

teljesítés

2016. 06. hó 
telj. %-ban

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi
 06.hó 

teljesítés

2016. 06. hó 
telj. %-ban

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

5 425 0 0 5 425 5 425 2 606 48,04% 3 930 3 930 1 842 46,87% 3 446 3 446 1 596 46,31%
4 045 0 4 045 4 045 1 968 48,65% 2 868 2 868 1 358 47,35% 2 487 2 487 1 172 47,13%
1 103 0 1 103 1 103 538 48,78% 785 785 384 48,92% 682 682 324 47,51%

277 0 277 277 100 36,10% 277 277 100 36,10% 277 277 100 36,10%

5 425 0 5 425 5 425 2 606 48,04% 3 930 3 930 1 842 46,87% 3 446 3 446 1 596 46,31%

041110 105010 107060 104051



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
 06.hó 

teljesítés

2016. 06. hó 
telj. %-ban

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. évi
 06.hó 

teljesítés

2016. 06. hó 
telj. %-ban

0 0 21 803 21 803 9 467 43,42%
100 100 0

21 703 21 703 9 467 43,62%
0 0

0 0 348 257 351 375 144 432 41,10%
348 257 349 901 142 958 40,86%

0 1 474 1 474 100,00%

0 0 370 060 373 178 153 899 41,24%

9 755 0 0 366 417 369 535 147 368 39,88%
7 228 0 210 347 210 977 85 164 40,37%
1 973 0 62 132 62 302 25 581 41,06%

554 0 93 938 96 256 36 623 38,05%
3 643 3 643 1 769 48,56%

9 755 0 370 060 373 178 149 137 39,96%

098010 COFOG összesen



10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2016. évi bevételei és kiadásai

2016. eredeti 
ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 06 
teljesítés

2016. 06
telj mód ei %

2016. eredeti 
ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 06 
teljesítés

2016. 06
telj mód ei %

2016. eredeti 
ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 06 
teljesítés

2016. 06
telj mód ei %

B e v é t e l e k

3 626 3 684 2 412 65,47% 3 342 4 269 2 246 52,61% 1 685 1 685 728 43,20%

      Int. működési bevételek 3 626 3 684 2 412 65,47% 3 342 4 269 2 246 52,61% 1 685 1 685 728 43,20%

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

184 614 186 213 85 654 46,00% 152 604 160 010 72 616 45,38% 173 595 173 863 82 783 47,61%
Önkormányzati támogatás 184 614 186 108 85 549 45,97% 152 604 159 614 72 220 45,25% 173 595 173 709 82 629 47,57%

105 105 100,00% 396 396 100,00% 154 154 100,00%

B e v é t e l e k összesen: 188 240 189 897 88 066 46,38% 155 946 164 279 74 862 45,57% 175 280 175 548 83 511 47,57%

K i a d á s o k

      Személyi juttatások 111 710 111 886 49 695 44,42% 91 502 96 204 43 982 45,72% 107 484 107 934 51 738 47,93%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai 111 700 111 876 49 690 44,42% 90 646 95 424 43 982 46,09% 107 340 107 430 51 654 48,08%
Külső személyi juttatások 10 10 5 50,00% 856 780 144 504 84 16,67%

      Munkaadókat terhelő járulékok 32 193 32 240 14 355 44,53% 25 399 26 668 12 262 45,98% 29 739 29 860 13 912 46,59%

      Dologi kiadások 40 533 41 967 21 536 51,32% 37 102 39 464 16 325 41,37% 36 165 35 862 18 859 52,59%

3 804 3 804 1 670 43,90% 1 943 1 943 314 16,16% 1 892 1 892 316 16,70%

K i a d á s o k összesen: 188 240 189 897 87 256 45,95% 155 946 164 279 72 883 44,37% 175 280 175 548 84 825 48,32%

Felhalmozási célú nyújtott támogatás

Felhalmozási kiadások

Működési bevételek

Finanszírozási bevétel 

Maradvány igénybevétel

Működési célú támogatások

Működési kiadások

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda



B e v é t e l e k

      Int. működési bevételek

     Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.
OEP támogatás

Önkormányzati támogatás

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

      Személyi juttatások
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok

      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Felhalmozási célú nyújtott támogatás

Felhalmozási kiadások

Működési bevételek

Finanszírozási bevétel 

Maradvány igénybevétel

Működési célú támogatások

Működési kiadások

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2016. évi bevételei és kiadásai

2016. eredeti 
ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 06 
teljesítés

2016. 06
telj mód ei %

2016. eredeti 
ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 06 
teljesítés

2016. 06
telj mód ei %

2016. eredeti 
ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 06 
teljesítés

2016. 06
telj mód ei %

16 003 16 123 8 280 51,36 89 716 89 716 44 741 49,87% 1 372 1 372 1 009 73,54%

16 003 16 123 8 280 51,36 18 956 18 956 9 117 48,10% 1 372 1 372 1 009 73,54%

0 0 70 760 70 760 35 624 50,34% 0 0 0
70 760 70 760 35 624 50,34%

0 342 342 100,00

70 727 91 824 50 108 54,57 52 335 58 020 50 769 87,50% 82 083 88 149 43 917 49,82%
70 727 88 870 47 154 53,06 28 335 28 407 21 156 74,47% 82 083 87 994 43 762 49,73%

2 954 2 954 100,00 24 000 29 613 29 613 100,00% 155 155 100,00%

86 730 108 289 58 730 54,23 142 051 147 736 95 510 64,65% 83 455 89 521 44 926 50,18%

30 805 33 652 15 735 46,76 50 275 50 332 21 110 41,94% 47 837 51 913 25 750 49,60%
29 051 30 767 13 912 45,22 39 263 39 320 13 167 33,49% 47 765 51 841 25 720 49,61%

1 754 2 885 1 823 63,19 11 012 11 012 7 943 72,13% 72 72 30 41,67%

8 421 9 776 4 707 48,15 13 615 13 630 5 452 40,00% 14 654 15 755 7 659 48,61%

43 593 53 575 29 954 55,91 61 996 67 609 25 722 38,05% 20 449 21 027 10 388 49,40%

3 911 10 944 5 545 50,67 16 165 16 165 407 2,52% 515 826 241 29,18%

0 342 342 100,00

86 730 108 289 56 283 51,97 142 051 147 736 52 691 35,67% # 83 455 89 521 44 038 49,19%

Városi Egészségügyi Központ Bóbita BölcsődeArany J. Közösségi Ház és VK



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

10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2016. évi bevételei és kiadásai

2016. eredeti 
ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 06 
teljesítés

2016. 06
telj mód ei 

%

115 744 116 849 59 416 50,85%

44 984 46 089 23 792 51,62%

70 760 70 760 35 624 50,34%
70 760 70 760 35 624 50,34%

0 0

0 342 342

715 958 758 079 385 847 50,90%
691 958 724 702 352 470 48,64%

24 000 33 377 33 377 100,00%

831 702 875 270 445 605 50,91%

439 613 451 921 208 010 46,03%
425 765 436 658 198 125 45,37%

13 848 15 263 9 885 64,76%

124 021 127 929 58 347 45,61%

239 838 259 504 122 784 47,31%

28 230 35 574 8 493 23,87%

0 342 342

831 702 875 270 397 976 45,47%

Összesen



11. sz. melléklet
Intézmények adatok e Ft-ban

 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06 hó
teljesítés

2016.06 telj
módei %

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06 hó
teljesítés

2016.06 telj
módei %

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06 hó
teljesítés

2016.06 telj
módei %

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06 hó
teljesítés

2016.06 telj
módei %

23 628 23 628 17 030 72 20 095 20 095 22 115 110 0 0 3 927 0 39 267 39 267 0 0
    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 11 020 11 020 11 020 100 19 135 19 135 19 339 101 0 39 267 39 267 0 0
    Intézményi működési bevételek 12 608 12 608 6 010 48 960 960 2 776 289 3 927 0 0
Felhalmozási célú támogatás 0
Finanszírozási bevételek 0

B e v é t e l e k összesen: 23 628 23 628 17 030 72 20 095 20 095 22 115 110 0 0 3 927 0 39 267 39 267 0 0

15 340 17 805 6 169 35 43 052 43 642 17 970 41 5 081 6 194 1 703 27 33 152 33 200 11 912 36
      Személyi juttatások 6 960 6 960 2 980 43 0 0 0 0 0 0 23 338 23 371 8 613 37
      Munkaadókat terhelő járulékok 1 879 1 879 724 39 0 0 6 371 6 386 2 295 36
      Dologi kiadások 6 501 8 966 2 465 27 43 052 43 642 17 970 41 5 081 6 194 1 703 27 3 443 3 443 1 004 29

3 127 3 127 404 13 762 762 0 1 524 1 524 0 0 10 160 10 160 3 0
Felhalmozási célra nyújtott támog.

K i a d á s o k összesen: 18 467 20 932 6 573 31 43 814 44 404 17 970 40 6 605 7 718 1 703 22 43 312 43 360 11 915 27

072111 072112 072210 074031

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.

2016.06 hó
teljesítés

2016.06 telj
módei %

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06 hó
teljesítés

2016.06 telj
módei %

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06 hó
teljesítés

2016.06 telj
módei %

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06 hó
teljesítés

2016.06 telj
módei %

1 338 1 338 1 338 100 699 699 266 38,05 4 509 4 509 1 926 42,71 8 586 8 586 4 744 55,25
1 338 1 338 1 338 100

0 699 699 266 38,05 4 509 4 509 1 926 42,71 8 586 8 586 4 744 55,25
0 342 342 100,00
0 2 954 0,00

1 338 1 338 1 338 100 699 699 266 38,05 4 509 4 509 1 926 42,71 8 586 8 928 8 040 90,05

10 314 11 354 3 725 33 18 699 20 795 7 084 34,07 8 592 8 592 3 167 36,86 55 528 67 650 37 962 56,12
7 234 7 258 2 582 36 9 622 11 272 2 812 24,95 21 183 22 523 11 295 50,15
1 855 1 855 641 35 2 598 3 044 780 25,62 5 823 6 804 3 487 51,25
1 225 2 241 502 22 6 479 6 479 3 492 53,90 8 592 8 592 3 167 36,86 28 522 38 323 23 180 60,49

0 0 3 911 3 911 1 201 30,71 0 3 399 3 693 108,65
0 342 342 100,00

10 314 11 354 3 725 33 22 610 24 706 8 285 33,53 8 592 8 592 3 167 36,86 55 528 71 391 41 997 58,83

074032 082044 083030 082092



    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.

2016.06 hó
teljesítés

2016.06 telj
módei %

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06 hó
teljesítés

2016.06 telj
módei %

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06 hó
teljesítés

2016.06 telj
módei %

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06 hó
teljesítés

2016.06 telj
módei %

2 209 2 209 1 344 60,84 0 0 0 156 1 260 925 8 497 8 498 4 461
0 0

2 209 2 209 1 344 60,84 156 1 260 925 8 497 8 498 4 461

2 209 2 209 1 344 60,84 0 0 0 156 1 260 925 8 497 8 498 4 461

0 0 0 0,00 290 572 295 371 131 184 151 468 155 243 71 600 69 787 71 126 39 880
210 571 214 111 97 342 100 125 101 770 48 073

56 285 56 990 25 099 31 046 31 706 15 430
23 716 24 270 8 743 20 297 21 767 8 097 69 787 71 126 39 880

7 639 7 639 2 300

0 0 0 0,00 290 572 295 371 131 184 159 107 162 882 73 900 69 787 71 126 39 880

086020 091110 091140 096015



    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.

2016.06 hó
teljesítés

2016.06 telj
módei %

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06 hó
teljesítés

2016.06 telj
módei %

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06 hó
teljesítés

2016.06 telj
módei %

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06 hó
teljesítés

2016.06 telj
módei %

0 0 0 0 1 372 1 372 1 009 0 0 0 0,00

1 372 1 372 1 009

691 958 734 079 382 893 52,16

0 0 0 0 1 372 1 372 1 009 691 958 734 079 382 893 52,16

73 481 0 13 176 0 79 547 25 903 9 459 9 459 4 718 0 0 0 0,00
47 837 0 8 154 0 51 913 17 596
14 654 0 2 540 0 15 755 5 119
10 990 0 2 482 0 11 879 3 188 9 459 9 459 4 718

515 0 0 0 826 241

73 996 0 13 176 0 80 373 26 144 9 459 9 459 4 718 0 0 0 0,00

018030104030 104031 104035



    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.

2016.06 hó
teljesítés

2016.06 telj
módei %

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06 hó
teljesítés

2016.06 telj
módei %

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016.06 hó
teljesítés

2016.06 telj
módei %

5 388 5 388 331 6 0 0 0 0,00 115 744 116 849 59 416 50,85
70 760 70 760 31 697 44,80

5 388 5 388 331 6 44 984 46 089 27 719 60,14
0 342 342 100,00

24 000 24 000 0 715 958 758 079 385 847 50,90

29 388 29 388 331 1 0 0 0 0,00 831 702 875 270 445 605 50,91

18 947 19 376 10 805 56 0 0 2 183 0,00 803 472 839 354 361 055 43,02
12 743 12 743 6 935 54 1 628 0,00 439 613 451 921 190 414 42,13

3 510 3 510 1 792 51 440 0,00 124 021 127 929 53 228 41,61
2 694 3 123 2 078 67 115 0,00 239 838 259 504 119 596 46,09

592 592 0 0 3 634 651 17,91 28 230 35 574 8 252 23,20
0 342 342 100,00

19 539 19 968 10 805 54 0 3 634 2 834 77,99 831 702 875 270 371 832 42,48

013360 082042 Cofog összesen



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

Intézmény megnevezése

Nyitólétszám 2016. jan. 01-jén

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt. ÖsszesenMegbízási 

díjasok

Nyitólétszám 2016. szept. 01-jén

Teljes 
munkaidős

adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzata és intézményei, 
Polgármesteri Hivatal

2016. évi költségvetési létszámkerete

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt.

Megbízási 
díjasok Összesen



COFOG Önkormányzat 
1. Általános közszolgáltatások 

 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

 013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés 
 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

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

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

3. Közrend és közbiztonság 
 

 031030 Közterület rendjének fenntartása 
 

4. Gazdasági ügyek 
 

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

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

 
5. Környezetvédelem 

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

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése  
    
 

6. Lakásépítés és kommunális létesítmények 
 

 061020 Lakóépület építése 
 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások  



 062010 Településfejlesztés igazgatása 
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
064010 Közvilágítás 

 066010 Zöldterület-kezelés 
 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
 

8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 
 

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

 
 

9. Oktatás 
 

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

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

összefüggő működtetési feladatok 
 096015 Iskolai intézményi étkeztetés 
 098010 Oktatás igazgatása 
 

10. Szociális védelem 
 

 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 

 102031 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
 104037 Intézmény kívüli gyermekétkeztetés 

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, 
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 
105020  Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások  
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. Technikai funkciókódok 

 
9000 Technikai funkciókódok 
  

900010  Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei 
államháztartáson kívülről 

900020 Önkormányzatok bevételei államháztartáson kívülről 

 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 
999000 Egyéb technikai szakfeladat 
 

 
 



 
COFOG P.H. 

 
1. Általános közszolgáltatások 

 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 
 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

Feladatok 
 016010 Országgy.,önkorm., és Európai parl.képviselőv. kapcs.tev. 
 016030 Állampolgársági ügyek 
 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
 

3. Közrend és közbiztonság 
 

 031030 Közterület rendjének fenntartása 
 

4. Gazdasági ügyek 
 

 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek intézése 
 
 

6. Lakásépítés és kommunális létesítmények 
 

 066010 Zöldterület-kezelés 
 

 
9. Oktatás 

 
 098010 Oktatás igazgatása 
 

10. Szociális védelem 
 

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

 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 
 

 
 
 
 
 



 
 

Cofog-  Intézmények 
 

1. Általános közszolgáltatások 
 

 013360 Más szerv.r.végzett pü.gazdálk.üzemelt.egyéb szolg 
 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 

 

7. Egészségügy 
 

 072111 Háziorvosi alapellátás 
 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
 074032 Ifjúság egészségügyi gondozás   
 

8. Szabadidő, sport, kultúra 
 
 082042 Könyvtári állomány gyarapítása nyilvántartása 
 082044 Könyvtári szolgáltatások 
 082092 Közművelődés 
 083030 Egyéb kiadói tevékenység 
 086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása működtetés 
 

9. Oktatás 
 

 091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai 
 091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 
 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
 

10. Szociális védelem 
 
 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében 
 



 
 
 
 
 
       Tárgy: Javaslat átmenetileg szabad pénzeszköz  
        felhasználására. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Ez év során Önkormányzatunk folyamatosan rendelkezett átmenetileg szabad pénzeszközzel, amely betétként 
került elhelyezésre számlavezető bankunknál. A betéti kamat összege – a jegybanki alapkamat folyamatos 
csökkenése miatt – igen csekély mértékű, nem éri el még a 0,5 %-os mértéket sem. 
 
Számlavezető bankunktól tájékoztatást kértünk arra vonatkozóan, hogy milyen lehetőségek vannak az 
átmenetileg szabad pénzeszköz magasabb kamatozású, vagy hozamú befektetésére. 
 
Az Erste Bank Hungary Zrt indikatív ajánlatot küldött Önkormányzatunk részére kamatozó kincstárjegy 
jegyzésére vonatkozóan, amelyet az előterjesztéshez mellékelünk. 
 
Az indikatív ajánlat szerint vásárolhatunk Kamatozó Kincstárjegyet féléves és éves futamidőre.  
A Kamatozó Kincstárjegy tőke és hozamgarantált, hozama féléves futamidő esetén fix 2,00 %, éves futamidő 
esetén fix 2,25 %. 
A Kamatozó Kincstárjegy dematerizált értékpapír, amelynek a forgalma értékpapírszámlán bonyolódik. Az 
értékpapírszámla számlavezetési díja díjmentes, egyéb, a jegyzéshez kapcsolódó díj nincs. 
 
Az Erste Bank Hungary Zrt ajánlatában garantálja, hogy Önkormányzatunk az értékpapírokat, illetve azok egy 
részét bármikor egyoldalú nyilatkozattal eladhatja a banknak, olyan vételáron, hogy az Önkormányzat számára 
biztosítva legyen az eltelt futamidőre az időarányos kibocsátáskori hozam és a tőke 100 %-a. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékleteit megvitatni és döntésüket meghozni 
szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

1. az átmenetileg szabad pénzeszközeiből éves futamidejű Kamatozó Kincstárjegyet vásárol az Erste Bank 
Hungary Zrt közreműködésével, az adott indikatív ajánlatában foglaltak szerint. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős  Polgármester 
 
Az előterjesztés elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2016. szeptember 12. 
 
 
 
        Pápai Mihály 
        polgármester 















 
 
 
 
 
      Tárgy:  Javaslat az Erste Bank Hungary Zrt-vel kötendő  
       szponzorációs szerződés elfogadására. 
 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A számlavezető bankunk az Erste Bank Hungary Zrt megkereste Önkormányzatunkat, hogy 500.000 Ft 
összeggel szponzorálja a Városi Születésnapi Utcabált és XII. Gyáli Fogathajtó fesztivált. 
 
Megküldte részünkre a szponzorációs szerződést, amelyet az előterjesztéshez mellékelünk. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékelt szerződéstervezetet megvitatni és 
döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a melléklet szponzorációs szerződés szerinti 500.000 Ft összegű közérdekű 
kötelezettségvállalást. 

2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Az előterjesztés elfogadása egyszer sített szótöbbséget igényel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. 
 
Az előterjesztést készítette:  Diera Éva irodavezető 
 
 
 
Gyál, 2016. szeptember 7. 
 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



Szponzorációs szerződés és megállapodás közérdek  kötelezettségvállalásról 
 
 

Amely létrejött egyfelől az  
ERSTE BANK HUNGARY ZRT. 
Székhelye:    1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 
Cgj:     01-10-041054 
Adószám:   10197879-4-44 
Csoportazonosító szám: 17781042-5-44 
Statisztikai számjel:   0197879-6419-114-01 
Képviseli:   Szabó Andrea marketing és PR igazgató és 
    Bauer Patrik osztályvezető  
(a továbbiakban Erste Bank, illetve Adományozó) 
 
másfelől a 
 
GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Székhelye:    2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
Cgj:     …………………………………………….. 
Adószám:   15730370-2-13 
Számlaszáma:   11600006-00000000-21616404 
Képviseli:    Pápai Mihály polgármester, Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
(a továbbiakban Szponzorált illetve Szervező), 
 
(a továbbiakban együttesen, mint Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi 
feltételekkel. 
 

I. Szponzoráció 
 

1. A szerződés célja és tárgya 
A jelen szerződés célja márka megjelenési, reklám és egyéb szolgáltatások nyújtása a 
Szponzorált részéről az Erste Bank, mint pénzügyi intézmény, illetve az Erste Bank által 
forgalmazott termékek népszerűsítése és megismertetése érdekében. A Felek 
megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján az Erste Bank szponzorálni fogja a 
Város Születésnapi Utcabált és XII. Gyáli Fogathajtó Fesztivált, amely 2016. augusztus 26-
27-én kerül megrendezésre. A Szponzorált pedig jelen szerződésben meghatározott 
szolgáltatásokat köteles az Erste Bank részére nyújtani. 
 
