
 
 
 
 
 
 
Szám:  15741/2016. 

 
 
 

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

2016. november 24-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. október 27-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

3. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására 
  

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
  Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat a 2017. évre vonatkozó köztisztviselői illetménykiegészítésről szóló rendelet megalkotására 
 
  Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
  Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
5. Javaslat a szociális rendelet módosítására 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

  Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
     Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
6. Javaslat az 130096165 sz. fogorvosi praxis elidegenítéséhez való hozzájárulás megadására és a területi 

ellátási kötelezettség vállalására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

7. Javaslat Gyál Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésére. A munkaközi 
dokumentáció véleményezése 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Ifjúsági és Sport Bizottság  
   Szociális és Egészségügyi Bizottság 
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8. Javaslat az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyására 
 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
  Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
9. Javaslat a gyáli 0103/24 hrsz.-ú kivett út bejegyzésű ingatlan tulajdonjogának rendezésére 

 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

10. Javaslat a Gyál 0169/15 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására 
 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

11. Javaslat Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkatervére 
 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Ifjúsági és Sport Bizottság  
   Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

12. Javaslat a gyáli 3407/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő víztorony tetőfelületén távközlési eszköz elhelyezésével 
kapcsolatos bérleti szerződés megkötésére 

 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

13. Javaslat Gyáli Rendőrőrs részére pénzeszköz átadására 
 

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

14. Javaslat a Gyáli BKSE részére pénzeszköz átadására 
 

  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Ifjúsági és Sport Bizottság 
 

15. Egyebek 
 
Zárt ülés: 
 

16. Javaslat Közművelődési Díj adományozására 
 
  Előterjesztő: Erős József  alpolgármester 
  Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
Gyál, 2016. november 18.  
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2016. október 27-ei 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2016. október 27-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba 

szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: 
 
 
I. Pénzügyi és Adó Iroda 
 
1./ 2016. január 1-től október 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
gépjárműadó:        86.000 e Ft        84.869 e Ft    98,68 % 
iparűzési adó:   1.088.330 e Ft   1.255.712 e Ft  115,37 % 
építményadó:      202.000 e Ft      228.983 e Ft  113,36 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet október hónapban egyetlen alkalommal 
sem vettük igénybe.  
 

3./ A költségvetési számlán átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzeszköz lekötésből 587.981 Ft a 2016. 
november 14-ig realizált kamat összege. 2016.november 14-én az önkormányzat által a költségvetési 
számláról lekötött szabad pénzeszközeinek összege:  240.000.000  Ft.  
Megoszlása:  70.000.000  Ft lekötve 2016.11.16. napjáig 0,05 % kamatozással 

    170.000.000  Ft lekötve 2016.11.22. napjáig 0,05 % kamatozással 
 
4./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában lejárt határidejű 

kifizetetlen számla nincsen.  
 
5./ A 78/2016.(IV.28.) sz. határozat alapján a települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatására 

benyújtott pályázatra 10.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült Önkormányzatunk – 
megoszlása: 3.500 e Ft iskolaműködtetés, 6.500 e Ft településüzemeltetési feladatok ellátására – amely 
2016.11.02-án jóváírásra került a költségvetési számlánkon. 

 
 
II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkárának dr. Fónagy Jánosnak, és a BKK Zrt. 
vezérigazgatójának dr. Dabóczi Kálmánnak közös, az elővárosi közösségi közlekedés állam általi átvétele 
tárgyában, megfogalmazott tájékoztató levele 2016. november 04. napján érkezett Önkormányzatunkhoz. A 
tájékoztató levélben foglaltak értelmében a Minisztérium, mint a közszolgáltatások új megrendelője a 
szolgáltatás változatlan színvonalon történő biztosítása érdekében továbbra is fenn kívánja tartani a támogatási 
szerződés folytonosságát. A levél mellékleteként megküldésre került egyrészt az Önkormányzat és a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium, másrészt az Önkormányzat és a Volánbusz Zrt. között megkötendő megállapodás-
tervezetek, amelyeknek 2016. november 01. napjával kellene hatályba lépniük. Tekintettel arra, hogy a szóban 
forgó megállapodás-tervezetek nincsenek összhangban a korábbi támogatási szerződésben foglaltakkal, a 
mellékelt levél megfogalmazására került sor Államtitkár Úr részére, melyben polgármesterként is és a Fővárosi 
Agglomerációs Önkormányzati Társulás elnökeként is kérem, működjön közre személyes egyeztetés keretében, 
hogy az érintett Önkormányzatok javaslatai, észrevételei is kerüljenek bele a szóban forgó megállapodásokba. E 
tárgyban a FAÖT érintett települései 2016. november 09. napján ülést tartottak, mely során valamennyi érintett 
település támogatta a szóban forgó levél Államtitkár Úr részére történő megküldését.  
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III. Igazgatási Iroda 
 
Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2016. október havi tevékenységéről készített kimutatásokat.  
 