2. A Szponzorált kötelezettségei 
 
2.1. A Szponzorált az Erste Bank részére az alábbi marketing célú megjelenéseket, hirdetési 
felületeket, jegyeket, illetve jegykedvezményt és egyéb szolgáltatásokat nyújtja: 
 
Az Erste Bank márka megjelenései: 
A rendezvény szponzoraként helyszíni megjelenés, logó elhelyezése anyagokon. 
 
2.2. PR és marketing együttműködés 
A Szponzorált vállalja, hogy minden, az Erste Bankot érintő anyagot (hirdetések, szórólapok, 
hírlevelek, bannerek stb.) a véglegesítést megelőzően egyeztet az Erste Bankkal, és annak 
jóváhagyása nélkül nem publikálja azokat. 
 
A Szponzorált vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt nem köt jelen szerződéssel 
azonos, vagy hasonló tartalmú szerződést az Erste Bank versenytársával. A Szponzorált 
vállalja továbbá, hogy az Erste Bank termékeivel versengő terméket a jelen szerződés 
időtartama alatt nem reklámoz, illetőleg semmilyen egyéb módon nem működik közre az 



Erste Bank termékeivel konkurens termékek és vállalkozások népszerűsítésében. Az Erste 
Bank versenytársának minősül különösen, de nem kizárólag a mindenkor hatályos 
hitelintézeti vagy befektetési szolgáltatókról szóló törvényben meghatározott pénzügyi 
szolgáltatást, kiegészítő pénzügyi szolgáltatást, befektetési szolgáltatási tevékenységet és 
kiegészítő szolgáltatást végző vállalkozás vagy egyéb szervezet, függetlenül attól, hogy 
székhelye mely országban található. Az Erste Bank termékével versengő terméknek minősül 
a jelen pont szerinti versenytárs bármely terméke. 
 
A Szponzorált a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) 3. § (3) 
bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben foglalt reklámcélú megjelenések 
után  az adóévben reklám közzététele után adófizetési kötelezettség nem terheli.  
 
Ezen nyilatkozatot a Szponzorált valamennyi számla mellé csatolja, vagy ezen számlákon e 
nyilatkozatot a Ratv-ben foglaltaknak megfelelően feltünteti. 
 
3. Az Erste Bank jogai és kötelezettségei: 
3.1. Az Erste Bank 500 000 Ft + ÁFA (ötszázezer forint + ÁFA) összegű szponzorációs díjat 
nyújt a Szponzorált részére. 
3.2. A Felek megállapodnak és a Szponzorált kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Erste 
Bank kizárólag a Szponzorált által jelen szerződésben vállaltak maradéktalan és 
szerződésszerű teljesítése és a teljesítés általa történő írásbeli igazolása alapján fizet 
szponzorációs díjat a Szponzoráltnak. A szponzorációs díj tartalmazza a Szponzoráltnak a 
jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi díját, költségét, készkiadásait, így a 
Szponzorált az Erste Bankkal szemben további megtérítési igénnyel nem lép fel. 
Az összeget az Erste Bank a teljesítést követően fogja megfizetni a Szponzoráltnak. A 
szponzorációs díj megfizetése a Szponzorált által meghatározott, 11600006-00000000-
21616404 számú bankszámlára fog történni, a Szponzorált által szabályszerűen kiállított 
számla kézhezvételét követő 30 napon belül. A számlához csatolni kell az Erste Bank 8. 
pontban megjelölt képviselője által aláírt teljesítési igazolást, továbbá a számlán fel kell 
tüntetni jelen szerződés számát. 
 
4. Szerződésszegés 
4.1. A Felek jelen szerződés aláírásával kifejezetten vállalják, hogy az abban foglalt 
kötelezettségeiket mindenkor egymás érdekeire tekintettel szerződésszerűen teljesítik.   
 
4.2. A Felek kölcsönösen tudomásul veszik, hogy a jelen szerződésben vállalt 
kötelezettségeik teljesítését akadályozó, vagy lehetetlenné tevő körülményekről egymást 
haladéktalanul tájékoztatják, az akadályoztatásból vagy a lehetetlenülésből származó károk 
enyhítésére irányuló intézkedéseikre közösen tervet dolgoznak ki. 
 
4.3. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés kizárólag közös megegyezéssel, írásban, az 
eredeti szerződésre vonatkozó alaki előírások betartásával módosítható.  
 
4.4. Ha valamelyik Fél a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi, a 
másik Fél köteles a szerződésszegő Felet a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel a 
szerződésszegő magatartás befejezésére, illetve kijavítására írásban felszólítani. Írásban 
történő felszólításnak minősül a postai úton kézbesített ajánlott tértivevényes 
levélküldemény, a visszaigazolt elektronikus levél és telefax. 
 
4.5. Ha a másik Fél a szerződésszegő magatartást nem fejezi be, illetve annak 
következményeit nem orvosolja, a szerződésszegést elszenvedő Fél a jelen szerződés 
szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja. 

 
4.6. Ha a Szponzorált nem szerződésszerűen teljesíti a jelen szerződésben vállalt 
kötelezettségeit, úgy a szponzorációs díjnak a nem szerződésszerűen teljesített 



szolgáltatásokra eső részére nem jogosult. Amennyiben az Erste Bank már megfizette a 
szponzorációs díjat annak a nem szerződésszerűen teljesített szolgáltatásokra eső részét a 
Szponzorált az Erste Bank részére köteles visszafizetni 

 
4.7. A Szponzorált köteles továbbá mentesíteni és kártalanítani az Erste Bankot minden 
kárért és bármely harmadik féltől származó kárigénnyel vagy követeléssel szemben, 
amennyiben a kárt, kárigényt, vagy követelést a Szponzorált gondatlansága vagy 
mulasztása, vagy jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeinek megszegése 
okozta, illetve ha a Szponzorált megszegett bármilyen, a jelen szerződésben meghatározott 
szolgáltatásokra vagy azok valamilyen összetevőjére vonatkozó jogszabályi vagy egyéb 
előírást. 
 
5.  Vis maior 
Bármelyik Fél jogosult a szerződéstől elállni vis maior helyzet bekövetkezte esetén. Vis 
maior eseménynek minősül minden olyan előre nem látható, elháríthatatlan esemény, 
amelynek bekövetkezte Feleknek fel nem róható, bekövetkezte a Felek szándékától és/vagy 
eljárásától egyébként független (pl.: háború, polgári felkelés, munkabeszüntetés, járvány, 
természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, földrengés vagy más elháríthatatlan 
szükséghelyzet), amely számottevő módon akadályozza, vagy lehetetlenné teszi a Felek 
kötelezettségeinek teljesítését. 
A vis maior esemény bekövetkeztéről a Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni. 
 

II. Közérdek  kötelezettségvállalás 
 

1. Az Adományozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 
6:589.�§ – 6:592.�§-ban szabályozottak szerint vállalja, hogy a Szervező, mint kijelölt 
szerv által a szervezett, a 2. pontban meghatározott közérdekű célra 500.000 Ft (azaz 
ötszázezer forint) ingyenes vagyoni szolgáltatást teljesít (a továbbiakban: „Adomány”). 
 

2. A Szervező vállalja, hogy Városi Születésnapi Utcabál és XII. Gyáli Fogathajtó Fesztivál 
néven hagyományőrző és közösségteremtő közérdekű céllal rendezvényt szervez, amely 
érdekében az 1. pontban megjelölt ingyenes vagyoni szolgáltatást felhasználja. 
 

3. Az Adományozó vállalja, hogy az Adományt a jelen megállapodás aláírását követő 30 
napon belül átutalja a Szervező fentiekben megjelölt bankszámlájára. 
 

4. A Szervező vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt összeg átutalását követő 30 napon belül 
a Társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: 
„Tao tv.”) 3. sz. mellékletének B/17. pontjában meghatározott igazolást az Adományozó 
rendelkezésére bocsátja. Az igazolás tartalmazza a Szervező és az Adományozó 
megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt. 
 

5. A Szervező köteles az Adomány összegét oly módon nyilvántartani, hogy a támogatás 
felhasználásáról az Adományozó megkeresésére naprakész információkkal tudjon 
szolgálni. 
 

6. Az Adományozó jogosult az Adomány felhasználását, illetve az abból megvalósítani 
kívánt célt ellenőrizni, ennek során a Szervezőtől az ellenőrzéshez szükséges adatokat, 
bizonylatokat bekérni, illetve a Szervezőnél előre írásban egyeztetett időpontban és 
módon helyszíni ellenőrzést tartani. 

 
7. Amennyiben a II/2. pontban meghatározott közérdekű cél lehetetlenné válik, a Szervező a 

fel nem használt szolgáltatásokat az Adományozó részére haladéktalanul 
visszaszolgáltatja 

 



 
III. Egyéb és közös rendelkezések 

 
1. Szerződés hatálybalépése, módosítása, megsz nése 
A szerződés határozott időre jön létre. Hatályba lépésének napja, a Felek előzetes szóbeli 
megállapodása alapján 2016.08.25., lejárata 2016. 08. 28. A jelen szerződés a határozott 
idő lejárta előtt a Felek közös megegyezésével vagy a szponzoráció tekintetében bármely fél 
rendkívüli felmondásával szüntethető meg. 
A rendkívüli felmondást bármely fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, indokolás 
mellett, a másik félnek címzett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal gyakorolhatja. 
A Szponzorált részéről súlyos szerződésszegésnek minősül jelen szerződés szempontjából 
különösen, ha: 
1. a jelen szerződés 2. pontjában vállalt bármely kötelezettségét nem vagy nem 

szerződésszerűen teljesíti; 
2. a 2. pontban meghatározott bármely megjelenési anyagban vagy felületen módosítást 

hajt végre az Erste Bank előzetes írásbeli engedélye nélkül; 
3. titoktartási kötelezettségének ő maga, alkalmazottai vagy bármely alvállalkozója nem 

tesz eleget, ő maga vagy alvállalkozója az Erste Bank, vagy az Erste Bankhoz tartozó 
leányvállalatok vagy azok termékeinek, szolgáltatásának rossz hírét kelti, image-t 
rombolja. 

Az Erste Bank részéről súlyos szerződésszegésnek minősül jelen szerződés szempontjából, 
ha az Erste Bank a szponzorációs díj megfizetésének kötelezettségét a Szponzorált írásbeli 
felszólítását követő 15 napon belül sem teljesíti.  
 
Amennyiben az Erste Bank gyakorolja a rendkívüli felmondási jogát a szerződés időtartama 
alatt, úgy a Felek áttekintik az addig teljesített feladatokat és azok ellenértékét, és a Felek 
kölcsönös szolgáltatásainak figyelembe vételével elszámolnak egymással. 

 
2. Titoktartás 
Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést és annak tartalmát 
bizalmasan kezelik. 
 
Felek kötelesek a jelen szerződés teljesítése során, vagy annak következményeként a 
tudomásukra jutott másik fél tevékenységével összefüggő üzleti titkokat, valamint a másik 
félre, illetve tevékenységére vonatkozó információkat, üzletmenettel kapcsolatos ismereteit 
megőrizni, és valamennyi adatot bizalmasan kezelni. Üzleti titoknak minősül a jelen pont 
szempontjából minden olyan információ, amelynek bizalmas kezeléséhez az adott félnek 
méltányolható érdeke fűződik.  
 
Felek büntetőjogi és polgári jogi felelősségük teljes tudatában kötelezettséget vállalnak, hogy 
jelen szerződésben foglaltakat, valamint a jelen szerződés alapján létrejött jogviszony 
fennállása alatt tudomásukra jutott üzemi-, üzleti- és banktitkot időbeli korlátozás nélkül 
megőrzik, az együttműködés alatt előttük ismertté vált olyan adatokról, tényekről illetéktelen 
szerveknek vagy személyeknek semmiféle olyan tájékoztatást, információt nem adnak, 
amely a Hpt., a Ptk. és más jogszabályok titokvédelmi rendelkezéseibe ütközik, illetve 
amelyek kiszolgáltatása az ellátandó ügy megvalósítása szempontjából, illetve az abban 
közreműködő szervezetek és személyek számára egyébként hátrányos, illetve bárki más 
számára jogellenesen előnyös következményekkel járna. Felek kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során messzemenően betartják az adatvédelmi 
törvény (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról) előírásait is.  

 
3. Jelen szerződés teljesítése során a Felek kapcsolattartásra az alábbi személyeket, mint 
jognyilatkozat tételére felhatalmazott képviselőt jelölik ki: 
 



a Szponzorált részéről: 
 
Név:  Diera Éva 
Beosztás:  irodavezető 
Telefon: 06-29/540-946 
E-mail: diera.eva@gyal.hu 

 az Erste Bank részéről: 
 
Név: Berta Bianka 
Beosztás: Marketing szakértő 
Telefon: +36 30 511 0687 
E-mail: bianka.berta@erstebank.hu

 
4.  A Felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével 
kapcsolatos értesítéseiket a kijelölt kapcsolattartókon keresztül küldik meg egymásnak. 
 
5. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredően közöttük felmerülő 
valamennyi vitás kérdést elsősorban tárgyalás útján rendezik, csak ennek sikertelensége 
esetén fordulnak az általános szabályok szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező 
bírósághoz. 
 
6. A Felek a jelen szerződést, mint közös akaratukkal mindenben egyezőt fogadják el, az 
abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik, az itt nem szabályozott kérdésekben 
a magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvényvonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 
7. Felek jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal minden megegyezőt 4 
eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 
 
Budapest, 2016. augusztus …. 
 

 
 
 

.............................. 
  Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 

polgármester           jegyző 
Gyál Város Önkormányzata 

képviseletében 

...............................................
Szabó Andrea 

Marketing és PR igazgató 
az Erste Bank Hungary Zrt. 

képviseletében 

 
 
 

................................................
Bauer Patrik 

osztályvezető 
az Erste Bank Hungary Zrt. 

képviseletében 
 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy:  Javaslat víziközmű-vagyonon végzett 
rekonstrukció utáni útburkolat helyreállítási 
munkálatok pénzügyi rendezésére. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A DPMV Zrt a 2016. évben Gyál városában az alábbi utcákban - Damjanich u., Ibolya u., Tél u., Vak Bottyán u. Liliom-
Mátyás között, Vasút u., Stromfeld Aurél u., Hunyadi János u. és Pozsonyi utca - folytatni kívánja  
az ivóvízhálózat felújítási munkáit, hogy megelőzze ez elöregedésből adódó meghibásodásokat.  
A hálózat felújítási munkálatok nagymértékű burkolatbontással járnak, amelyet a vízmű rendszeren történő felújítást 
követően az Önkormányzat által előírt módon helyre kell állítani. 
 
Tekintettel arra, hogy a DPMV Zrt nem rendelkezik forrásokkal az út megkövetelt módon való helyreállítására, ezért 
annak költségét az Önkormányzatunknak járó bérleti díj terhére tudja csak megfizetni. 
A tervezett út helyreállítási munkák költsége  Bruttó 124.333.000.-Ft. 
 
Önkormányzatunk bérleti díj követelése 2016. augusztus 31-én 255.087.321 Ft. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. a Damjanich u., Ibolya u., Tél u., Vak Bottyán u. Liliom-Mátyás között, Vasút u., Stromfeld Aurél u., Hunyadi 
János u. és Pozsonyi utca ivóvízhálózatának rekonstrukciójához kapcsolódó út helyreállítási munkálatokat a 
2016. augusztus 31-i állapotnak megfelelő 255.087.321 Ft összegű bérleti díj terhére elvégezteti. 
 

2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő : 2017. június 30. 
Felelős :  Polgármester 
 
Az előterjesztés elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta : Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette : Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2016. szeptember 7. 
 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 











    
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való 
csatlakozásra  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt 
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál. A rendelet 18.§ 
értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj, olyan pénzbeli szociális juttatás, amely 
az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára nyújt segítséget a 
felsőfokú tanulmányaik lebonyolításához.  
 
Pályázók köre: 

- Azok a települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezők, akik 
 
a.) felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 

tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben tanulmányokat folytatnak.  
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is (amennyiben jogviszonya 2017 őszén már nem áll fenn, úgy a 2017/2018. tanév 
első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra), továbbá azok is, akiknek a hallgatói 
jogviszonya a pályázás időpontjában szünetel (az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 
2016/2017. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen). 
 
(BURSA-2017. A 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan), vagy 
azok, akik 

 
b.) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával 

nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2017/2018. 
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni  

 
(BURSA-2017.B felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázók közül csak 
azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2017/2018. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási 
intézménybe, és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik). 

 
 

A helyi önkormányzat az ösztöndíjrendszerhez évente csatlakozhat. 
 
A 2017. évi csatlakozás részletes feltételeit, a csatlakozáshoz szükséges nyilatkozatot és ütemtervet az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő Igazgatósága internetes felületén található EPER-Bursa rendszerből letöltött 
dokumentumok tartalmazzák. (1. sz. melléklet) 
 
A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2016. október 3.  
 
Az Általános Szerződési Feltételek szerint az önkormányzatnak a csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is 
el kell küldenie a Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati fordulók során már tett ilyen nyilatkozatot. A 
csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja vissza. 
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A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPER-Bursa rendszerhez történő 
csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszer használata kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő 
önkormányzatok részére. A rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az EPER-Bursa rendszerben 
nem rögzített pályázatot nem bírálhatnak el. 
 
A 2016. évi fordulóban a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrésze 
havi egy főre jutó legnagyobb összege 5000 Ft/hó volt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok alapján hozza meg a döntését. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

a) csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2017. évi fordulójához,  
 

b) a támogatás 1 főre jutó összegét …………Ft/hóban határozza meg, 
 

c) felhatalmazza a Polgármestert a nyilatkozat aláírására, 
 

d) felkéri a polgármestert a pályázati kiírással és annak lebonyolításával szükséges munkák 
elvégeztetésére. 

 
 
Határidő:  2016. október 3. 
Felelős:   Polgármester 
 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

Az előterjesztést készítette:  Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos 
 
 
 
G y á l, 2016. szeptember 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erős József 
alpolgármester 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál város stratégiai 
zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési 
tervének elkészítésére vonatkozó árajánlat 
elfogadására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelvben, valamint az irányelvet a hazai 
jogrendbe átültető 280/2004. (X. 20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően többek között Budapestnek és 
vonzáskörzetének, tehát Gyál városának is stratégiai zajtérképpel és zajcsökkentési intézkedési tervvel kell 
rendelkeznie. A véglegesített stratégiai zajtérképet ötévente felül kell vizsgálni, és módosítani kell az aktuális 
állapotoknak megfelelően. 
 
2007-ben Budapest és a vonzáskörzetéhez tartozó települések közös zajtérképet készíttettek. 2009-ben elkészült 
a hozzá tartózó intézkedési terv is, ezek azonban érvényüket vesztették, ezért új stratégiai zajtérkép és 
intézkedési terv készítése szükséges. 
 
Az új stratégiai zajtérkép környezetvédelmi hatósághoz való benyújtásának határideje 2017. március 30., ezért a 
feladat tényleges végrehajtásának időigényére való tekintettel, indokolt annak haladéktalan megkezdése. 
 
Önkormányzatunk a stratégiai zajtérkép és zajcsökkentési intézkedési terv elkészítésére négy cégtől, az 
EnviroPlus Környezetvédelmi Szaktanácsadó és Tervező Kft.-től, a Fonor Kft.-től, a VIBROCOMP Kft.-től és a 
Vis Naturalis Bt.-től kért árajánlatot. A Fonor Kft. tájékoztatta Hivatalunkat, hogy kizárólag az EnviroPlus Kft. 
alvállalkozójaként tud esetlegesen részt venni a munkában. A Vis Naturalis Bt.-től pedig azt a tájékoztatást 
kaptuk, hogy cégük szakembereik leterheltsége miatt nem tudják felelősséggel és határidőre elvégezni az 
ajánlatkérés tárgyát képező munkát. Ezek alapján két cégtől kaptunk árajánlatot, az alábbiak szerint: 
 
1. EnviroPlus Környezetvédelmi Szaktanácsadó és Tervező Kft.:  
- stratégiai zajtérkép megújítása:  1.980 eFt + ÁFA 
- intézkedési terv elkészítése:   1.170 eFt + ÁFA 
 összesen:      3.150.000,- Ft + ÁFA 
 
2. VIBROCOMP Kft.:  
- vállalási ár attól függően, hogy Önkormányzatunk rendelkezésre tudja-e bocsátani a korábban készült Budapest 
és vonzáskörzete stratégiai zajtérképének kiinduló adatait (digitális térkép és forgalmi adatok) vagy sem: 
       2.000.000,- – 2.500.000,- Ft +ÁFA 
Tekintettel arra, hogy a forgalmi adatokkal Önkormányzatunk nem rendelkezik, tekintettel továbbá arra is, hogy 
a digitális térképünk az ajánlatkérő által igényelt dwg formátumban nem bocsátható rendelkezésre, indokolt az 
árajánlatban szereplő felsőbb összeggel számolni.  
  