 
IV. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 135/2016. (VIII.10.) sz. határozatában kivitelezők 
kiválasztásáról döntött a „Szent György Emlékmű” kialakítása vonatkozásában, amelynek részeként műköves 
munkák elvégzésére kiválasztotta Reichardt Miklós egyéni vállalkozót. A munkára szerződött Vállalkozó 
sírköves tevékenysége miatt nem tudta vállalni a teljesítést az adott határidőre, ezért a felek a szerződést közös 
megegyezés alapján felmondták. A Vállalkozó az anyagokat megrendelte, és előkészítve Zentai Petra egyéni 
vállalkozó rendelkezésére bocsátotta. Ezek alapján a szerződés módosításra került és Zentai Petra egyéni 
vállalkozóval azonos feltételekkel új szerződés került aláírásra.  
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés 
óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Gyál, 2016. november 14.  
 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  polgármester 









 2016. Október havi összesítő

Illetékes 
szerv ért, 

intézk.

Figyelmezt
etés

Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, köztisztasággal kapcsolatos események 1 db 1 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Tűzgyújtással kapcsolatos események 2 db 1 db 1 db 0 db 0 db 0 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 1 db 1 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Közútkezelői hozzájárulást igénylő, azzal kapcsolatos események 1 db 0 db 1 db 0 db 0 db 0 db
Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db

Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, MÁV áll‐ok ell, külterületek ellenőrzése 25 db 25 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése 11 db 11 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése 1 db 1 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Gyalogos járőrőzés 25 db 25 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Utcanévtáblák, házszámtáblák hiányának, rongálás észlelése, jelzése 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése, visszaellenőrzése 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák, növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak 
észlelése, jelzése, visszaellenőrzése 5 db 5 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése, visszaellenőrzése 6 db 6 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Zöldterület szennyezése, rongálása,  0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Illegális, engedély nélküli fakivágásal kapcsolatos események 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db

Forgalomszabályzó táblák eltűnésének, útburkolati hibák, jelek sérülésének,  észlelése, jelzése 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 7 db 0 db 7 db 0 db 0 db 0 db
Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések 24 db 23 db 1 db 0 db 0 db 0 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés 13 db 12 db 1 db 0 db 0 db 0 db
Forgalomirányítás, terület‐, helyszín biztosítás, műszaki mentésében részvétel 1 db 1 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Orvosi ügyelet értesítése, beteg, ittas személyekkel intézkedések 2 db 2 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés 1 db 1 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Irodai munka, ügyfél fogadás 21 db 21 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 6 db 6 db 0 db 0 db 0 db 0 db

Testületi ülésen, megbeszéléseken, egyeztetéseken, irodai értekezleteken részvétel 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
HelpyNet jelzések, riasztások, segélykérések 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Lakossági, egyéb bejelentések ellenőrzése, intézkedések 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db

Közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos intézkedések, ellenőrzések 24 db 23 db 1 db 0 db 0 db 0 db
Úthibák, kátyúk észlelése, jelentése 2 db 2 db 0 db 0 db 0 db 0 db

Összesen: 179 db 167 db 12 db 0 db 0 Ft 0 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
2016. szeptemberi mezőőri tevékenységről 

 
 

2016. szeptember hóban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak 
szerint alakultak. 
 