A beérkezett ajánlatok közül a VIBROCOMP Kft. ajánlata a kedvezőbb.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező árajánlatok alapján hozza 
meg döntését. 
 
Határozati javaslat:  
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
1. felkéri a VIBROCOMP Kft-t Gyál város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének 
elkészítésére, az előterjesztés mellékletében szereplő árajánlatukban foglaltak szerint, legkésőbb 2017. február 
28-ai teljesítéssel, előteljesítés nélkül a 2017. évi költségvetés terhére. 
 
2. felhatalmazza a polgármestert a stratégiai zajtérkép és a zajcsökkentési intézkedési terv elkészítésével 
kapcsolatos további intézkedések megtételére. 
 
 



 
Határidő: 2016. október 31. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kurucz-Szigetvári Szonja 
 
Gyál, 2016. szeptember 5. 
 
 
 

  Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
 
Mellékletek: 
 

1. EnviroPlus Környezetvédelmi Szaktanácsadó és Tervező Kft. árajánlata 
2. VIBROCOMP Kft. árajánlata 





















































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 a Gyál Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi 
támogatásának módosítására 

 
 

Tisztel Képviselő-testület! 
 
A 22/2016.(II.11.) sz. határozattal elfogadásra került a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
(továbbiakban: Kft.) 2016. évi üzleti terve, amelyben 166.713eFt működési támogatás,  1.476eFt  felhalmozási  összege 
és  41.114eFt céltartalék összeg került jóváhagyásra. 
 
A Kft. és az ASA Magyarország Kft. között 2016. május 23-án létrejött egy megállapodás (kötelezettségvállalás 
közérdekű célra), amely szerint a 2016. évben asz ASA Magyarország Kft.  26.276.796 Ft támogatásban részesíti a Kft-
t. 
 
A Kft-nek időközben többletfeladatai, rendkívüli kiadásai merültek fel (gépjármű vásárlása, gépjárművek javítása, iroda 
felújítás és bútorozása, közút karbantartási feladatok) amelynek összköltsége: 8.169eFt  
 
A többlet- bevétel és költségek közötti maradványt (18.108eFt) a Kft. nonprofit működési formájára hivatkozva nem 
tarthatja meg, ezért az önkormányzati támogatás módosítása (csökkentése) szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati-javaslatban foglaltakat elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (2360 
Gyál, Rákóczi F. u. 44.) - 22/2016. (II.11.) sz. határozattal jóváhagyott - 2016. évi üzleti tervében meghatározott 
működési támogatást 148.605eFt összegre módosítja. 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Polgármester 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:   Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
Gyál, 2016. szeptember 5. 
 
 
 Zsigovits Gábor  
 ügyvezető igazgató 
 
 
Az előterjesztés a 2016. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

1/1. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Tátika Óvoda felújítása pályázat 
valamennyi közbeszerzéséhez közbeszerzési 
tanácsadó kiválasztására. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 188./2015. (VIII.26.) sz. határozatában döntött arról, hogy Gyál 
Város Önkormányzata részére Bor Tamás Tervező készítse el az épület engedélyezési és kiviteli tervét. 
 
Az építési engedélyezési tervek elkészültek, az építési engedélyt Gyál Város Önkormányzata 2016.05.04-én megkapta, 
mely 2016.05.06-án jogerőssé vált. 
A Képviselő- testület a 91/2016. (IV.28) sz. határozatával támogatta a megvalósításhoz Európai Uniós pályázat 
beadását, mely benyújtásra is került, annak elbírálása folyamatban van. 
 
A megvalósítás következő lépése a közbeszerzési tanácsadó cég bevonása a teljes pályázattal érintett valamennyi 
területre, mivel a közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatására az Önkormányzat nem rendelkezik megfelelő 
jogosultságú közbeszerzési tanácsadóval. Európai Uniós pályázati forrás esetén a Felelős Akkreditált Közbeszerzési 
Tanácsadói névjegyzékben szereplő közbeszerzési tanácsadó eljárásba történő bevonása kötelező. 
 
A közbeszerzések lebonyolítására a következő cégek adtak ajánlatot: 

1. Perfectus Kft.     1 600 000,- + Áfa 

2. Tímár Kft     5 000 000,- + Áfa 

3. Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. 4 000 000,- + Áfa 

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

1. elfogadja a Perfectus Kft. legkedvezőbb ajánlatát és a Gyáli Tátika Óvoda felújítása pályázat valamennyi 
közbeszerzésének (építés, eszközbeszerzés, kertépítés) elvégzésére szerződést kíván vele kötni az ajánlatban 
szereplő 1 600 000,- + Áfa összegért 

2. a fentiekre a 2017. évi költségvetésének terhére biztosítja a szükséges fedezetet. 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2016. december 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Egry István 
 
Gyál, 2016. szeptember 02. 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

Melléklet:  - Árajánlatok (3db) 
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Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
Donhauzer Ádám Ügyvezető Úr részére  
 
Gyál 
Rákóczi Ferenc u. 44. 
2360  
 
Tisztelt Ügyvezető Úr! 
   
Megtisztelő felkérésükre az alábbi közbeszerzések lefolytatásában történő közbeszerzési tanácsadói közreműködésre 
árajánlatunkat az alábbiakban adjuk meg: 
 
Gyáli Tátika Óvoda (2360 Gyál, Klapka György u. 5.) fejlesztésével kapcsolatos közbeszerzési eljárások 
  
Tanácsadói díj: 
 
Építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás a Kbt. 113. § szerint: nettó 1 000 000 Ft + ÁFA 
Eszközbeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. § szerint: nettó 300 000 Ft + ÁFA 
Kertépítés tárgyú közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. § szerint: nettó 300 000 Ft + ÁFA 
 
A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a PERFECTUS Kft. a következő szolgáltatásokat nyújtja Önök részére 
  
-         A rendelkezésünkre álló információk alapján javaslatot teszünk az eljárás típusának meghatározására; 
-          eljárást megindító felhívás előkészítése a Megbízóval történt folyamatos, előzetes konzultáció – e-mail, fax, 

telefon, személyes – egyeztetések alapján; 

-          közbeszerzési dokumentumok előkészítése; 

-          részvétel a Megbízó Bíráló Bizottságának ülésein  
-          eljárást megindító felhívás megküldése  

-          közbeszerzési dokumentumoknak a jelentkezők, ajánlattevők rendelkezésére bocsátása 

-          kiegészítő tájékoztatás megadása (az ajánlatkérővel egyeztetve); 

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

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

-          jegyzőkönyv előkészítése a bontásról; 

-          bontásról készült jegyzőkönyv megküldése az ajánlattevőknek, jelentkezőknek; 

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

-          jelentkezések, ajánlatok tartalmi bírálata és értékelése a beérkezett hiánypótlások, felvilágosítások, indokolások 
alapján /a Perfectus Kft. a Bíráló Bizottságba közbeszerzési- és jogi szakértelmet biztosító bírálóbizottsági tagot 

delegál/; 

-          bírálati lapok és bírálati jegyzőkönyv előkészítése; 

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

- írásbeli összegezés előkészítése; 

-          írásbeli összegezés megküldése az ajánlattevőknek; 

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

-         az eljárás (kétszakaszos eljárás esetén részvételi szakasz is) eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény feladása  
-          Esetleges jogorvoslati, békéltetési eljárás esetén az Ajánlatkérő (Megbízó) képviselete. 

  
Minden esetben előkészítjük a vonatkozó jegyzőkönyvek tervezetét, személyes részvételünk esetén pedig 
jegyzőkönyvet készítünk a Bíráló Bizottság munkájáról. 
 
Ajánlati kötöttségünk: 120 nap.  
 
Reméljük, hogy munkánkkal segíthetjük az Önök sikeres, törvényes közbeszerzését.  
 
Szentendre, 2016. szeptember 2. 
 
  
Tisztelettel:  
 
 

 

 



TÍMÁR & TÁRSAI  
BEFEKTETÉSI, FINANSZÍROZÁST  ÉS  VÁLLALKOZÁST  SZERVEZŐ  Kft. 
H-7623 Pécs, Hőgyes Endre u. 26. Tel.: 36-72-211-120; 36-20-9287-194;             Fax.: 36-72-510-908 

                                                                    E-mail: timarl.tt@gmail.com   
 
 

    Pécs, 2016. szeptember 2. 
GYÁL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS 
VÁROSÜZEMELTETÉSI NONPROFIT KFT. 
DONHAUZER ÁDÁM 
ÜGYVEZETŐ 
 
2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44. 
 
 
 
Tisztelt Ügyvezető Úr! 
 
Köszönöm megtisztelő megkeresését a Gyáli Tátika Óvoda teljes felújításának kivitelező 
kiválasztásával és eszközbeszerzésekkel kapcsolatos közbeszerzési eljárásban felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására. A 2015. évi CXLIII. törvény a 
közbeszerzésekről (Kbt.) előírásai szerinti közbeszerzési eljárás lebonyolítási feladatainak 
ellátására vonatkozóan, a megbízás elnyerésére érdekében az alábbi ajánlatot állítottuk össze. 
 
A tervezet beszerzésekkel kapcsolatos közbeszerzés szakmai tanácsadásra, konzultációkra, a 
szükséges beszerzések előkészítéshez illetve megvalósításához ajánlatot adunk a szükséges 
közbeszerzés szakmai lebonyolítására.  
 
A közbeszerzési eljárás bonyolítása keretében  
o Elkészítjük az átadásra kerülő alapadatok, valamint a tervezett beruházással kapcsolatos 

elvárások és a 2015. évi CXLIII. törvényben, és a mindenkor hatályos csatlakozó 
rendeletek előírásai alapján a közbeszerzési tenderfelhívást és tenderdokumentációt.  

o Munkánkat az adott beszerzés közbeszerzési eljárási értékének meghatározásában való 
közreműködéssel kezdjük (16.-19. §-ok), 27. §, és a 46.§ (1) – (2) bekezdései szerinti 
zárójelentés összeállításával fejezzük be.  

o Áttekintjük és véleményezzük a hatályos közbeszerzési törvényben szabályozottak, 
valamint műszaki szempontok alapján a közbeszerzési ajánlati dokumentáció részeként 
elkészítésre kerülő közbeszerzési (vállalkozási/megbízási) szerződés tervezetet. 

o Közreműködünk a bíráló bizottság létrehozásában és tevékenységében. 
o Közreműködünk a Kbt. 28. § (2) bekezdése szerinti beszerzési érték meghatározásának 

módozatának kiválasztásában, összhangban a későbbi értékelési szempontokkal. 
o Elvégezzük a hatályos közbeszerzési törvény szerinti iratok előkészítését, elkészítését. 
o Elvégezzük az ajánlatkérési dokumentáció összeállítását, elektronikus adathordozóra 

történő másolást. 
o Elvégezzük az ajánlattételi felhívás összeállítását, előírt formanyomtatvány kitöltését, 

ajánlattételi felhívások és az ajánlati dokumentáció meghirdetését és/vagy kiküldését. 
o Önökkel együttműködve kidolgozzuk az ajánlat értékelési szempontrendszerét. 
o Önökkel együttműködve elvégzzük a lebonyolítás ütemtervének összeállítását. 
o Elvégezzük az ajánlattevők részéről érkező kérdések értékelését, közbeszerzés szakmai 

megválaszolását. 
o Az ajánlattevőknek biztosított helyszíni bejáráson, konzultáción a közbeszerzés szakmai 

részvételt ellátjuk. 
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o Elvégezzük az ajánlatok bontásának lebonyolítását. 
o A bírálóbizottsággal együttműködve irányítjuk, elvégezzük az ajánlatok formai és 

értékelési szempontú értékelését. 
o Elvégezzük az értékelés, előírt dokumentálását. 
o Elvégezzük az eredményhirdetés előkészítését, levezetését. 
o Elvégezzük a hatályos közbeszerzési törvény szerinti eredményhirdetést, előírt 

formanyomtatvány kitöltését, közlönydíj meghatározását. 
o Elkészítjük a beszerzési eljárás záró dokumentációját. 
o Szakértői háttértámogatást, konzultációt biztosítunk a tender lebonyolítása alatt, egészen 

az esetleges jogorvoslati eljárásban való közreműködésig.  
 
Az ajánlattételi felhívás és a szerződés tervezet feltételeit elfogadjuk, nem tartozunk a Kbt. 
szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
A közbeszerzési eljárás időtartamát részben a Kbt. előírásai határozzák meg.  
 
A közbeszerzési dokumentáció elkészítésének időigénye, az annak összeállításához szükséges 
valamennyi alapadat, a 322/2015. (X. 30.) Kormány rendelet előírásai szerinti, ajánlattételre 
alkalmas műszaki tervek rendelkezésre állását követően 2 hét.  
 
A közbeszerzési eljárás teljes lezárását jelentő, szerződéskötés meghirdetésének az 
elektronikus közlönyben való megjelenését követően, a közbeszerzési eljárás alatt keletkezett 
valamennyi dokumentumból készült zárójelentést egy példány eredeti irat tartalmú 
záródokumentációban + 1 példány, az előzőt anyag iratonkénti külön szkennelésével 
előállított PDF formátomú fájlokat tartalmazó digitális formában CD-n átadjuk Önöknek.   
 
Nem tartozik vállalt feladataink közé 
! Az Önök közbeszerzési szabályzatának elkészítése. 
! A beszerzéshez szükséges tervek, műszaki dokumentációk elkészítése. 
! A beszerzés becsült értékének Kbt. 26. § szerinti bár mely módon történő meghatározása.  
! A beszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési – megbízási/vállalkozási – szerződéstervezet 

elkészítése. 
 
A közbeszerzési eljárás időigénye, valamennyi, a közbeszerzési eljárás elindításához, a 
hatályos jogszabályok alapján szükséges alapadat, alap dokumentáció rendelkezésre állást 
követő 60 – 150 nap. Az időtartamot részben a Kbt. előírásai határozzák meg. 
 
Cégünk a tervezett beszerzések közbeszerzésével kapcsolatos tanácsadás, konzultációk, a 
beszerzések közbeszerzési dokumentációjának összeállítását a közbeszerzési eljárás 
közbeszerzés szakmai végig kísérését 5.000.000,- Ft + 1.350.000,- Ft ÁFA, összesen bruttó 
6.350.000,- Ft  munkadíjért tudja elvégezni. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával 
kapcsolatos munkadíj 50 %-a a közbeszerzési eljárás meghirdetését követően, míg a 
fennmaradó rész a közbeszerzési eljárás eredményhirdetést követően kiállított számla alapján, 
8 napos átutalással esedékes. 
 
Fenti ajánlatunkat 30 napig tartjuk érvényesnek.  
 
A közbeszerzési szakértői feladatokat Tímár Lajos felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó - regisztrációs száma 00570 – látja el. Adószámunk : 11362609-2-02 



 3 

Természetesen, amennyiben további kérdéseik vannak, igyekszem mihamarabb 
megválaszolni. Remélem ajánlatunk megfelel Önöknek. 
 
Tisztelettel várjuk megkeresésüket, kedvező döntésükben bízva 
 
 
 
Üdvözlettel 
 
      Tímár Lajos 
        ügyvezető 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál vasútállomás felújítása és 
környezetrendezése tárgyában területrendezésre 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzata kiemelt feladatának tartja, hogy Gyál vasútállomás épületét és annak környezetét 
mielőbb rendezze. 
 
A nemrég megvalósult Gyál-felső vasútállomás felújítás és környezetrendezés sikeres együttműködését folytatva 
Gyál Város Önkormányzata a MÁV Zrt.-vel közösen tervezi Gyál vasútállomás felvételi épületének és 
környezetének megújítását. 
Ennek érdekében 2016.04.05-én a MÁV Zrt. illetékes képviselőinek részvételével közös bejárás keretében 
egyeztetés került lebonyolításra a helyszínen. 
 
A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a munkálatok és az azt megelőző tervezés érinti a felvételi épületet, a 
MÁV Zrt. kezelésében lévő területeket, beleértve a bekötő földutat, a vágányok- és a peronok két oldalán 
található zöld területet és a hozzájuk tartozó közműveket. 
A MÁV Zrt. illetékesei ismertették, hogy az épület felújítását a MÁV Zrt. bonyolításában és költségén kívánják 
megvalósítani, a tervezési munkákat, és a zöldfelület rendezését pedig Gyál Város Önkormányzata végezhetné el 
a Képviselő-testület döntése alapján. 
 
A fentiek megvalósításához az Önkormányzat és a MÁV Zrt. közötti együttműködés szükséges, melyet egy 
mindkét fél számára elfogadható megállapodás keretében lehet megfelelően szabályozni. Sajnos, a megállapodás 
tervezetét a MÁV Zrt-nél nem sikerült még olyan módon minden érintett féllel jóváhagyatni, hogy azt 
véglegesnek tekinthető formájában a Képviselő-testület elé terjeszthessük, de mivel a területrendezés ügyében az 
MNV Zrt-nél kell eljárni, ezért indokolt annak külön kezelése. 
 
Az együttműködés keretében a 4266/4 helyrajzi számú terület az Önkormányzat tulajdonába és kezelésébe 
kerülne, figyelembe véve a MÁV Zrt. 2016.07.05-én kelt, 36502/2016/MAV ikt. számú levelében foglaltakat. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. A MÁV Zrt. 2016. július 5-én kelt levele alapján elfogadja a Gyál, 4266/4 hrsz. ingatlan 
továbbhasznosítására vonatkozó feltételeket, és megteszi a szükséges lépéseket a terület tulajdonjogi 
rendezésére vonatkozóan. 

2. 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, 
4266/4 helyrajzi számon felvett, kivett út megnevezésű ingatlan tulajdoni hányadának ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását. 

3. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 2) pontjában meghatározott településüzemeltetés feladatainak ellátása 
érdekében kívánja tulajdonba venni, mivel természetben jelenleg is közútként funkcionál és közút, 
közterület kialakítására kívánja felhasználni. 

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

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



6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gyál, 4266/4  hrsz.-ú ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, 
és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gyál, 4266/4  hrsz.-ú ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

8. Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Egry István 
 
 

Gyál, 2016. szeptember 09. 
 
 
 
 

         Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
 
 
Melléklet: Tulajdoni lap 4266/4 hrsz. 
  MÁV Zrt. 36502/2016/MAV ikt. számú levele 









 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Jedlik Ányos Terv” Elektromos 
töltőállomás alprogramban való részvételre 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium által GZR-T-Ö-2016 kódszámmal meghirdetett „Jedlik Ányos Terv” 
Elektromos töltőállomás alprogramban helyi önkormányzatok részére pályázati lehetőség nyílt meg elektromos 
töltőállomások létesítésére. 
 
A pályázat főbb adatai: 
Beadási határidő: 2016. szeptember 15-től 2016. december 31-ig; 
Pályázható töltőállomások száma: 3 db 
Támogatási összeg: minimum 3x1 380 000,- Ft , maximum 3x3 200 000,- Ft; 
Támogatás mértéke: 100% (amennyiben a pályázati keretösszegből megvalósítható); 
 
Gyál Városában a városközpontban, a vasútvonaltól délre fekvő területen központi helyen megfelelő parkolók 
alakíthatók ki a töltőállomások számára, így a pályázat ezen terület figyelembe vételével került előkészítésre. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatait meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. GZR-T-Ö-2016 kódszámmal meghirdetett „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogramban 
helyi önkormányzatok részére pályázati lehetőség vonatkozásában pályázatot nyújt be, az 
előterjesztéshez mellékelt pályázati adatlap szerinti tartalommal. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. október 30. 
Felelős:  Polgármester 

 
A határozati javaslatok elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Donhauzer Ádám 
 
Gyál, 2016. szeptember 12. 
 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

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

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
 
Melléklet: Pályázati felhívás és útmutató 
  Kitöltött pályázati adatlap (később kiküldendő) 



 
 

 
 

 
 
 
 

jóváhagyom: 
     

Varga Mihály 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELHÍVÁS 
 

 
„Jedlik Ányos Terv” 

Elektromos töltőállomás alprogram  
helyi önkormányzatok részére 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pályázat kódszáma: GZR-T-Ö-2016 
2016. augusztus 

 



 

 

 

1. A pályázati konstrukció tárgya, célja  
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium mint Támogató, az elektromobilitási töltőinfrastruktúra 
kiépítésének támogatására vonatkozó pályázati felhívást tesz közzé.   
Jelen támogatás általános célja a közlekedésből származó üvegházhatású gázok emissziójának 
csökkentése és az ország környezetkímélő gépkocsikkal történő átjárhatóságának megteremtése. 
 
2. A pályázati konstrukció forrása  
 
A támogatás nyújtása a Gazdasági Zöldítési Rendszer (a továbbiakban: GZR) fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére történik. A pályázat rendelkezésre álló támogatási keret összege: 
1.250.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-kettőszázötvenmillió forint. A pályázat a támogatási 
keret kimerüléséig, de legfeljebb 2016. december 31. napjáig tart. 
 
3. Támogatás igénybevételére jogosultak köre  
 
Támogatás igénybevételére jogosultak a magyarországi székhellyel rendelkező helyi 
önkormányzatok: települési, megyei, budapesti kerületi önkormányzatok és Budapest 
Főváros Önkormányzata. 
A pályázat benyújtásával kapcsolatos feltételeket és kizáró okokat a Pályázati Útmutató 
tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a felhívásnak.   
 
4. Támogatható tevékenységek köre  
 
A támogatás közcélú, diszkrimináció-mentesen és bármikor elérhető elektromos töltőállomások 
telepítésére igényelhető, vállalva azok 5 évig történő üzemeltetését. Az üzemeltetést a 
Pályázónak vagy az útmutatóban részletezett feltételeknek megfelelően a Pályázóval szerződött 
félnek köteles biztosítania.  
A megvalósítási helyszínnek a Pályázó közigazgatási határain belül kell lennie.  
 
5. A költségek meghatározásának szabályai 
 
A pályázat keretében háromféle töltőeszköz-típus költségei számolható el, melyek leírását a 
Pályázati Útmutató részletezi. Az elszámolható költségek köre a következő: 

a) Töltőoszlop, Villámtöltő berendezés, Multifunkciós berendezés beszerzése; 
b) Villamoshálózati csatlakozási díj; 
c) Töltőhely kialakításához közvetlenül kapcsolódó költségek (tervezés, parkoló festése, 

táblák legyártása, elhelyezése). 
 

6. A pályázattal elnyerhető támogatás  
 
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás összege töltőtípustól 
függően maximum 1.380.000 Ft/db, 2.476.000 Ft/db, illetve 3.200.000 Ft/db a Pályázati 
Útmutatóban foglaltak szerint. A támogatási intenzitás maximum 100%. A támogatás 
folyósítása egy összegben, támogatási előleg formájában történik. 
 
7. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók  
 
A pályázatokat kizárólag magyar nyelven, papír alapon, postai úton tértivevénnyel lehet 
benyújtani a mellékletben szereplő formanyomtatvány és összevont nyilatkozat kitöltésével, 
aláírás minta beküldésével + elektronikus hordozóeszközön (egyszer írható CD vagy DVD). 



 

 

 

A benyújtáshoz szükséges formanyomtatványt és összevont nyilatkozatot a Pályázati Útmutató 
melléklete tartalmazza. A Pályázókat pályázati díj nem terheli.   
 
Pályázatot benyújtani a pályázati kiírás meghirdetésétől számított 30. naptól lehetséges 
benyújtani. A pályázatok benyújtására 2016. december 31-ig van lehetőség.  
A pályázatok a benyújtás sorrendjében a megjelenéstől számított kéthavonta, az adott hónap 15-ig 
kerülnek feldolgozásra.  
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I. A pályázat általános ismertetése, feltételei 
 

1. Előzmények 
  
A Jedlik Ányos Tervhez kapcsolódó jogalkotási feladatokról szóló 1487/2015. (VII. 21.) Korm. 
határozat értelmében elfogadásra került az elektromobilitás hazai ösztönzéséről szóló Jedlik 
Cselekvési Terv, és a nemzetgazdasági miniszter feladatot kapott arra, hogy gondoskodjon az 
elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítéséről és az 
elektromos mobilitás terjedését szolgáló mintaprojektek indításáról – elsődlegesen az egészségügy, 
a városi és elővárosi közösségi közlekedés és a kommunális hulladékgyűjtés területén – a 
kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek terhére.  
Az elektromobilitás elterjedése hozzájárulhat ahhoz, hogy a Magyarország üvegházhatású gáz 
kibocsátásának mintegy ca. 15%-át kitevő, és végső energiafelhasználásának egynegyedéért felelős 
közlekedési szektor környezetkímélőbb és energiahatékonyabb lehessen. Az elektromos járművek 
elterjedésével javulhat az elsősorban városi életminőség, csökkenhet hazánk energiaimportja és 
fosszilis energia felhasználása. Az intelligens energetikai hálózatként működő elektromobilitás 
előremutató módon az országos villamosenergia rendszer kiemelkedő fejlesztési irányává válhat. 

2. A pályázat tárgya és célja 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató, elektromobilitási töltőinfrastruktúra 
kiépítésének támogatására vonatkozó pályázati felhívást tesz közzé helyi 
önkormányzatok (települési, megyei, fővárosi kerületi és Budapest Főváros 
Önkormányzata) számára.  
Jelen támogatás általános célja a közlekedésből származó üvegházhatású gázok emissziójának 
csökkentése és az ország Környezetkímélő gépkocsikkal történő átjárhatóságának megteremtése. 
A támogatás közvetlen célja az, hogy a töltőpontok a felhasználók mindennapi életteréhez a 
lehető legközelebb kerüljenek. A Környezetkímélő gépkocsik – a nemzetközi tapasztalatokból 
kiindulva – jellemzően városi használatban terjedtek el először, így indokolt a helyi 
önkormányzatok bevonása az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló 
2014/94/EU irányelv (a továbbiakban: 2014/94/EU irányelv) szerinti országos 
töltőinfrastruktúra kiépítésébe, valamint az alacsony kibocsátású közlekedésre történő átállás 
ösztönzésébe. 
A Támogató pályázatkezelési feladataira lebonyolító szervezetként az e-Mobi Elektromobilitás 
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Lebonyolító) kerül kijelölésre. 

3. A pályázat forrása 
 
A támogatás nyújtása a Gazdasági Zöldítési Rendszer (a továbbiakban: GZR) fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére történik.  
A pályázat rendelkezésre álló keretösszege: 1.250.000.000,- Ft, azaz  
egymilliárd-kettőszázötvenmillió forint.  
A támogatás nyújtása vissza nem térítendő támogatásként történik, egy összegű támogatási előleg 
formájában. 
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A pályázat a rendelkezésre álló támogatási keret kimerüléséig tart. A benyújtási határidő 
2016. december 31. napja. A beérkező pályázatok elbírálása folyamatos. 
Amennyiben a rendelkezésre álló támogatási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, 
a Támogató a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti, vagy a pályázatot 
lezárhatja. 
 

4. Fogalom-meghatározások: 
Állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás. 
Átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, 
kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom. 
Elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség. 
Fenntartási időszak, üzemeltetési időszak: A kötelező fenntartási időszak a projekt 
megvalósulásától számított legalább öt év. A fenntartási időszak kezdete: a beruházás üzembe 
helyezésének napja. 
Helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az üzleti és fogyasztói 
környezet korszerűsítéséhez, és ipari bázisok fejlesztéséhez. 
Immateriális javak: az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé 
nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 
651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 30. pontja szerinti javak. 
Kedvezményezett, Támogatott: az a helyi önkormányzat, amely a Támogató döntése alapján 
támogatásban részesül és vele Támogatási szerződés kerül megkötésre. 
Környezetkímélő gépkocsi: a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban 
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti gépkocsik. 
Lebonyolító: e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. (Budapest, Munkácsy Mihály u. 16.) 
Multifunkciós eszköz: Olyan berendezés, amely a járművek normál teljesítményű elektromos 
töltése mellett legalább még egy funkcióval is szolgál (pl.: parkolóóra; wi-fi szórás biztosítása, 
„smart” közvilágítás megvalósítása, SOS gomb, stb.). 
Működési eredmény: a beruházásnak az Sztv. 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos 
élettartama alatt diszkontált bevételek és diszkontált működési költségek (pl. személyi jellegű 
ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás 
költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási 
költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) közötti pozitív előjelű különbség. 
Nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás. 
Parkolóhely (a töltőoszlop közvetlen közelében): a közúti közlekedés szabályairól szóló 
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 17. e) pont szerinti, Környezetkímélő gépkocsik 
számára kialakított várakozóhely. 
Pályázó: a pályázati felhívás jogosultsági feltételeinek megfelelő helyi önkormányzat. 
Rendelkezésre állás: Töltőoszlop igénybe vehetőségének időtartama (éves elméleti maximum 
százalékos arányában kifejezve) töltési szolgáltatásra, melybe nem tartoznak bele az üzemeltető 
önhibáján kívüli meghibásodások (pl. rongálás), a rendszeres és ad hoc villamos energia hálózati 
kimaradások.  
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Támogatási szerződés: a Támogató képviseletében eljáró Lebonyolító és a Kedvezményezett 
között létrejött támogatási szerződés. 
Támogató: A Nemzetgazdasági Minisztérium. 
Tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz. 
Töltési szolgáltatás: Környezetkímélő gépkocsi energiatárolójának villamos energiával történő 
töltése a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény alapján. 
Töltőoszlop: 
- „A” és „B” típusú töltőberendezés (normál teljesítményű elektromos töltőállomás): A 
2014/94/EU irányelv alapján olyan elektromos töltőállomás, mely csatlakozási lehetőségenként 
legfeljebb 22 kW teljesítmény mellett teszi lehetővé egy elektromos jármű villamos energiával 
történő feltöltését; nem foglalja magában a 3,7 kW vagy annál kisebb teljesítményű olyan 
berendezéseket, amelyeket háztartásokban létesítettek, vagy amelyek elsődleges rendeltetése nem 
elektromos járművek feltöltése, és amelyek nem hozzáférhetők nyilvánosan.   
A töltőoszloppal kapcsolatos további kritériumokat jelen útmutató 6. b) pontja tartalmazza. 
- „C” típusú töltőberendezés (nagy teljesítményű elektromos töltőállomás, Villámtöltő): 
A 2014/94/EU irányelv alapján olyan elektromos töltőállomás, amely csatlakozási 
lehetőségenként 22 kW-nál nagyobb teljesítmény mellett teszi lehetővé egy elektromos jármű 
villamos energiával történő feltöltését. 
A töltőoszloppal kapcsolatos további kritériumokat jelen útmutató 6. b) pontja tartalmazza. 
Töltőpont: normál vagy nagy teljesítményű elektromos töltőállomás telepítési helyszíne, melybe 
beleértendő a jelen kiírásban szereplő „A” vagy „B” vagy „C” töltőberendezés megvalósítása 
esetén töltőoszloponként 2 db Környezetkímélő gépkocsi részére szolgáló parkolóhely; továbbá a 
Töltőoszlop  illetve Multifunkciós berendezés kihelyezéséhez szükséges földterület.   
Üzemeltetési kötelezettség átvállalására jogosult: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény szerinti gazdasági társaság. 
Üzembe helyezés napja: a beruházás könyv szerinti (számviteli) aktiválásának napja.   
 

5. Jogosultsági feltételek 
 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM 
rendelet 1. mellékletének 22. pontja értelmében támogatás magyarországi helyi önkormányzat 
részére nyújtható (a továbbiakban: Pályázó).  
 
Nem jogosult pályázni az a helyi önkormányzat, amely: 

a) a 2015. évi KSH adatok alapján kevesebb, mint 15.000 fő lakossal rendelkezik; 
b) a beruházást a pályázat benyújtása előtt már megkezdte; 
c) a beruházást, olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely nem a Pályázó saját, 1/1 

arányú tulajdona. 
 
A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a támogatásra jogosult, vagy annak 
képviselője nyújtotta be, illetve, amennyiben a pályázat a jogosultsági ellenőrzés során nem felel 
meg az előírt követelményeknek. 
 
 



 
 

 

7 
 
 

6. Támogatható tevékenységek köre 
 
A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások a következők. 

a. Általános elvárások 
 

A támogatás közcélú, diszkrimináció-mentesen és bármikor elérhető elektromos 
töltőállomások telepítésére igényelhető, vállalva azok 5 évig történő üzemeltetését.  
A fenntartási időszak kezdete: az üzembe helyezés napja. 
A pályázatban megjelölt megvalósítási helyszínnek a Pályázó közigazgatási határain 
belül kell lennie.  
 
A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele 
szükséges: 

a) Az elszámolásra kerülő költségek/költségtételek semmilyen egyéb uniós, illetve hazai 
forrásból nem kerülhetnek támogatásra. 
b) A Kedvezményezettnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a projekt 
előrehaladásáról a Támogatási szerződésben meghatározottak szerint beszámol. 

 

b. Töltőpontokkal és azok helyszínével kapcsolatos minimális elvárások 
 
A pályázatban az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló 2014/94/EU 
irányelvnek is megfelelve, az alábbiakban nevesített „A”, „B” és „C” típusú töltők telepítésére 
lehet pályázni, melyeknek a következő specifikációkkal kell rendelkezniük: 
 

a) „A” típusú (normál) töltőberendezés esetén: 
x 2 x 22 kW teljesítményű (azaz két 22 kW-os töltést tud kiszolgálni egyszerre); 
x töltőoszloponként 2 db „Type 2” csatlakozási lehetőséggel, melyből az egyik 

lehet kábeles;  
x a töltőnek intelligens hálózati csatlakozásra és intelligens kommunikációra 

alkalmasnak kell lennie valós idejű, kétirányú kommunikációval, legalább  
99,5%-os rendelkezésre állással (a vételezett energiamennyiségre, az ügyfél 
azonosításra, foglaltságra vonatkozó információk kijelzésével és folyamatos 
adattovábbítása céljából), online, azaz például GSM modul segítségével; 

x OCPP 1.5 protokoll (OCPP 2.0 upgrade lehetőségét megteremtve); 
x egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas; 
x a működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik (pl. TÜV tanúsítvány) 

és a kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak meg kell felelnie 
(IEC 61439:2011); 

x a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb, és legszélesebb körben 
alkalmazható technológia alapján kell tudnia biztosítania; 

x biztosítható a központi IT infrastruktúrára kapcsolódás – monitorozás és 
vezérlés, ügyfeleknek elérhető mobiltelefon applikáció, amelyen keresztül külön 
regisztráció nélküli bankkártyás fizetés lehetséges. 
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b) „B” típusú (normál) töltőberendezés esetén: 

x 2 x 11 kW teljesítményű (azaz két 11 kW-os töltést tud kiszolgálni egyszerre) 
x töltőoszloponként 2 db „Type 2” csatlakozási lehetőséggel, melyből az egyik lehet 

kábeles;  
x a töltőnek intelligens hálózati csatlakozásra és intelligens kommunikációra 

alkalmasnak kell lennie valós idejű, kétirányú kommunikációval, legalább  
99,5%-os rendelkezésre állással (a vételezett energiamennyiségre, az ügyfél 
azonosításra, foglaltságra vonatkozó információk kijelzésével és folyamatos 
adattovábbítása céljából), online, azaz például GSM modul segítségével; 

x OCPP 1.5 protokoll (OCPP 2.0 upgrade lehetőségét megteremtve); 
x egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas; 
x a működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik (pl. TÜV tanúsítvány) 

és a kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak meg kell felelnie 
(IEC 61439:2011); 

x a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb, és legszélesebb körben 
alkalmazható technológia alapján kell tudnia biztosítania; 

x biztosítható a központi IT infrastruktúrára kapcsolódás – monitorozás és vezérlés, 
ügyfeleknek elérhető mobiltelefon applikáció, amelyen keresztül külön regisztráció 
nélküli bankkártyás fizetés lehetséges. 
 

c) „C” típusú (villám) töltőberendezés esetén:  
x legalább 42 kW teljesítményű; 
x 1 db „CHAdeMO” + 1 db CCS töltőfejjel rendelkező, a Villámtöltőbe integrált, 

legalább 4 méter hosszúságú töltőkábellel (a töltőkábel nem leválasztható) 
csatlakozót is biztosítani kell;  

x 1 db Type 2 aljzat (IEC 62196 Type 2 Mode 3) 
x a töltőnek intelligens hálózati csatlakozásra és intelligens kommunikációra 

alkalmasnak kell lennie valós idejű, kétirányú kommunikációval, legalább 99,5%-os 
rendelkezésre állással (a vételezett energiamennyiségre, az ügyfél azonosításra, 
foglaltságra vonatkozó információk kijelzésével és folyamatos adattovábbítása 
céljából), online, azaz például GSM modul segítségével; 

x OCPP 1.5 protokoll (OCPP 2.0 upgrade lehetőségét megteremtve); 
x egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas; 
x a működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik (pl. TÜV tanúsítvány) 

és a kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak meg kell felelnie 
(IEC 61439:2011); 

x a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb, és legszélesebb körben 
alkalmazható technológia alapján kell tudnia biztosítania; 

x az AC és DC töltőpontok egyidejű használatának lehetőségét biztosítani kell; 
x biztosítható a központi IT infrastruktúrára kapcsolódás – monitorozás és vezérlés, 

ügyfeleknek elérhető mobiltelefon applikáció, amelyen keresztül külön regisztráció 
nélküli bankkártyás fizetés lehetséges. 
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A fenti töltőberendezések telepítése multifunkciós töltőberendezésekkel (pl. parkolóórával 
kombinált töltő; wi-fi szórás biztosítása; „smart” közvilágítás megvalósítása, SOS gomb, stb.) is 
megoldható; parkolóórával kombinált berendezés csak díjköteles parkolási övezetekben 
telepíthető a pályázati támogatásból. 
 
A telepítés helyszínét a következők figyelembevételével kell kialakítani: 
 
a) a Töltőoszlop környezetét annak üzembe helyezéséig Töltőponttá kell alakítani; 
b) a beruházást úgy kell megvalósítani, hogy útburkolat-bontás nélkül, vagy minimális útburkolat-
bontással kialakítható legyen a későbbiekben a töltőoszlop közelében egy másik töltőoszlop is;  
c) a Töltőpontot a település frekventált pontjain, megkülönböztetés nélkül mindenki számára 
folyamatosan elérhetően kell kialakítani a következő szempontok figyelembevételével: 
 

1) zártsorú beépítési övezetben történő telepítés, vagy  
2) lakos-sűrűség, továbbá a Pályázó közigazgatási területén már meglévő és a kialakításra 

kerülő töltőhelyek egyenletes lefedettségére való törekvés, és forgalomtechnikai 
követelmények; 

d) a beruházást az önkormányzat saját, 1/1 tulajdonú ingatlanán kell megvalósítani; 
e) a pályázat eredményeképpen telepítendő töltőoszlopok nem használhatók az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet OTÉK 
által előírt töltőtelepítési kötelezettségek kiváltására. 
 

c. Üzemeltetéssel kapcsolatos elvárások 
 

A helyi önkormányzat köteles az üzemeltetést 5 éven át biztosítani. 
A helyi önkormányzat az üzemeltetés jogát az üzemeltetési időszak alatt átadhatja 
gazdasági társaságnak a Támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek átadásával a 
Támogató vagy a Lebonyolító előzetes jóváhagyásával. 
 
Az üzemeltetőnek minden esetben – a Pályázó részéről történő üzemeltetési jog átadása 
esetén is – az alábbi kritériumok teljesülését biztosítania kell a fenntartási időszak alatt: 
 
a) biztosítani kell minden Töltőoszlop esetében  a technikai lehetőségét annak, hogy az oszlop a  
későbbiekben kifejlesztendő országos, egységes fizetési-, elszámolási-, és kontrollrendszerhez 
csatlakozni tudjon (GSM modulon keresztül); 
b) biztosítania kell a támogatásból kialakított Töltőpont használhatóságát, azaz minimálisan a 
Töltőpont tisztaságát, rendszeres és eseti karbantartását, esetleges rongálások helyreállítását 
legalább a fenntartási időszak végéig, melyet a Támogató rendszeresen és eseti jelleggel is 
ellenőrizhet. Az ellenőrzés során tapasztalt esetleges hiányosságok pótlásának nem teljesítése 
esetén Támogató, vagy a Lebonyolító az elnyert támogatási összeg adott töltőponthoz 
kapcsolódó, lineáris értékcsökkenéssel számított, arányosított részének visszafizettetéséről 
dönthet; 
c) az országos, egységes fizetési-, elszámolási-, és kontrollrendszerhez történő kötelező 
csatlakozással egyidejűleg az üzemeltető rendelkezhet úgy, hogy a Töltőpont használatát 
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térítésmentesen biztosítja a felhasználóknak időszakosan, vagy állandó jelleggel, mely döntésről a 
Támogatót a döntés meghozatalát követő 60 napon belül tájékoztatni köteles; 
d) a berendezésektől elvárt rendelkezésre állás 99,5% (kivéve vis major esetét), amelynek való 
megfelelés ellenőrzése a kontroll rendszerhez való csatlakozás előtt a szakmai beszámoló, vagy 
helyszíni ellenőrzések eredményei alapján, a kontroll rendszerhez való csatlakozás után pedig 
távérzékelésen keresztül történik; 
e) vállalni kell, hogy az üzembe helyezés időpontjától biztosítja zöld alapszínű rendszámmal 
ellátott Környezetkímélő gépkocsik számára az ingyenes parkolást legalább a fenntartási időszak 
végéig;    
f) vállalni kell, hogy a támogatásból kialakított Töltőpont részének tekintett Parkolóhelyet 
legalább a fenntartási időszak végéig fenntartja a Környezetkímélő gépkocsik töltésének céljára; 
g) a Multifunkciós eszközök beszerzése kizárólag abban az esetben támogatható, ha a pályázatot 
benyújtó helyi önkormányzat területén a pályázat benyújtásakor van díjköteles parkolási övezet, 
vagy a pályázatban beszerzett új, Multifunkciós berendezések üzembe helyezésével kívánja azt 
kialakítani. 
 
Az üzemeltetést elláthatja: 
 
- a Pályázó, vagy  
- a Pályázó tulajdonában lévő gazdasági társaság a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § h) pontjára figyelemmel, vagy 
- a Kbt. alkalmazását megalapozó szerződéses értékhatár elérése esetén a közbeszerzési 
szabályokra, különösen a Kbt.-re figyelemmel lefolytatott eljárás alapján a Pályázóval 
üzemeltetési szerződést kötő harmadik fél; 
- a Kbt. alkalmazását el nem érő értékhatár esetén a Pályázó által nyíltan és 
diszkrimináció-mentesen kiválasztott, a Pályázóval üzemeltetési szerződést kötő 
harmadik fél. 
 
A pályázat alapján igénybe vett támogatás minden esetben a 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 56. cikke szerinti helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási 
támogatásnak minősül és kizárólag az e cikkben meghatározottak szerint, valamint az 
alábbi rendelkezésekre figyelemmel ítélhető meg: 
 
1. A támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható. 
 
2. Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére: 
a) nehéz helyzetben lévőnek minősül; 
b) azon pályázó részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett 
állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget; 
c) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi; 
d) dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott támogatás. 
 
3. A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény 
közötti különbséget. 
A működési eredmény mértékét 
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy 
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b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag 
kell levonni az elszámolható költségekből. 
 
4. A támogatás keretében a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak 
beruházási költsége számolható el. 
 
5. A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és 
megkülönböztetés-mentes alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra 
használatáért felszámított árnak a szokásos piaci árnak kell lennie. 
 
6. Támogatás kizárólag a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
16/2015. (V. 29.) NGM rendelettel összhangban nyújtható. 
 

d. A támogatás nyújtásának egyéb feltétele  
 
A támogatás nyújtása és felhasználása során közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény által nevesített esetekben.  
Amennyiben a Pályázó közbeszerzési eljárást folytat le, az erről szóló dokumentációt a 
Támogató rendelkezésére kell bocsátania a szakmai beszámoló részeként. 

7. A támogatható költségek meghatározásának szabályai 

a. Elszámolható költségek köre 
 
Az üzemeltetési jog átadásától függetlenül az elszámolható költségek köre kizárólag az 
alábbiakra terjed ki: 

a) Töltőoszlop, illetve Multifunkciós eszköz beszerzése; 
b) Villamoshálózati csatlakozási díj; 
c) Töltőhely kialakításához közvetlenül kapcsolódó költségek (tervezés, parkoló 

festése, táblák legyártása, elhelyezése). 
 
A támogatásból beszerzett Töltőoszlopok, illetve Multifunkciós eszközök a fenntartási 
időszak végéig a Kedvezményezett tulajdonában kell, hogy maradjanak. Csak a Támogató 
előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek 
átvállalásával, átruházásával adhatók bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg.    
 

b. Nem elszámolható költségek köre 
 
Nem számolhatók el azon a költségek, amelyek nem tartoznak a II. 7 pont szerinti elszámolható 
költségek kategóriájába, különös tekintettel a Töltőoszlop, Villámtöltő berendezés, Multifunkciós 
berendezés beszerzéséhez kapcsolódó szállítási és üzembe helyezés díjáról szóló költségeket. 
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c. A vissza nem térítendő támogatás összetételének meghatározása 
 
A pályázat tartalmi vizsgálata során a Támogató vagy a Lebonyolító megvizsgálja, hogy a 
Kedvezményezett mely költségek elszámolására jogosult. 
 
A pályázat csökkentett elszámolható költséggel vagy csökkentett támogatási összeggel 
támogatható, ha a pályázat tervezett elszámolható költségei között olyan költségtétel szerepel, 
amely nem elszámolható, nem szükséges a projekt céljának teljesítéséhez vagy aránytalanul magas, 
vagy az a rendelkezésre álló szabad előirányzatra tekintettel csak ekként lenne támogatható. 
 
Amennyiben a költségtervben nem elszámolható költség szerepel, az a pályázatban feltüntetett 
összegből levonásra kerül és a Támogató a vissza nem térítendő támogatást az igényeltnél 
alacsonyabb mértékben állapítja meg. A Támogató a döntését köteles megindokolni.  
 
Ha a Pályázó a csökkentett mértékű vissza nem térítendő támogatás mellett is képes és kész a 
beruházás megvalósítására, a módosított feltételeket, az igényelt vissza nem térítendő támogatás 
csökkentését a Támogatási szerződés aláírásával fogadja el. 
 
A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke 
A pályázaton az alábbi költségvetési felosztásban töltőtípusonként az alábbi maximális 
részösszegek, illetve teljes támogatási összeg nyerhető el: 

 
 A típus 

(2*22 kW) 
B típus 

(2*11 kW) 
C típus 

(50 kW DC) 
Töltőoszlop beszerzése 1.500.000 Ft 750.000 Ft 2.000.000 Ft 

Villamoshálózati 
csatlakozási díj 

  576.000 Ft 230.000 Ft 800.000 Ft 

Töltőhely kialakítás 
költségei 

(tervezés, parkoló festés, 
előjelző táblák) 

  400.000 Ft 400.000 Ft 400.000 Ft 

Összesen 
(maximum/db) 2.476.000 Ft 1.380.000 Ft 3.200.000 Ft 

 
Az elnyerhető összegek töltőtípustól függenek (A, B, C), de funkciótól függetlenek, azaz 
Multifunkciós eszközöknél is változatlanok. 
 
A teljes támogatási összeg a telepítendő töltők számától és típusától függ.  
 
Az egy projektben maximálisan beszerezhető töltőállomások darabszámát az alábbi 
táblázatban foglaltak határozzák meg: 

lakosság száma (fő) 
támogatással beszerezhető 
berendezések számának 

maximuma (db) 

összesen 
maximum (db) 
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15.000-19.999 (összesen 30 db település) 2 60 
20.000-49.999 (összesen 45 db település) 3 135 
50.000-99.999 (összesen 23 db település) 5 115 
100.000 és felette (összesen 14 db település) 10 140 
Budapest Főváros Önkormányzata 50 50 

Az egyes változatok alapján 
kihelyezhető berendezések számának 

maximuma 
 

 
500  

 
(Pl.: amennyiben a 3. számú mellékletben megadott település területén, a lakosságszám alapján 10 
db töltő telepíthető, akkor a maximális támogatási összeg x*A+y*B+z*C számú és típusú töltő 
esetén x*2.476.000 Ft+y*1.380.000 Ft+z*3.200.000 Ft, ahol x+y+z≤10). 
 
A pályázat alapján elnyerhető támogatás intenzitása az elszámolható költség legfeljebb 
100 %-a. Amennyiben a támogatási intenzitás a jóváhagyható elszámolható költségek 
alapján 100%, és a beruházás összege nem lépi túl a támogatási összeget úgy saját forrást 
a Pályázónak nem kell biztosítania. 
 
Amennyiben az elnyerhető maximális támogatáson felül a beruházás teljes 
megvalósításához további költségek járulnak, azt a Pályázónak saját forrásból kell 
megvalósítania. 
Amennyiben a projekt költségvetése nem teszi lehetővé a 100 %-os támogatási intenzitás elérését, 
a hiányzó beruházási összeget a Pályázónak kell önrészként biztosítania. A saját forrás 
rendelkezésre állását és annak mértékét ennek megfelelően kell a Pályázónak igazolnia. 
  
Amennyiben az elszámoláskor a tényleges költségek meghaladják a támogatásként 
nyújtott összeget, a Pályázó ebben az esetben is kizárólag a támogatási összegre jogosult. 
A hiányzó beruházási összeget a Pályázónak kell önrészként biztosítania.  
A saját forrás rendelkezésre állását és annak mértékét ennek megfelelően kell a 
Pályázónak igazolnia. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melynek 
folyósítása a Támogatási szerződés megkötését követően egy összegben, támogatási 
előleg formájában történik.  
 

d. Fenntartási időszak alatt keletkező bevétel 
 
Az üzemeltetési jog átadásától függetlenül 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikk (6) 
bekezdése alapján a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek 
és a beruházás működési eredményének a különbségét. 
 
A túlkompenzációt és a nem elszámolható költségeket vissza kell fizetni. 

8. Pályázatok benyújtási módja, határideje és helye, elbírálása 
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A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és annak mellékletei: a formanyomtatvány és az 
összevont nyilatkozat a Támogató, valamint a Lebonyolító honlapjáról tölthető le 
(www.ngm.gov.hu ; www.e-mobi.hu). 
 
A pályázattal kapcsolatban a Lebonyolítótól lehet részletes felvilágosítást kérni a következő 
elérhetőségen: 
e-mail:   info@e-mobi.hu 
telefon: +36 1 312 2213 

a. A benyújtás módja 
A pályázatokat kizárólag magyar nyelven, papír alapon, postai úton tértivevénnyel lehet 
benyújtani a mellékletben szereplő formanyomtatvány és összevont nyilatkozat kitöltésével, 
aláírás minta beküldésével + elektronikus hordozóeszközön (egyszer írható CD vagy DVD).   
 
A pályázat benyújtásának helye: e-Mobi Elektromobilitás NKft., Budapest, 1387, pf. 17 
 
A borítékon kérjük feltüntetni: „Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok 
részére” 

b. A benyújtás kezdeti időpontja és végső határideje 
 
Pályázatot benyújtani a pályázati kiírás meghirdetésétől számított 30. naptól lehetséges benyújtani. 
A pályázatok benyújtására 2016. december 31-ig van lehetőség. 

c. Pályázati díj 
 
A Pályázót pályázati díj nem terheli. 

9. Pályázati dokumentumok 
 
A pályázat benyújtásához:  
- az 1. melléklet szerinti pályázati formanyomtatvány és  
- a 2. melléklet szerinti összevont nyilatkozat elektronikus kitöltése, továbbá  
- a Pályázó nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, 
ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített, 30 napnál nem régebbi aláírás minta 
kötelező. 

Elbírálás és szerződéskötés 
A pályázat pozitív elbírálása esetén a Lebonyolító Támogatási szerződést köt a Pályázóval.  
A Támogatási szerződés megkötése előtt, vagy azzal egyidejűleg a Kedvezményezett köteles a 
pályázatában hivatkozott nyilatkozatokat eredeti példányban benyújtani és azok a továbbiakban a 
Támogatási szerződés mellékletét képezik. 
 
A szerződéskötéshez az alábbi dokumentumok benyújtása is szükséges: 
 

- hiteles képviselő-testületi döntés a szerződés megkötéséhez;  
- saját forrás igazolása (amennyiben a támogatási intenzitás nem 100 %)  

http://www.ngm.gov.hu/
http://www.e-mobi.hu/
mailto:info@e-mobi.hu
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- képviselő-testületi határozat vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe, 
határozatba foglalt – a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó – felhatalmazása alapján 
a polgármester nyilatkozata 

- a létesítő okiratának, vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételt igazoló 
okiratának 30 napnál nem régebbi hitelesített példánya; 

- Kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – 
fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására 
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata. 

 
A benyújtott dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet régebbi a pályázat 
benyújtásának napjától számított harminc napnál. 
 
 
Nem köthető Támogatási szerződés azzal, aki: 

a) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 
Áht.) 50. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) 81.§-ában meghatározott 
követelményeknek, figyelembe véve az Áht 48/B §-ában foglaltakat; 
b) jogerős végzéssel elrendelt megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott 
eljárás alatt áll; 
c) a támogatási döntés tartalmát összegét érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy 
megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett; 
d) a saját forrás rendelkezésre állását nem igazolja - amennyiben saját forrást kíván 
rendelkezésre bocsátani;  
e) a Támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem 
teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatait visszavonja. 
 

10 A pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb követelmények 
 
Jelen pályázat keretében egy helyi önkormányzatnak csak egy pályázata részesíthető 
támogatásban. Korábbi sikertelen pályázat elutasítása esetén új pályázat benyújtható, 
amennyiben a pályázati program még nem zárult le. 

11. A beruházás megkezdése 
 
Támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektre nem lehet 
igényelni. 
A beruházás megkezdésének minősül: 

Építési tevékenység esetén: 
- az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja (építési naplóval igazolva);  
- olyan építési jellegű munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelező, ott a 

vállalkozói/kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozata a munkálatok 
megkezdésére vonatkozóan; 

Eszköz beszerzése esetén: 
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- a pályázatban szerepeltetett, elszámolni és beszerezni kívánt első tárgyi eszköz 
megrendelésének napja 

 
Vállalkozói/kivitelezői szerződés megkötése, előleg, foglaló kifizetése nem számít a beruházás 
megkezdésének. Nem minősül megkezdettnek a beruházás, ha már a számlát kiállították, de a 
számlán szereplő teljesítés vagy a kiszállítás dátuma későbbi, mint a benyújtás napja.  
 
A Pályázó a beruházást a pályázat benyújtását követően saját felelősségére azonnal megkezdheti, 
vállalva annak kockázatát, hogy elutasító támogatói döntés esetén újabb pályázat az adott 
tárgyban nem nyújtható be, tekintettel arra, hogy megkezdett beruházás nem támogatható. 
Javasoljuk, hogy a beruházást csak a Támogatási szerződés aláírását követően kezdjék meg. 

 
 

12. A beruházás befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje 
 
A Kedvezményezettnek a támogatott beruházást a Támogatási szerződés aláírását 
követően egy éven belül meg kell valósítania.  
 
A beruházás befejezésének időpontját a Kedvezményezettnek igazolnia kell az üzembe helyezés 
megtörténtének hiteles igazolásával. 

13. A támogatás biztosítéka 
 
A Pályázó a támogatási összeg 100%-ára vonatkozó biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles 
az Ávr. 85. §-a és a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. 
(V. 29.) NGM rendelet 1. mellékletének 22. sora szerint.  
E biztosíték a Pályázó valamennyi, jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető 
fizetési számlára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozat.  
 
A biztosítéknak a fenntartási időszak végéig rendelkezésre kell állnia. 
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II. Pályázati eljárásrend 

1. Beérkezés 
 
A pályázati felhívásra beérkező valamennyi pályázat regisztrálást követően archiválásra és 
megőrzésre kerül.   
 

2. Formai vizsgálat, befogadás, vagy érdemi vizsgálat nélküli elutasítás 
 

A beérkezést követően formai vizsgálat során megvizsgálásra kerül, hogy: 
1. a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra; 
2. az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető 

mértéket, és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott 
maximális támogatási intenzitást; 

3. a Pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik;  
4. a pályázat megfelelő formátumban került-e benyújtásra. 

 
Azok a pályázatok, melyek a formai ellenőrzés során nem felelnek meg az előírt 
követelményeknek, érdemi vizsgálat nélkül automatikusan elutasításra kerülnek a 
beérkezést követő 7 napon belül.  
 
Az elutasító nyilatkozatban megjelölésre kerül(nek) az elutasítás indoka(i).  
 
Elutasított pályázat esetén a Pályázó újra benyújthat pályázatot, amennyiben a pályázati 
időszak még nem zárult le. 
 
Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel az előírt formai követelményeknek, úgy a pályázat 
befogadásra kerül a beérkezést követő 7 napon belül. A befogadás kizárólag a pályázat formai 
megfelelőségét igazolja, nem jelenti a vissza nem térítendő támogatás megítélését. 
 
A Pályázó értesítése papír alapon történik a pályázat befogadásról, vagy érdemi vizsgálat nélküli 
elutasításról, annak okáról és a kifogás benyújtásának lehetőségéről, módjáról. 
 

3. Tartalmi vizsgálat 
 

A befogadásra került pályázat a döntés-előkészítés során tartalmilag ellenőrzésre kerül. 
A tartalmi ellenőrzés során megvizsgálásra kerül, hogy a megvalósítandó beruházás tartalma 
megfelel-e a pályázati kiírás céljának, és a pályázati kérelem szakmai tartalma a pályázat 
elbírálásához rendelkezésre áll-e. 
 
Nem támogatható az a pályázat, amely esetében: 

a) jelen útmutató I.5. pontja szerinti jogosultsági feltételeknek nem felel meg; 
b) a beruházást a pályázat benyújtása előtt Pályázó megkezdte; 



 
 

 

18 
 
 

c) jelen útmutató I.6. (Támogatható tevékenységek köre) fejezetében foglaltaknak nem 
felel meg. 

Amennyiben a feltételek teljesülését alátámasztó, előírt dokumentumok hiányosan vagy hibásan 
kerültek benyújtásra, a Lebonyolító a Pályázót írásban, az összes hiány, vagy hiba egyidejű 
megjelölésével, egy alkalommal, maximum 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel. 
A hiánypótlást egy példányban kinyomtatva papíron és elektronikus úton kell benyújtani.  
Amennyiben a határidő utolsó napja nem munkanap, akkor a határidő a következő munkanapon 
jár le. 
Ha a Pályázó a hiánypótlást a megadott határidőn belül nem teljesíti, vagy nem teljes körűen 
teljesíti, a Lebonyolító elutasítja a pályázatot. 
Amennyiben a hiánypótlás során a benyújtott pályázat tartalma ellentmondó, illetve egyes 
részletei tekintetében tisztázásra szorul, a Lebonyolító elektronikus formában (e-mailben), 
tisztázó kérdést intézhet a Pályázóhoz, melynek megválaszolására legalább 3 napos határidőt kell 
biztosítani. 
Amennyiben a tisztázó kérdésre az előírt határidőben nem érkezik meg a válasz, vagy a kérdésre 
kapott válasz nem teljes körű, vagy nem egyértelmű, a Lebonyolító a rendelkezésre álló 
információk alapján értékeli a pályázatot. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a hiánypótlást/tisztázó kérdéseket követően a pályázat 
támogathatóságának megítéléséhez szükséges információk nem állnak teljes körűen rendelkezésre 
a pályázat további vizsgálat nélkül elutasításra kerülhet. Az elutasító döntésben megjelölésre 
kerül(nek) az elutasítás indoka(i), a kifogás  benyújtásának lehetősége és módja is.  
 
A pályázat elutasítása esetén a Pályázó pályázatot újra benyújthat, amennyiben a 
pályázati program még nem zárult le. 

4. Elbírálás és döntési folyamat 
 

A pályázatok a benyújtás sorrendjében a megjelenéstől számított kéthavonta, az adott 
hónap 15-ig kerülnek feldolgozásra.  

5. A döntés meghozatala 
 
A támogatási döntés meghozatala során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:  
a) az egy projektben beszerzett töltőállomások darabszáma, az alábbi táblázatban foglaltak 

szerint határozzák meg  
(a budapesti kerületek is, valamint a főváros is önálló településnek minősülnek a pályázat 
szempontjából): 

lélekszám (fő) 

támogatással 
beszerzett 
berendezések 
számának 
maximuma (db) 

összesen 
maximum (db) 

15.000-19.999 (összesen 30 db település) 2 60 
20.000-49.999 (összesen 45 db település) 3 135 
50.000-99.999 (összesen 23 db település) 5 115 
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100.000 felett (összesen 14 db település) 10 140 
Budapest Főváros Önkormányzata  50 
Az egyes változatok alapján kihelyezhető 
berendezések számának maximuma   

500  
 
b) a beszerzendő töltők a I.6. pontban meghatározott specifikációkkal  rendelkeznek; 
c) a Pályázó területén már meglévő parkoló automaták cseréje, illetve új fizető övezetek 
létrehozása esetén – összesen legfeljebb a I.6. pontban szereplő táblázatban található 
mennyiségben – Multifunkciós eszközök beszerzése; 
d) a maximálisan beszerezhető berendezés mennyiségen belül a Töltőoszlopok, illetve 
Multifunkciós eszközök aránya, teljesítménye, elhelyezkedése, elérhetősége.  
 
A döntési lista miniszter részére történő felterjesztését követő 30 napon belül a miniszter dönt: 

- a pályázatban igényelt vissza nem térítendő támogatással egyező összegű támogatásáról; 
- a pályázat csökkentett mértékű támogatásáról; 
- a pályázat elutasításáról. 

 
Ha a pályázati eljárás során, vagy a Támogatási szerződés elkészítését követően megállapításra 
kerül, hogy a Pályázó javára, a jogszabályok, vagy a pályázati felhívás, útmutató megsértése 
ellenére a Támogató pozitív támogatási döntést hozott, illetve Támogatási szerződést küldött, 
vagy kötött, úgy a Támogató a támogatási döntés visszavonására, vagy, amennyiben a támogatási 
jogviszony létrejött, a Támogatási szerződéstől történő elállásra jogosult. 
 

6. Értesítés a támogatási döntésről, támogatási szerződés megkötése 
 

A miniszteri döntést követő 30 napon belül a Lebonyolító írásban megküldi Pályázó részére az 
értesítést a döntésről és pozitív támogatási döntés esetén, a Támogatási szerződés tervezetét. A 
szerződéses feltételek teljesítésének igazolására, a Támogatási szerződés aláírására és 
visszaküldésére az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül van lehetőség.  
Ez a határidő a Támogató által kétszer 30 nappal hosszabbítható. 
 
Amennyiben a Támogatási szerződés megkötésére a Kedvezményezett mulasztásából a Támogató 
által meghatározott határidőtől számított további 30 napon belül nem kerül sor, a támogatási 
döntés hatályát veszti. Ha a Kedvezményezett mulasztása a Támogató megítélése szerint 
méltányolható okból származik, a szerződéskötésre az általa megállapított határidőt követő 
harminc napon belül az eredeti határidőnél nem hosszabb időtartamú új határidőt állapíthat meg. 
    
A Támogatási szerződés az alábbi fő részekből áll: 

- a Pályázót, és a megvalósítás helyszínét beazonosító adatok; 
- az elnyert támogatás összege; 
- a pályázattal támogatott műszaki tartalom; 
- az állami támogatás folyósításának és esetleges visszafizetésének feltételei. 
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Ha a Kedvezményezett mulasztásából a Támogató által meghatározott határidőtől számított 
további 30 napon belül nem kerül sor szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti.  
Támogatott pályázat esetén a Kedvezményezett neve, a pályázat tárgya, a megítélt vissza nem 
térítendő támogatás összege a Támogató internetes honlapján közzétételre kerül a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján. 
 
A Kedvezményezett a Támogatási szerződés átvételétől, illetve bármilyen változás 
beálltától számított 15 napon belül köteles bejelenteni a Lebonyolítónak, ha a Támogatási 
szerződésben szereplő adataiban változás történt. Ebben az esetben a Kedvezményezett 
bejelentése tartalmának megfelelően a Lebonyolító megteszi a szükséges intézkedéseket. 
 
Ha a Kedvezményezett nem a feltételeknek megfelelően jár el, a Lebonyolító jogosult a 
Támogatási szerződésben foglaltak szerint a finanszírozás felfüggesztésére, a vissza nem térítendő 
támogatás csökkentésére, visszavonására, a már kifizetett vissza nem térítendő támogatás 
visszafizetésének kezdeményezésére. 

7. A vissza nem térítendő támogatás pénzügyi elszámolása, a 
finanszírozás folyamata 

 
A támogatás folyósítása a Támogatási szerződés alapján egy összegben támogatási előlegként 
történik.  
Az elszámolás szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásával, a Kedvezményezett nevére szóló és 
általa benyújtott számlák, azt alátámasztó – Támogatási szerződésben előírt – dokumentumok és 
a kifizetést igazoló dokumentumok alapján történik.  
 
A szakmai beszámolóban a Kedvezményezettnek be kell mutatnia a támogatás felhasználását: a 
beruházás megvalósulását és csatolnia kell a közbeszerzési eljárás dokumentumait (amennyiben 
közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnia). 
 
A beruházás költségvetésében csak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
(a továbbiakban: ÁFA törvény) 169-172. §-ban meghatározott feltételeket maradéktalanul 
kielégítő, szerződésekkel, valamint a költségvetéssel megegyező tartalmú, számlákkal azonosított 
és igazolt költségek számolhatók el.    
 
Támogatás csak a kereskedelmi forgalomból beszerzett új berendezések, készülékek és anyagok 
beépítésére folyósítható. 
  
A költségvetésben és a számlá(ko)n az áraknak magyar fizetőeszközben (forintban) kell 
szerepelniük. Ha az árak más pénznemben kerültek meghatározásra, az árakat a Pályázónak 
igazoltan át kell számolnia a számviteli bizonylat teljesítési dátumának napján érvényes 
középárfolyammal (MNB által közzétett hivatalos középárfolyam). 
 
A Kedvezményezettnek a Támogatási szerződésben rögzített határidők betartása mellett és a 
pályázatban részletezett beruházás elfogadott költségvetési összetételéhez igazodva kell az alábbi 
igazoló dokumentumokat benyújtania: 
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- a számvitelről szóló és az ÁFA törvénynek megfelelő adás-vételi, vállalkozási vagy egyéb 
szerződésben vállaltaknak megfelelő, valamint a megrendelővel, szerződéssel azonos 
tartalmú, a Kedvezményezett nevére és címére szóló költségszámla(k); 

- a 100.000 Ft alatti beszerzés esetében megrendelő, szerződés vagy teljesítésigazolás; 
- 100.000 Ft feletti beszerzés esetén visszaigazolt megrendelő vagy szerződés; 
- az adott számlák pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatok: átutalás esetén 

bankszámlakivonat, vagy banki igazolás, készpénzfizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat 
- közbeszerzési eljárás kötelező lefolytatása esetén annak dokumentumai. 

 
A 100.000 Ft értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére 
irányuló szerződést a Kedvezményezett kizárólag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek 
minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alakiság megsértésével kötött 
szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei 
között nem vehető figyelembe. 
 
A beruházás befejezésének időpontját a Kedvezményezettnek igazolnia kell a hiteles üzembe-
helyezési dokumentum benyújtásával. 
 
A számláknak meg kell felelniük az ÁFA törvény 169-172. §-ban foglaltaknak, és kellően 
részletezetteknek kell lenniük ahhoz, hogy azok alapján a beruházás tartalma egyértelműen 
megállapítható legyen. 
 
A Kedvezményezett az elszámolás során kizárólag azon költségeket számolhatja el, amelyek a 
támogatott tevékenység időtartama alatt merültek fel. 
 
Csak a Kedvezményezett nevére és címére kiállított számlák fogadhatók el! 
 
A költségekre vonatkozó elszámolás ellenőrzésére az elszámolás véglegesítését követően 
legkésőbb 60 naptári napon belül kerül sor. A beruházások befejezését követően a Lebonyolító 
ellenőrzi a megvalósított beruházásokat a hozzá benyújtott számlák tartalmának ellenőrzésével (az 
elfogadott pályázatokban és a szerződésekben foglaltakkal való összehasonlítással.) 
 
Csak megfelelően részletezett számlák, vagy a számla mellékletét képező számlarészletező(k) 
fogadhatók el, amelyeken a beépített berendezések tételesen fel vannak tüntetve, az elszámolható 
és nem elszámolható költségek elkülönítésével. Csak a pályázatban elfogadott elszámolható 
költségelemek számolhatóak el a vissza nem térítendő támogatás terhére. A számlákkal nem csak 
a vissza nem térítendő támogatás összegét, hanem az egész elfogadott beruházás bekerülési 
költségét, a saját forrás felhasználását is igazolni kell. Ha a beruházás költségei meghaladják a 
Támogatási szerződésben rögzített összeget, a többletráfordítást a Kedvezményezett saját forrás 
biztosításával vagy annak növelésével, illetve egyéb idegen forrás igénybevételével köteles 
biztosítani, mivel a megítélt vissza nem térítendő támogatás összege nem követi a költségek 
emelkedését. Ha a beruházás összköltsége (kiadása) csökken a tervezetthez képest, a vissza nem 
térítendő támogatási összeg is – a Támogatási szerződésben foglaltak szerint – megfelelő 
arányban csökken. 
A beruházásnak az üzembe helyezést (megvalósítás befejezését) követően 5 évig fenn kell 
maradnia. 
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8. Kifogás 
 

Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatás igénylője, vagy a 
Kedvezményezett a fejezetet irányító szerv vezetőjénél az Ávr. 102/D §-ában foglaltak szerint 
kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a Támogatási 
szerződés kiadására, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás 
véleménye szerint jogszabálysértő vagy a pályázati kiírásba vagy a Támogatási szerződésbe 
ütközik. A Pályázó a döntés, vagy a kifogásolt intézkedés ellen indokolással ellátott kifogást 
írásban nyújthat be egy alkalommal a Lebonyolító részére, a döntés tudomására jutásától 
számított 10 napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül.  
 
A benyújtásra nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. 
 
A kifogás tartalmazza: 

a) a kifogást tevő nevét, székhelyét és képviselője nevét, 
b) a kifogással érintett támogatási kérelem azonosításához szükséges adatokat, 
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, 
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel 
megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését és 
e) a kifogást tevő aláírását. 

 
A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének, vagy más jogorvoslat 
igénybevételének nincs helye. 
 
A kifogást írásban kell benyújtani a Lebonyolító címére.   
 

9. Tájékoztató a helyszíni ellenőrzésről  
 
Az Ávr. 85. §-a értelmében a Támogató, az általa meghatalmazott szervek, illetve a külön 
jogszabályban feljogosított szervek jogosultak helyszíni és/vagy dokumentumok alapján történő 
ellenőrzés lefolytatására. A pályázat benyújtását követően a Támogató, az általa meghatározott 
szervek rendkívüli és utólagos ellenőrzést végezhetnek. 

a. Rendkívüli ellenőrzés 
 
A Támogató bármikor jogosult rendkívüli ellenőrzést elrendelni. Ennek keretében ellenőrzésre 
kerül: 

- a pályázatban lévő információk helytállósága; 
-  a beépített töltő berendezés alkalmassága; 
- a beruházás megkezdésének időpontja; 
- a beruházás tartalmának a pályázatban foglaltak szerint történő megvalósulása; 
- a megvalósulás ütemezése; 
- a beruházás időbeli megvalósulása; 
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- helyszíni ellenőrzést kiváltó konkrét ok. 

b. Utólagos ellenőrzés 
 
A Támogató utólagos ellenőrzést az elszámolást követően, az 5 éves fenntartási  (üzemeltetési) 
időszakban jogosult lefolytatni. Ennek keretében ellenőrzésre kerül:  

- a pályázatban lévő információk helytállósága; 
-  a beépített töltő berendezés alkalmassága; 
- a megvalósult beruházás műszaki tartalma; 
- a beruházás időbeli megvalósulása; 
- a beruházás költségvetése; 
- a fentiek megfelelése a pályázatban foglaltaknak; 

 
A rendkívüli és utólagos helyszíni ellenőrzés elsődleges feladata a Támogatási szerződés 
teljesítésének, a források rendeltetésszerű és a Támogatási szerződésnek megfelelő 
felhasználásának ellenőrzése, a megvalósulás igazolása. A helyszíni ellenőrzés során sor kerül a 
beruházás állapotának, illetve az ahhoz kapcsolódó teljes dokumentációnak, így: 

- a vállalkozói/kivitelezői és egyéb szerződések, 
- teljesítésigazolások, 
- a számlák, és azok kifizetését igazoló dokumentumok, valamint 
- a projekthez kapcsolódó egyéb dokumentumok vizsgálatára. 

 
A helyszíni ellenőrzések pontos és szabályszerű lefolytatásának elősegítése érdekében megfelelő 
figyelmet kell fordítani a beruházás végrehajtása során keletkező dokumentumok elkülönített és 
naprakész nyilvántartására. Amennyiben a Pályázó az ellenőrzéseket akadályozza, illetőleg az 
ellenőrzéshez szükséges tájékoztatást nem adja meg, a pályázata elutasítható, illetőleg az odaítélt 
vissza nem térítendő támogatás visszavonható. 
 

10. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje 
 

A pénzügyi beszámoló elfogadását követően 5 évig évente egy alkalommal, az adott évre 
vonatkozóan a következő év február 15-ig a Kedvezményezett köteles az erre a célra 
rendszeresített adatlapon monitoring adat szolgáltatására.  
Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell az ügyfélforgalomra (töltések száma, felhasználók száma, 
időbeli megoszlás, közvetített energiamennyiség, egyéb jellemzők) vonatkozó részletes adatokat.  
 
A monitoring adatszolgáltatás elmulasztása esetén Támogató jogosult a Támogatási szerződéstől 
elállni és a támogatást az elállással egyidejűleg visszavonni, amely az elektromobilitás témakörben 
esetlegesen későbbiekben újra megnyíló pályázatokból való kizárást eredményezheti. 
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11. Fenntartási kötelezettség 
 

A projekt akkor tekinthető befejezettnek (megvalósultnak), ha a Kedvezményezett által vállalt 
valamennyi kötelezettség – hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági 
engedélyekben foglaltaknak megfelelően – teljesült, és a kötelezettségek megvalósulásának 
eredményeiről szóló beszámolója benyújtását követően annak Támogató általi jóváhagyása 
megtörtént.   
A Kedvezményezett köteles a projekt megvalósulásától számított legalább öt évig fenntartani és 
üzemeltetni a létesítményt. 
A Kedvezményezettnek a fenntartási időszakban évente, legkésőbb az adott év február 15-ig  
fenntartási jelentést kell benyújtania.  
A fenntartást a Támogató, vagy az általa megbízott szerv helyszíni ellenőrzés keretében 
ellenőrizheti. A fenntartási időszak végén záró beszámolót kell benyújtani, amelynek a Támogató, 
vagy az általa megbízott szerv általi jóváhagyása esetén kerül sor a zárójegyzőkönyv, valamint a 
biztosíték törléséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozat(ok) kiadására. 
 
A beruházással létrehozott vagyon a Támogatási szerződésben meghatározott időpontig csak a 
támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek 
átvállalásával, átruházásával adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg.  
 
A Támogató a jóváhagyás feltételeként kikötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása 
érdekében az új jogosult a bérbe vagy más módon történő használatba adás esetén - e jogviszony 
fennállásának idejére - a kedvezményezett mellé a Támogatási szerződésbe lépjen be, vagy a 
Támogatási szerződésben meghatározott kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot 
tegyen. 
 
A Támogató előzetes jóváhagyásával a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása nélkül 
is lehetséges az idő előtt elhasználódott vagy elavult vagyontárgyak pótlással együtt járó teljes vagy 
részleges elidegenítése vagy selejtezése. 
    

12. Jogszabályi útmutató 
 
Európai uniós jogi aktusok: 

 
- Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi 

rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 
2003/87/EK irányelv; 

- Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló 2014/94/EU irányelv; 
- a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső 

piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU/ bizottsági rendelet; 
 
Hazai jogszabályok 
 
- A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény; 
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- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.); 
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény); 
- A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény; 
- Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény; 
- Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény; 
- Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. 
(XII. 11.) Korm. rendelet; 
- Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának 
egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet; 
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (Atr.); 
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 
- Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet (OTÉK) 
-  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(Ávr.);  
- A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM 
rendelet.  
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III. Mellékletek 
 

1. Formanyomtatvány 
 

I. A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 
 

A projekt címe:  

A megvalósulás helyszíne (település):  

Lakosság száma (2015. évi KSH adatok alapján):  
 

Töltő típusa („A”, „B”, „C”) Darabszáma: Megvalósulás 
helyszínének 
GPS koordináta 
szélessége: 

Megvalósulás 
helyszínének 
GPS koordináta 
hosszúsága: 

    

 

 Nettó Bruttó 

A projekt teljes költsége összesen 
(Ft-ban)  

  

Igényelt támogatási összege 
(Ft-ban) 

  

Támogatási intenzitás (%-ban)  

 
II. A PÁLYÁZÓ ADATAI  

1. A pályázó teljes neve:  

2. Statisztikai szám:  

3. Adószám:  

4. A pályázó ÁFA levonási joga a 
projekttel kapcsolatban: 

 

5. A pályázó székhelye:  
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Megye:  

Kistérség:  

Település:       

Irányítószám:  

Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb):  

Házszám:  
 

6. A pályázó postacíme:  

Megye:  

Kistérség  

Település:       

Irányítószám:  

Közterület (út, utca, tér, köz, pf., egyéb):  

Házszám:  

Honlap:  
 

7. A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek adatai 

Név:  

Beosztás:  

Telefon 1:  

Telefon 2:  

e-mail:  

8. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai 

Név:  

Beosztás:  

Telefon 1:  

Telefon 2:  

e-mail:  
 



 
 

 

28 
 
 

III. A  PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE ÉS ÜTEMEZÉSE 
 

1. Teljes költségvetés  
 

Sorszám Költségtétel 
megnevezése 

kategóriák 
szerint 

a) Töltőoszlop 
(típusonként); 

b) Villamoshálózati 
csatlakozási díj; 

c) Töltőhely 
kialakításához 
közvetlenül 
kapcsolódó 
költségek  

Egységár, 
nettó (Ft) 

Darabszám Összesen, 
nettó (Ft) 

ÁFA 
összesen 

(Ft) 

Összesen, 
bruttó 
(Ft) 

Költség aránya 
a teljes 

költséghez (%) 

1        

2        

3        

4        
5        

6        
7        

8        

9        
Teljes költség összesen      100,00% 

 
2. Támogatási összeg és intenzitás 

 Összesen, nettó (Ft) ÁFA 
összesen 

(Ft) 

Összesen, bruttó (Ft) 

1. Teljes költség összesen    

2. Igényelt támogatás összege     
3. Saját forrás  
(amennyiben a támogatási intenzitás nem 
100 %) 

   

4. Igényelt támogatási intenzitás % (teljes költség/igényelt támogatás összege)  



 
 

 

29 
 
 

 
 
3. Saját forrás összetétele 

Forintban 
1.A feladathoz rendelkezésre álló saját 
forrás összege:  

2. Rendelkezésre álló egyéb forrás 
összege:  

 Szervezet neve: Támogatás összege: 
3.1.államháztartás központi 
alrendszeréből:   

3.2.államháztartáson belüli egyéb 
szervezettől:   

3.3.kormányzati szektorba sorolt egyéb 
szervezettől   

3.4.A 4.1-4.3. pontban felsorolt 
szervezetek tulajdonában álló gazdasági 
társaságtól, alapítványtól, 
közalapítványtól: 

  

3.5.külföldi forrásból:   
 
A beruházás ütemezése 
 
Sor-

száma 
Tevékenység megnevezése Időigény 

(nap),  
a 0. nap a 

támogatási 
szerződés 
megkötése 

Teljes költség, Ft 

1. Tervezés, bérleti szerződések, üzemeltetési 
megállapodások megkötése 

  

2. Engedélyezés   

4. Villamosenergia-hálózatfejlesztés   

5. Töltő berendezés beszerzése és telepítése   

6. Üzembe helyezés   

7. A tevékenység tervezett megvalósulásának konkrét 
dátuma 

  

 
Budapest, 2016. ……………………….. 

………………………… 
Pályázó cégszerű aláírása 
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2. Összevont nyilatkozat  
 

ÖSSZEVONT  

NYILATKOZAT 

a 

Jedlik Ányos Terv 
Elektromos töltőállomás alprogram  

pályázati konstrukcióhoz 
 

Alulírott, ………………………………………………………………………………… mint 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
a továbbiakban mint Pályázó képviseletében eljárni jogosult, az alábbiak szerint  nyilatkozom a 
GZR-T-Ö-2016 kódszámú pályázati konstrukció keretében 2016. ……..(hó)…….napján 
benyújtott pályázattal kapcsolatban. 

1. ÉRINTETTSÉG FENNÁLLÁSÁRÓL 
Nyilatkozom, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: törvény) 6. §-ában foglalt kizáró okok nem állnak fenn/ 6. §-
ában foglalt kizáró okok közül az alábbi áll fenn a Pályázó vonatkozásában. (megfelelő 
aláhúzandó) 

Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban: 
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) akinek a részvételből való kizártságának tényét a törvény 13. §-a alapján honlapon közzétették. 

(Összeférhetetlenség esetén:) 

Nyilatkozom arról, hogy a pályázó a törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével 
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében. 

2. SAJÁT FORRÁS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL 
 

Nyilatkozom, hogy a benyújtott pályázatban  

- a saját forrás mértéke 0 forint, vagy  
- a Formanyomtatvány III.2. pontjában megadott mértékben rendelkezésre áll. (megfelelő 

aláhúzandó) 
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3. ELLENŐRZÉS TŰRÉSÉRŐL 
Nyilatkozom, hogy a benyújtott pályázattal kapcsolatban, a pályázat elbírálása előtt és - támogató 
döntés esetén - a Támogatási szerződés megkötését követően is, hozzájárulásomat adom a 
töltőinfrastruktúra kiépítésének támogató általi ellenőrizhetőségéhez. 

4. ADATOK TELJESKÖRŰSÉGÉRŐL 
Nyilatkozom, hogy a benyújtott pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes 
körűek, valósak és hitelesek. 

Egyúttal nyilatkozom, hogy a Gazdasági Zöldítési Rendszer alprogram tárgyához hasonló, vagy 
azzal kapcsolatos támogatási igényt korábban vagy a pályázat benyújtásával egyidejűleg 
benyújtottam/nem nyújtottam be. (megfelelő aláhúzandó) 

Amennyiben igen: 

A benyújtás ideje:…………………. 

A benyújtás címzettje:……………. 

 

5. ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRŐL 

Hozzájárulást adok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring 
rendszerben nyilvántartott adatokhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, az 
Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, 
az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint 
jogszabályban, felhívásban, Támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak 
hozzáférhetnek. 

6. MEGVALÓSÍTHATÓSÁGRÓL 
Nyilatkozom, hogy a benyújtott pályázatban foglaltak megvalósulásával kapcsolatban nem áll fenn 
harmadik személy irányában olyan kötelezettség, ami a költségvetési támogatás céljának 
megvalósulását meghiúsíthatja. 

7. BIZTOSÍTÉK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL 
Nyilatkozom, hogy a pályázat szerinti biztosítékot rendelkezésre bocsájtom a támogatási 
szerződés mellékleteként és a fenntartási időszak végéig gondoskodok annak rendelkezésre 
állásáról. 
 

8. ADÓLEVONÁSI JOGOSULTSÁGRÓL 
Nyilatkozom, hogy a pályázatban írtak megvalósításával kapcsolatban adólevonási joggal a 
Pályázó rendelkezik/nem rendelkezik. (megfelelő aláhúzandó) 

9. HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDELETRŐL 
Nyilatkozom, hogy a benyújtott pályázat megvalósítása érdekében a zöld rendszámú gépkocsik 
ingyenes parkolását biztosító helyi önkormányzati rendeletet a támogatási összeg folyósításáig a 
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kihirdetem / a már meglévő……………………..számú önkormányzati rendelet biztosítja az 
ingyenes parkolás lehetőségét. (megfelelő aláhúzandó, illetve értelemszerűen kitöltendő) 

 

10. PARKOLÓHELY FENNTARTÁSÁRÓL 
Nyilatkozom, hogy a pályázat megvalósítása érdekében a kialakított Töltőpont részének tekintett 
Parkolóhelyek Környezetkímélő gépkocsik töltésének céljára történő fenntartását a Pályázó 
biztosítja a fenntartási időszak végéig. 

 

11.ÜZEMELTETÉSI KÖTELEZETTSÉG ELLÁTÁSÁRÓL 

Nyilatkozom, hogy a Pályázat alapján beszerezni kívánt töltők üzemeltetését a fenntartási időszak 
alatt a Pályázó helyi önkormányzat/gazdasági társaság látja el. (megfelelő aláhúzandó) 

Budapest, 2016. ……………………….. 

 

(Csak multifunkciós eszköz beszerzése esetén:) 

 

12. DIJKÖTELES PARKOLÓHELY FENNÁLLÁSÁRÓL 

Nyilatkozom, hogy a multifunkciós eszköz telepítése díjköteles parkolóhelyen valósul meg. 

Budapest, 2016. ………….. 

 

………………………… 

Pályázó  cégszerű aláírása 

 

(nyomtatott név és aláírás) 
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3. KSH adatok a települések lakosságszámáról 

 
2015. január 1.   

sorszáma 
népesség 
szerint 

település lakónépesség 

1 Budapest 1 757 618 
2 Debrecen 203 506 
3 Szeged 162 593 
4 Miskolc 159 554 
5 Budapest 11. ker. 152 620 
6 Pécs 145 985 
7 Győr 129 372 
8 Budapest 03. ker. 128 535 
9 Budapest 14. ker. 124 956 

10 Budapest 13. ker. 120 199 
11 Nyíregyháza 118 125 
12 Kecskemét 111 836 
13 Budapest 18. ker. 101 613 
14 Budapest 04. ker. 101 182 
15 Székesfehérvár 98 673 
16 Budapest 02. ker. 89 598 
17 Budapest 17. ker. 87 569 
18 Budapest 15. ker. 80 327 
19 Budapest 10. ker. 78 703 
20 Szombathely 77 866 
21 Budapest 08. ker. 76 957 
22 Budapest 21. ker. 76 824 
23 Budapest 16. ker. 72 904 
24 Szolnok 72 786 
25 Tatabánya 66 791 
26 Budapest 20. ker. 65 851 
27 Érd 63 993 
28 Kaposvár 63 742 
29 Sopron 61 780 
30 Budapest 19. ker. 60 904 
31 Veszprém 60 761 
32 Békéscsaba 60 334 
33 Budapest 09. ker. 59 121 
34 Zalaegerszeg 58 959 
35 Budapest 12. ker. 58 322 
36 Eger 54 609 
37 Budapest 22. ker. 54 504 
38 Budapest 07. ker. 54 129 
39 Nagykanizsa 48 241 
40 Dunaújváros 46 052 
41 Hódmezővásárhely 44 795 

42 Dunakeszi 41 846 
43 Budapest 06. ker. 38 757 
44 Cegléd 35 885 
45 Salgótarján 35 811 
46 Baja 35 718 
47 Szigetszentmiklós 35 656 
48 Ózd 33 493 
49 Vác 33 169 
50 Szekszárd 33 032 
51 Mosonmagyaróvár 32 752 
52 Gödöllő 32 720 
53 Hajdúböszörmény 31 224 
54 Pápa 31 190 
55 Gyula 30 658 
56 Gyöngyös 30 190 
57 Kiskunfélegyháza 29 153 
58 Ajka 28 487 
59 Orosháza 28 356 
60 Esztergom 28 102 
61 Budaörs 28 045 
62 Szentes 27 898 
63 Kiskunhalas 27 714 
64 Kazincbarcika 27 487 
65 Jászberény 26 372 
66 Budapest 05. ker. 26 277 
67 Szentendre 25 542 
68 Siófok 25 386 
69 Budapest 01. ker. 24 933 
70 Hajdúszoboszló 23 882 
71 Nagykőrös 23 694 
72 Tata 23 613 
73 Komló 23 604 
74 Makó 22 926 
75 Gyál 22 920 
76 Budapest 23. ker. 22 833 
77 Dunaharaszti 20 767 
78 Törökszentmiklós 20 626 
79 Vecsés 20 463 
80 Hatvan 20 366 
81 Karcag 20 163 
82 Keszthely 20 116 
83 Várpalota 19 918 
84 Békés 19 433 
85 Paks 19 305 
86 Fót 19 121 



 
 

 

34 
 
 

87 Komárom 18 957 
88 Dombóvár 18 688 
89 Százhalombatta 18 617 
90 Göd 18 194 
91 Oroszlány 18 068 
92 Monor 17 853 
93 Balmazújváros 17 448 
94 Mohács 17 433 
95 Hajdúnánás 17 172 
96 Veresegyház 17 025 
97 Szigethalom 16 964 
98 Gyömrő 16 937 
99 Mátészalka 16 902 

100 Mezőtúr 16 675 
101 Kisvárda 16 628 
102 Pomáz 16 624 
103 Dabas 16 623 
104 Csongrád 16 564 
105 Mezőkövesd 16 394 
106 Szarvas 16 275 
107 Tiszaújváros 16 168 
108 Kalocsa 16 136 
109 Tapolca 15 582 
110 Balassagyarmat 15 570 
111 Pécel 15 358 
112 Berettyóújfalu 15 008 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat 1956 emlékére „Büszkeségpontok” 
pályázatban való részvételre 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány által kiírt KKETTKK–56P–02 jelű „Büszkeségpontok” megnevezéssel pályázati lehetőség nyílt 
meg új emlékművek létesítésére, vagy a meglévőek felújítására. 
 
A pályázat főbb adatai: 
Támogatási és megvalósítási időszak: 2016. március 1 – 2017. április 30.; 
Támogatási összeg: meglévő emlékművek felújítására 2 500 000,- Ft; 
Támogatás mértéke: 100% (amennyiben a pályázati keretösszegből megvalósítható); 
 
Gyál Városában a városközpontban helyezkedik el a Szent István utca, és Somogyi Béla utca kereszteződésében 
található emlékművek környezetének rendezésére a Tandem Mérnökiroda készített tervet, melynek az 1956-os 
emlékmű körülötti része előreláthatólag jelen pályázat keretében megvalósítható, így a pályázat ezen terület 
figyelembe vételével került előkészítésre. 
 
A kitöltött pályázati adtalap jelen előterjesztés melléklete, azonban a végleges pályázat összeállítása során annak 
tartalma minimális mértékben pontosításra kerülhet annak érdekében, hogy a benyújtott pályázat minél jobban 
megfeleljen a kiírásnak, azonban ez a pályázati összeget, és a pályázat lényegi adatait nem érinti. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatait meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. KKETTKK–56P–02 jelű „Büszkeségpontok” megnevezéssel kiírt pályázat vonatkozásában nyújt be 
pályázatot, az előterjesztéshez mellékelt pályázati adatlap lényegi adataiban vázolt, és a pénzügyi terv 
szerinti tartalommal. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. október 30. 
Felelős:  Polgármester 

 
A határozati javaslatok elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Donhauzer Ádám 
 
Gyál, 2016. szeptember 19. 
 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

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

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
Melléklet: Pályázati felhívás és útmutató 
  Koncepcióterv vonatkozó részlete 
  Kitöltött pályázati adatlap, pénzügyi terv 
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PÁLYÁZATI ADATLAP

a KKETTKK – 56P-02 kódjelű pályázathoz 

Iktatási szám (a Közalapítvány tölti ki): 
 
1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 

 
A pályázó teljes neve: Gyál Város Önkormányzata 

A pályázó rövidített neve (amennyiben releváns): nem releváns 

Működési formája: önkormányzat 

Cégjegyzékszám, bírósági nyilvántartási szám: 730370 

Adószám: 15730370-2-13 

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-21616404 

Statisztikai szám: 

Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel/vállalkozói igazolvány száma: 

nem releváns 

A pályázó székhelye: 

Megye: Pest 

Település: Gyál 

Irányítószám: 2360 

Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb): Kőrösi út 

Házszám: 112-114. 

A pályázó postacíme: 

Megye: Pest 

Település: Gyál     Irányítószám: 2360 

Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb): Kőrösi út 

Házszám: 112-114. 
 
A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai 

Név: Pápai Mihály 

Beosztás: polgármester 

Telefon: +36-29/540-936 Fax: +36-29/540-945 

E-mail: polgarmester@gyal.hu 

mailto:polgarmester@gyal.hu
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Kapcsolattartó személy (projektmenedzser) adatai 

Név: Donhauzer Ádám 

Beosztás: ügyvezető – Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

Telefon: +36-29/544-143, +36-70/454-05-80 

Fax: +36-29/540-945 

e-mail: donhauzer.adam@gyal.hu 
 
 

Kérjük, jelölje meg, mely kategóriában kíván pályázni: 
 
 

 Meglévő emléktábla felújítása vagy kiegészítése 

 Közterületek vagy középületek átnevezése 

 Új emléktábla elhelyezése 

X Meglévő emlékművek felújítására, kiegészítésére, környezetük rendbetétele 

 Új emlékszobák és helyi kiállítóhelységek kialakítása 

 Új emlékművek elhelyezése 

 
 
 
 
 

mailto:donhauzer.adam@gyal.hu
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2. A PÁLYÁZATI PROJEKT ADATAI 
 
Pályázati projekt címe: 
 
Gyál, 1956-os emlékmű felújítása, környezetének rendezése 
 
A program tartalmának összefoglaló leírása 
Kérjük, röviden mutassa be pályázati programjának célját és várható eredményeit! (Kérjük, ne 
feledje mellékelni a pályázati adatlaphoz tartozó leírásához a felújítás előtti emlékmű, illetve az új 
emlékhely jelenlegi állapotát bemutató fotódokumentációt!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  Gyál  területén,  a  Szent  István  utca  és  a  Somogyi  Béla  utca  kereszteződésében 
található 1956‐os emlékmű a város szívében található, és nagyon fontos helyszíne az 
évente megrendezésre kerülő megemlékezéseknek, melyek a város életének szerves 
részét képezik. 
A  városvezetés  célja  a  városközpontból  kiindulóan  a  közösségi  terek  minél 
színvonalasabbá  tétele,  megfelelve  ezzel  a  21.  század  elvárásainak.  Ezt  igazolja  a 
városközpont  teljes  felújítása,  és  megannyi  környező  közösségi  tér  kialakítása  a 

p r etekközelmúltban, mind  ályázati  fo rásból, mind pedig a  lehetőségek  szabta ker en 
belül saját forrásból. 
A  jelenleg  pályázott  területet  a  városközpontból  megközelítő  Somogyi  Béla  utca  a 
közelmúltban  Európai  Uniós  pályázati  forrásból  teljesen  megújult,  így  csaknem  az 
emlékhelyig  kiváló  minőségű  a  gyalogos  és  az  autós  közlekedés.  Azonban  ennek  a 
beruházásnak  a  keretében  az  emlékhely  közvetlen környezetének  rendezésére nem 
volt lehetőség. 
A  város  a  teljes  tér  rendezésére  tervet  készíttetett,  azonban  ennek megvalósítására 
saját  erőből  mostanáig  nem  volt  lehetőség,  így  a  korábbi  tervek  közvetlenül  az 
emlékmű környezetét érintő megvalósítására adna lehetőséget jelen pályázat. 

A megvalósítás ütemezése: 
 
A tervezett megvalósítás kezdete: 2017. I. negyedévében 

A tervezett befejezés időpontja: 2017 II. negyedévében 
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3. A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA 
 
Mint a pályázó szervezet hivatalos képviselője kijelentem, hogy  
 

x a pályázatban adott információk a valóságnak megfelelnek; 
x a projektet a pályázatban megfogalmazottaknak megfelelően valósítom meg; 
x a pályázat költségvetésében megjelölt összegeket a pályázati programban meghatározott 

célokra fordítom; 
x tudomásul veszem, hogy a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 

Kutatásáért Közalapítvány fenntartja magának a pályázati program megvalósulásának 
ellenőrzési jogát; 

x a pályázatban megjelölt önrésszel, illetve más forrásból származó támogatással 
rendelkezem; 

x a pályázatra vonatkozó pályázati felhívást megismertem, az abban foglaltakkal egyetértek. 
 

 
 
 
 
 
 
Aláíró neve:                                     Pápai Mihály polgármester  

 

Aláírás:   

        
 
 

P.H. 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt: Gyál, 2016. …………………….. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 
 
 
 
 
 
 
 

Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt 

 
 
 

KKETTKK – 56P – 02 jelű „Büszkeségpontok” pályázathoz 
 
 
 

Téma: 
 

Az  1956-os  forradalmat  és  szabadságharcot  valamint  a  kapcsolódó  történelmi 
eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett 
„Büszkeségpontok” létrehozására. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2016 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
 

Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket 
felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett „Büszkeségpontok” 

létrehozására 
 

Pályázat kódja: KKETTKK-56P-02 
 

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (további- 
akban: a Közalapítvány) mint támogató Magyarország Kormányának az 1956-os forrada- 
lom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozata keretében 
és az 1956-os Emlékbizottság (továbbiakban: az Emlékbizottság) megbízásából pályázatot 
hirdet az antikommunista forradalmat és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a 
hősöknek és áldozatoknak emléket állító úgynevezett „Büszkeségpontok” kialakítására. 

 
 
 

1.   A pályázat célja 
 

A pályázat célja, hogy előmozdítsa az 1956-os forradalmat és szabadságharcot méltató, va- 
lamint a magyar antikommunista hősökre emlékező úgynevezett „Büszkeségpontok” létre- 
hozását azzal a céllal, hogy ezek hozzájáruljanak a társadalmi emlékezet ébren tartásához, 
valamint a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősíté- 
séhez. 

 
 
 

2.   Pályázat benyújtására jogosultak 
 

A pályázat keretében megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, civil 
szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek, gazdasági 
társaságok, közművelődési intézmények, egyéb közintézmények, államigazgatási szervek 
pályázhatnak. 

 
Pályázat benyújtására nem jogosultak azon szervezetek: 

 
x amelyeknek lejárt köztartozása van; 
x amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljá- 

rás alatt állnak, adósságrendezési eljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámo- 
lási eljárás van folyamatban. 

x amelyeknek nem rendezettek a munkaügyi kapcsolatai 
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3.   Támogatható tevékenységek 
 

Jelen pályázati kiírás keretében támogatható minden olyan „Büszkeségpontot” létrehozó 
tevékenység, amely a pályázat tematikus horizontját érintve kapcsolódik annak céljaihoz: 

 
x meglévő emlékművek felújítása; 
x új emlékművek állítása, melyeket a pályázó által biztosított helyszínen és a szükséges 

engedélyekkel kerülnek elhelyezésre; 
x meglévő emléktáblák renoválása, tisztítása, helyreállítása; 
x az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi hőseinek emléket állító új emléktáb- 

lák készítése és elhelyezése; 
x közterületek – pl. utcák, terek, középületek – elnevezése és/vagy átnevezése kap- 

csán utcatáblák készítésére; 
x emlékszobák, kiállítások létrehozása, amelyeken keresztül a települések megemlé- 

kezhetnek a helyi kötődésű antikommunista hőseikről, különös tekintettel az ellen- 
állás és az 1956-os forradalom és szabadságharc kiemelkedő alakjairól 
 

 
A jogosulatlanul igénybevett támogatás esetén a támogatás összegét és a késedelmi 
kamatot (mely megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal) vissza kell fizetni 
a Támogatónak. 

 
 

4.   Támogatási időszak 
 

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: 
2016. március 1. – 2017. április 30. 

 
 
 

5.   Az elnyerhető támogatás mértéke 
 

Az úgynevezett „Büszkeségpontok” kialakítására elnyerhető támogatás összege: 
 

- meglévő emlékművek felújítására: 2.500.000,- Forint; 
- új emlékművek állítása: 5.000.000,- Forint; 
- meglévő emléktábla felújítására: 300.000,- Forint; 
- új emléktábla elhelyezésére: 500.000,- Forint; 
- közterületek  és  középületek  el-  vagy  átnevezésekor  új  utcatáblák  készítésére: 

300.000,- Forint; 
- emlékszobák és kiállítások kialakítására: 5.000.000,- Forint 

 
 
 

FIGYELEM! A fent megjelölt pályázati értékhatár feletti támogatást csak „kiemelté” nyil- 
vánított pályázatok kaphatnak. Az Emlékbizottság saját hatáskörben dönt arról, hogy egy 
pályázat megkapja a „kiemelt” pályázati megjelölést, továbbá, hogy a kiemelt pályázat mek- 
kora támogatási összeget vehet igénybe. 

 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában. 
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6.   Beadható pályázatok száma 
 

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. 
 
 
 

7.   A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 
 

A pályázati dokumentációt postai úton vagy személyesen kell benyújtani a pályázati Köz- 
alapítvány alábbi címére: 

 
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 

1956-os Pályázati Iroda 
 

1122 Budapest, Határőr út 35. 
 
 
 
 

Beadási határidő: Folyamatos (a pályázati keret erejéig) 
 

FIGYELEM! A pályázati keret kimerüléséről a Közalapítvány az emlékév hivatalos honlap- 
ján, a  www.magyarforradalom1956.hu ad tájékoztatást. Azok a pályázatok, melyek a fenti 
határidőt követő postai bélyegző dátummal kerülnek benyújtásra, nem minősülnek benyúj- 
tott pályázatnak, és a pályázati lebonyolító által ellenőrzés alá sem kerülnek. 

 
 
 

8.   Benyújtandó dokumentumok 
 

A pályázat benyújtásakor az alábbi dokumentumok csatolása szükséges: 
x kitöltött pályázati adatlap; 
x pénzügyi terv; 
x közterületek és középületek érintettsége esetén képviselőtestületi jóváhagyás (a pá- 

lyázónak a benyújtott dokumentációhoz csatolnia szükséges a pályázat jóváhagyásá- 
ról szóló testületi döntés hiteles másolatát); 

x amennyiben releváns, az adott „Büszkeségpont” indokoltságát bemutató dokumen- 
tumok, történeti kutatómunkák; 

x a pályázatban tervezett emlékmű látványterve (a tervezett felirattal együtt, különös 
tekintettel a logó elhelyezésére) 

x felújítandó emlékművek és emléktáblák esetében a jelenlegi helyzetet bemutató fo- 
tódokumentáció; 

x amennyiben releváns tulajdonosi hozzájárulás a terület, illetve az épület, építmény 
részben vagy egészben az adott célra történő felhasználásáról; 

x engedélyezési tervdokumentáció (amennyiben a pályázati projekt szempontjából re- 
leváns, úgy az építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt illetve előzetes 
restaurátori szakvéleményt is szükséges másolatban a pályázati anyaghoz csatolni) 

 
A pályázónak a fenti dokumentációkat CD-n vagy más elektronikus fizikai adathordozón 
(pendrive-on vagy adat-kártyán) is be kell nyújtania a pályázatában. 

http://www.magyarforradalom1956.hu/
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9.   A pályázat formai vizsgálata 
 

A beérkező pályázatok formai ellenőrzését a Közalapítvány végzi. A benyújtott pályázat 
érvényes, amennyiben: 

 
x a jelen pályázati kiírás szerinti szervezet pályázott; 
x a pályázó jelen pályázattal egy időben nem nyújtott be ugyanebben a konstrukció- 

ban pályázatot; 
x a támogatási igényt benyújtó személy jogosult a szervezet képviseletére, a pályázati 

adatlap és a hatályos okirat adatai megegyeznek; 
x a támogatási igény benyújtója nem tartozik a Közalapítvány elnökének és tagjainak, 

a kuratórium tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe; 
x a pályázó a támogatási szerződést megismerte, az abban foglaltakkal egyetért; 
x a támogatást igénylő határidőben nyújtotta be a pályázatát; 
x a támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte 

 
Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének 
maradéktalanul megfelel. Amennyiben a Közalapítvány a pályázat érvényességi ellenőrzése 
során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az adatlapban 
foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra 
hívja fel legfeljebb 8 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével. Amennyiben a hi- 
ánypótlás nem, vagy újból hiányosan érkezik meg a megadott határidőben, a Közalapítvány 
a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja. 

 
 
 

10. A pályázat tartalmi bírálata 
 

A pályázatok szakmai bírálatát a Közalapítvány által megbízott szakmai bíráló bizottság 
végzi el.  A bíráló bizottság a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli és 
pontozza, majd rangsort állít fel pontszám szerinti csökkenő sorrendben. Az azonos pont- 
számú pályázatok esetén a rangsort a pályázat benyújtásának ideje alapján kell megállapítani 
(az előbb benyújtott pályázat a rangsorban előbbre kerül). 

 
A tartalmi elbírálás szempontjai: 

 
 

Értékelési 
szempont 

 
Maximális 
Pontszám 

A pályázat illeszkedése, megfelelősége 10 

A tervezett megvalósítás hatékonysága, feltételei, minősége 10 

A költségvetés alátámasztottsága, a vállalt önrész mértéke 10 

A pályázat fenntarthatósága, stabilitása 10 
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Fentiek alapján, a rendelkezésre álló keretösszeget is figyelembe véve, a bíráló bizottság az 
alábbi döntéseket hozhatja: 

 
x a pályázat támogatása; 
x a pályázat támogatása csökkentett összeggel; 
x a pályázat elutasítása 

 
 
 

11. A támogatási szerződés megkötése 
 

A támogatói döntés meghozatalát követően a Közalapítvány elektronikusan értesíti a pályá- 
zó szervezetet annak eredményéről, ezzel egy időben tájékoztatja a pályázót a támogatási 
szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok letöltési helyéről. A kedvezményezettel 
a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a 
Közalapítvány köti meg a támogatási szerződést. 

 
A szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok: 

 
• Alapító okirat/Társasági szerződés; 
• Banki aláírás bejelentő karton és képviseletre jogosultságot igazoló dokumentum, 

vagy aláírási címpéldány (eredeti); 
• 30 napnál nem régebbi együttes nemleges adóigazolás vagy NAV köztartozásmen- 

tes adatbázis nyomtatvány (nullás) (eredeti) - a támogatási szerződés támogatott 
általi aláírásakor kell benyújtani; 

• 30 napnál nem régebbi cégkivonat, önkormányzatok esetében államkincstári törzs- 
könyvi kivonat; 

• Nyilatkozat támogatási döntéshez (eredeti); 
• Nyilatkozat bankszámlákról (eredeti); 
• Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra (eredeti); 
• A pályázatra vonatkozó költségvetés; 
• Nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre állásáról (önrész esetén); 
• Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén a pályázó nevében tett 

nyilatkozaton felül képviselő-testületi és/vagy társulási tanácsi határozat, vagy a 
képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék feletti rendelkezési jo- 
got átruházó meghatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata szükséges (önrész 
esetén) 

A  fenti  dokumentumok  visszaküldésére  az  elektronikus  értesítést  követő  8  nap  áll 
rendelkezésre. A Közalapítvány a beérkezett dokumentációt megvizsgálja. Amennyiben a 
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiá- 
nyos, a kedvezményezettet egy alkalommal, 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. 
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a 
Közalapítvány tájékoztatja a kedvezményezettet, hogy a szerződéskötés meghiúsul és a tá- 
mogatási döntés hatályát veszti. A döntés ellen felülvizsgálatnak nincs helye. 
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12. Nyilvánosság 
 

A támogatásban részesült pályázóknak kötelezően fel kell tüntetniük, hogy a pályázatban 
megjelölt tevékenységet az „1956-os Emlékbizottság” támogatja és az „A magyar sza- 
badság éve” elnevezésű programsorozat keretében valósul meg. A nyilvánosság biztosítha- 
tóságának módjai 

 
x a szervezet székhelyén/működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat; 
x a pályázó saját honlapján, vagy más módon elérhető internetes felületén; 
x a pályázatból megvalósított „Büszkeségponthoz” kapcsolódó esemény megvalósítá- 

sa esetén az esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés (meghívó, jelenléti ív, 
sajtóközlemény), valamint az emléktábla/emlékmű/ emlékszoba/kiállítás helyszí- 
nén tájékoztató felirat; 

x a pályázat keretében megvalósított úgynevezett „Büszkeségponthoz” kapcsolódó 
kiadványokban a támogató feltüntetése 

 
 
 

13. A pályázati csomag dokumentumai 
 

Jelen pályázati csomag az alábbi dokumentumokból áll: 
 

x pályázati kiírás és útmutató; 
x pénzügyi útmutató; 
x pályázati adatlap; 
x adatlap támogatási szerződéshez + mellékletei; 
x támogatási szerződéstervezet 
x elszámolási útmutató 

 
E dokumentumok egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogal- 
mazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, fel- 
tételeit és szabályait. 

 
 
 

14. További információk 
 

Az aktuális pályázati kiírás és útmutató a „www.magyarforradalom1956.hu” honlapról tölt- 
hető le. Pályázattal kapcsolatos további információkat a honlapon feltüntetett ügyfélszolgá- 
lati elérhetőségeken kaphat. 





Szervezet neve
Támogatás tárgya
Igényelt támogatás összege
Igényelt támogatás (aláhúzandó) nettó/ bruttó

1. Személyi juttatás (bérszámfejtési bizonylatok) Bruttó
Bérek
Megbízási díjak
Járulékok (szociális hozzájárulási adó) -  Ft                          
1. Személyi juttatás összesen -  Ft                          
2. Dologi kiadások Nettó ÁFA
2.1. Készletbeszerzések -  Ft                          -  Ft                      
Kis érték  tárgyi eszközök
Szakmai anyagok
2.2. Szolgáltatási kiadások -  Ft                          -  Ft                      
Szállítási szolgáltatások
Posta
Szakértői díj (számlák)
Jogdíj
2.3. Kiküldetés, reklám -  Ft                          -  Ft                      
Utazási költség
Szállásköltség
Reklámkiadások
Reprezentációs költség
Kiadványok, könykiadás
Honlap
Kiállítások
Konferenciák
2.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások -  Ft                          -  Ft                      
(megnevezéssel)
2. Dologi kiadások összesen -  Ft                          -  Ft                      
3. Felhalmozási költség 1 965 000,00 Ft          530 550,00 Ft         
3.1. Felújítási költség -  Ft                          -  Ft                      
(megnevezéssel)
3.2. Beruházások 1 965 000,00 Ft          530 550,00 Ft         
1956-os emlékm  környezetének rendezése - kivitelezés 1 965 000,00 Ft           530 550,00 Ft          
Összesen 1 965 000,00 Ft  530 550,00 Ft    

Saját erő
Egyéb bevétel megnevezéssel

Kelt: Gyál, 2016. …………………….

(ph.)
Cégszer  aláírás

Pénzügyi terv
Gyál, 1956-os emlékm  felújítása, kör

                                                                         



Bruttó

-  Ft                                   
-  Ft                                  

Bruttó
-  Ft                                  

-  Ft                                  

-  Ft                                  

-  Ft                                  

-  Ft                                   
2 495 550,00 Ft                   

-  Ft                                  

2 495 550,00 Ft                   
2 495 550,00 Ft                   

2 495 550,00 Ft          

-  Ft                                   
-  Ft                                   

rnyezetének rendezése
2 495 550,00 Ft                    



 
 
 

Tárgy: Javaslat a Bartók Béla utca 
forgalmi rendjének megváltoztatására 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Vinnai Tibor képviselő Úr 2016. szeptember 2. napján az 1. számú melléklet szerinti megkereséssel fordult 
Önkormányzatunkhoz. 
 
A beadványban leírtak szerint a Bartók Béla utca – Kisfaludy utca csomópontjában és annak környezetében 
lakókat nagymértékben zavarja, hogy a Gyál belterület 4363/8 (tulajdonosa: TSO-Hungary Kft.) és 4366/3 
(tulajdonos: HAVI Logistic Kft.) ingatlanokra érkező tehergépjárművek vezetői a Bem József utcáról a Bartók 
Béla utcára behajtva a fenti csomópontot használják arra, hogy a Bartók Béla utcára visszafordulva ideiglenesen 
parkoljanak annak Bem József és Kisfaludy utcák közötti szakaszán. A megfordulás közben (tolatáskor) 
tehergépjárművek éles sípoló hangot adnak ki, amellyel zavarják a fenti csomópontban és annak környezetében 
élők pihenését. 
 
Képviselő Úr további problémaként jelezte, hogy a jellemzően 10 tonnánál nagyobb össztömegű 
tehergépjárművek parkolásakor a Bartók Béla utca burkolata sérülhet azok terhelésétől. 
 
A Bartók Béla utca, Bem József és Kisfaludy utcák közötti szakaszára súlykorlátozás jelenleg nincs elrendelve, 
valamint a várakozás (parkolás) is csak vasárnapi napokon tiltott.  
 
A forgalomból eredő zavaró hatások megszűntetésére a 10 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművek 
behajtására vonatkozó korlátozás lehet a megoldás a Bartók Béla utca, Bem József utca és a Kisfaludy utca 
közötti szakaszán.  
 
Az 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdése kimondja, hogy a közút forgalmi rendjét – ha jogszabály másként 
nem rendelkezik – a közút kezelője alakítja ki. A forgalmi rendet – a forgalmi körülmények vagy a baleseti 
helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként – a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha 
szükséges, módosítania kell. A közlekedési hatóság – a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet 
megszüntetése érdekében – kezdeményezheti a forgalomszabályozás módosítását, vagy a közút kezelőjét a 
forgalmi rend felülvizsgálatára kötelezheti. 
 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján a közút kezelőjén a helyi 
közutak tekintetében a törvény 34. §-ban a helyi önkormányzat képviselő-testületét kell érteni. 
 
A fenti törvényi rendelkezések alapján kérem Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok 
megtárgyalására! 
 
Határozati javaslat I.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 

1.) elrendeli Gyál, Bartók Béla utca 152. szám előtti közterületen jelenleg is kihelyezett „Várakozni tilos” 
jelzőtábla oszlopára a KRESZ 44. ábra szerinti „10 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsival 
behajtani tilos” jelzőtábla kihelyezését. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2015. október 15. 
Felelős:  Polgármester 
 
 
Határozati javaslat II.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete jelenleg nem kívánja a Gyál, Bartók Béla utca forgalmi 
rendjét megváltoztatni.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 



 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Veress László ügyintéző 
 
Gyál, 2016. szeptember 5. 
 

 
 

Pápai Mihály 
polgármester 



1. számú melléklet 

 



 



 
 
 

Tárgy: Javaslat a Némediszőlő Újvilág 
utca forgalmi rendjének 
megváltoztatására 

 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeretics Andrásné a Gyál, Némediszőlő Újvilág utca lakói nevében 2016. július 20. napján az 1. számú 
melléklet szerinti panaszával fordult Önkormányzatunkhoz. 
 
A bejelentés szerint az Újvilág utcában (hrsz.: 091/1) tevékenységet végző „Polgár” fuvarozó céghez napi 
rendszerességgel érkeznek több tonnás teherautók, kamionok az esti órákban is, melyekkel nagy sebességgel 
közlekednek az utcában és porfelverődést okoznak. Ezzel az utca lakóinak nyugalmát nagymértékben zavarják. 
 
A bejelentés szerint a korábban kihelyezett súlykorlátozást jelző forgalmi tábla eltűnt az utcából. 
 
Hivatalunk a bejelentés alaposságának kivizsgálása céljából helyszíni ellenőrzést tartott a panaszolt útszakaszon. 
A helyszínen megállapításra került, hogy a 090/14, valamint a 090/13 hrsz-ú telephelyek előtti közterületen 
poros földút helyezkedik el. Megállapításra került továbbá, hogy a telephelyről kihajtó tehergépjárművek ezen a 
szakaszon nem tudnak nagy sebességgel haladni, mivel az út burkolata ezt nem teszi lehetővé, azonban még kis 
sebességnél is igen nagy porfelverődést okoznak, amely kedvezőtlen széljárás esetén zavaró hatással lehet a 
szomszédos ingatlanok lakóira. 
 
Nyilvántartásunkból megállapításra került továbbá, hogy az Újvilág utca 091/1 hrsz-ú szakaszán ez idáig nem 
került elrendelésre súlykorlátozás bevezetése. 
 
A forgalomból eredő zavaró hatások megszüntetésére a 10 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművek 
behajtására vonatkozó korlátozás lehet a megoldás az Újvilág utca 091/1 hrsz-ú szakaszán.  
 
Az 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdése kimondja, hogy a közút forgalmi rendjét – ha jogszabály másként 
nem rendelkezik – a közút kezelője alakítja ki. A forgalmi rendet – a forgalmi körülmények vagy a baleseti 
helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként – a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha 
szükséges, módosítania kell. A közlekedési hatóság – a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet 
megszüntetése érdekében – kezdeményezheti a forgalomszabályozás módosítását, vagy a közút kezelőjét a 
forgalmi rend felülvizsgálatára kötelezheti. 
 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján a közút kezelőjén a helyi 
közutak tekintetében a törvény 34. §-ban a helyi önkormányzat képviselő-testületét kell érteni. 
 
A fenti törvényi rendelkezések alapján kérem Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok 
megtárgyalására! 
 
Határozati javaslat I.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 

1.) elrendeli Gyál, 4602 jelű út – Némediszőlő Újvilág utca kereszteződésében az Újvilág utca páratlan 
oldalán a KRESZ 44. ábra szerinti „10 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsival behajtani tilos” 
jelzőtábla kihelyezését. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2016. október 15. 
Felelős:  Polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat II.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete jelenleg nem kívánja a Gyál, Némediszőlő Újvilág utca 
forgalmi rendjét megváltoztatni.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Veress László ügyintéző 
 
Gyál, 2016. szeptember 5. 
 

 
 

Pápai Mihály 
polgármester 



1. számú melléklet 
 

 



 



Tárgy: Javaslat a kialakuló gyáli 5175/1 hrsz.-ú út (Brassói 
utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 UNI-VERZAL 2000 BT (székhely:2365 Inárcs, Kossuth Lajos utca 91.) telekalakítási kérelmet nyújtott 
be, a Pest Megyei Kormányhivatal Dabas Járási Hivatala Földhivatali Osztályához a tulajdonát képező gyáli 
5175 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában, amely során tényleges használatnak megfelelően a kialakuló 5175/1 hrsz.-
ú 20 m2 területű kivett helyi közút megnevezésű földrészlet az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre kerülhet. 

 A tulajdonos - a mellékelt nyilatkozatban foglaltak szerint – a kialakuló 20 m2 területű kivett helyi közút 
tulajdonjogát térítésmentesen, anyagi ellentételezés nélkül felajánlja Gyál Város Önkormányzata részére, hogy 
ezzel is segítsék a Brassói utca kialakult állapotának ingatlan-nyilvántartásba történő rögzítését.  

 Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 
 
a.) UNI-VERZAL 2000 BT, (székhely:2365 Inárcs, Kossuth Lajos utca 91.) felajánlása alapján a gyáli 

5175 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása során kialakuló 5175/1 hrsz.-ú 20 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. október 15. 
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. szeptember 5. 

   

                                                                                                                          Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 

Melléklet:  1 pld. kérelem 
  1 pld. változási vázrajz 
                             1 pld. telekalakítási engedély 
                             1 pld. tulajdoni lap másolat 
  1 pld. szabályozási tervlap részlet 
                             1 pld. helyszínrajz. ortfotó 















Új
keresés

Vissza a
fĘmenübe

A
megrendelés
eddigi díja:
0 Ft

Súgó

TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer https://www3.takarnet.hu/tknet/nemhiteles_szemle5_p.hrsz_s6?sid=0...

2 / 2 2016.09.05. 15:02









Tárgy: Javaslat a kialakuló gyáli 1713/1 hrsz.-ú út (Egressy 
Béni utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 UNI-VERZAL 2000 BT (székhely:2365 Inárcs, Kossuth Lajos utca 91.) telekalakítási kérelmet nyújtott 
be a Pest Megyei Kormányhivatal Dabas Járási Hivatala Földhivatali Osztályához a tulajdonát képező gyáli 
1713, 1714 és 1715 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában, amely során Gyál Város szabályozási tervének 
megfelelően, az Egressy Béni utca szélesítését elősegítve, kialakításra kerül a 1713/1 hrsz.-ú 62 m2 területű 
kivett helyi közút. 

 A tulajdonos - a mellékelt nyilatkozatban foglaltak szerint – a kialakuló 62m2 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.) UNI-VERZAL 2000 BT, (székhely:2365 Inárcs, Kossuth Lajos utca 91.) felajánlása alapján a gyáli 

1713, 1714 és 1715 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása során kialakuló 1713/1 hrsz.-ú 62 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. október 15. 
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. szeptember 5. 

   

                                                                                                                          Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 

Melléklet:  1 pld. kérelem 
  1 pld. változási vázrajz 
                             1 pld. telekalakítási engedély 
                             1 pld. szakhatósági állásfoglalás 
                             3 pld. tulajdoni lap másolat 
  1 pld. szabályozási tervlap részlet 
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Tárgy: Javaslat a Gyáli BKSE részére pénzeszköz 
átadására. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 

Boda Imre a Gyáli Barátikör Sportegyesület elnöke megkereste Önkormányzatunkat többletforrás kérése céljából. 
 
Levelében leírta, hogy a szeptember hóban átadott műfüves pálya üzemeltetése ebben az évben 500.000 Ft 
többletkiadást jelent számukra, amely a 2016. évi költségvetés tervezésekor még nem volt ismeretes. 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Gyáli Barátikör Sportegyesület részére, a műfüves pálya ez évi 
működtetéséhez kért 500.000 Ft összeget a 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítsa. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést és annak mellékletét megvitatni, és döntésüket meghozni 
szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a műfüves pálya ez évi működtetéséhez 500.000 Ft 
összegű forrást biztosít a Gyáli Barátikör Sportegyesület részére a 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére és 
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő : 2016. október 15. 
Felelős :  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer sített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Ifjúsági és Sport Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette : Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2016. szeptember 15. 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 





 
 
 
 
 

         Tárgy: Javaslat a 2016.évi intézményi 
felújítási feladatok forrásának kiegészítésére 

 
 

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 volt tervezve. 
 

Az intézményi felújítási feladatokra a Képviselő-testület 140/2016 (VI.30.) számú határozatában biztosította a 
szükséges fedezetet, illetve döntött annak felosztásáról az egyes intézmények között. 
 
A fenti döntés értelmében, a költségkereten belül bruttó 3 143 910,- Ft pénzeszközt a Tulipán Óvoda rendelkezésére 
bocsátott utólagos elszámolással, a szükséges festési munkálatok elvégzésére, és a kertben található gumiburkolatok 
alatti betonozás (hiányzó és sérült gumitéglák pótlásával) elvégzésére. 
 
A fenti munkákat a Gyáli Ipartestület végezte, a festési munkák határidőben és a költségkereten belül befejeződtek, a 
gumiburkolatok alatti betonozás is elkészült, azonban a munkavégzés során, a ténylegesen elvégzett mennyiség 
felmérésekor derült ki, hogy jelentősen nagyobb mennyiség felhasználása vált szükségessé, mint az elfogadott. Mivel a 
munkavégzés közben a pluszban szükségessé váló gumilapok felszedése is gyakorlatilag megtörtént, és a vállalkozó egy 
ütemben el tudta végezni a szükséges betonozást, így műszakilag és a költséghatékonyság szempontjából a munkák egy 
ütemben való elvégzése indokolt volt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében hozza meg döntését. 
 
Határozati javaslat:  
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. a Gyál Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése 5. számú mellékletében szereplő általános 
tartalékkeret terhére biztosítja a Gyáli Tulipán Óvodában gumiburkolat építésekor felmerült kiegészítő munkák 
elvégzéséhez szükséges 1 606 550,- Ft+Áfa összeget. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. október 15. 
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. szeptember 19. 
 
  Donhauzer Ádám 
 ügyvezető 
 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 
 
  
                    Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet: Felmerült pótmunkák ajánlata 
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