 
  Megnevezés:        Esetszám: 
1. Falopás megelőzésére tett intézkedés       - 
2. Falopás tettes nélkül         3 
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel        - 
4. Kábelégetés          - 
5. Vadgázolás          - 
6. Elkóborolt állatok         - 
7. Elütött állatok          - 
8. Szemétszedés, külterület takarítás        - 
9. Szemetelés elkövető nélkül        3 
10. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése        2 
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése       1 
12. Gyepmester értesítése         - 
13. Vadőr értesítése          - 
14. Tulajdonosok értesítése         - 
15. Ügyintézés          - 
16. Parlagfű ügyintézés         - 
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás        - 
18. Illegális építkezés         - 
19. Madarak riasztása         - 
20. Orvvadászat, orvhorgászat        - 
21. Feljelentés          - 
22. Tulajdonosi feljelentés         - 
23. Figyelmeztetés          2 
24. Elkövetők elmenekülése         - 
25. Utak tisztítása          - 
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás        - 
27. Gépjárművek ellenőrzése         - 
28. Erdőtisztítás          1 
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      7 



 
 
 
 
 
 
 

       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. október 27. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület  
194/2016.(X.27.) sz. határozatával elfogadta. 
A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban 
számolok be: 
 
 
 

190/2016.(X.27.)      Intézkedést nem igényel. 
191/2016.(X.27.      Intézkedést nem igényel. 
192/2016.(X.27.  A Poszeidon Speciális Mentőszolgálat testületi 

döntésről történő tájékoztatása megtörtént. 
193/2016.(X.27.      Intézkedést nem igényel. 
194/2016.(X.27.      Intézkedést nem igényel. 
195/2016.(X.27.  A likviditási hitel újrafelvételével kapcsolatos 

intézkedések folyamatban vannak. 
196/2016.(X.27.  A 2017-2031. évre vonatkozó gördülő fejlesztési 

terv kapcsán született testületi döntés a DPMV Zrt. 
részére megküldésre került. 

197/2016.(X.27.  Gyál Város Szabályozási Tervének és Helyi 
Építési Szabályzatának felülvizsgálatával és 
részlegesen módosításával kapcsolatban a 
Völgyzugoly Műhely Kft. összeállította  a végső 
szakmai véleményezésre az anyagot, amely a Pest 
Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, 
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztályának (állami főépítésznek) az előírt 
mellékletekkel megküldésre kerül. 

198/2016.(X.27.  A Gyáli Tátika Óvoda 2015/2016. évi 
beszámolójának elfogadásáról a testületi határozat 
az intézmény vezetőjének megküldésre került. 

199/2016.(X.27.  A Gyáli Bóbita Bölcsőde 2015/2016. nevelési-
gondozási évéről készült beszámolójának 
elfogadásáról szóló testületi határozat az 
intézmény vezetője részére megküldésre került. 

200/2016.(X.27.  A Gyáli Liliom Óvoda 2015/2016. évi 
beszámolójának elfogadásáról szóló testületi 
határozat az intézmény vezetője részére 
megküldésre került. 

201/2016.(X.27.  A Gyáli Tulipán Óvoda 2015/2016. évi 
beszámolójának elfogadásáról szóló testületi 
határozat az intézmény vezetője részére 
megküldésre került. 

202/2016.(X.27.  A Gyáli Ady Endre Általános Iskola egy 
tanteremének bútorozásához a bútorok 
megrendelésre kerültek, december 16-ai szállítási 
határidővel érkeznek. 
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203/2016.(X.27.  A MÁV Zrt.-vel a Gyál állomás felvételi 

épületének és környezetének megújításával 
összefüggő feladatok ellátása tekintetében a 
Megállapodás aláírási szakasza folyamatban van. 

204/2016.(X.27.  Az Ady Endre utca páratlan oldalán, a Széchenyi 
István utca kereszteződésnél a „Megállni tilos” 
tábla kihelyezése megtörtént. 

205/2016.(X.27.  Az intézmények részére jutalom kifizetéséhez a 
testületi határozatban foglaltak szerint a szükséges 
intézkedések folyamatban vannak.  

206/2016.(X.27.  A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft 
ügyvezetői részére jutalom kifizetéséhez a 
szükséges intézkedések a testületi döntésnek 
megfelelően folyamatban vannak. 

207/2016.(X.27.      Intézkedést nem igényel. 
208/2016.(X.27.  A Polgármester Úr részére jutalom kifizetéséhez a 

szükséges intézkedések a testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően folyamatban vannak. 

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

Határozati javaslat: 
 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Gyál, 2016. november 15. 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 
 
 

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

 
 

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

Önkormányzatok működési célú támogatása: 
Bérkompenzáció (05-09. hó)     018010   3. 207 e Ft 
Szociális kiegészítő pótlék támogatása (06-10. hó)   018010          5.648 e Ft 
Szociális ágazati pótlék (II.-III. negyedév)    018010   4.556 e Ft 
Póttámogatás a 2015. évi beszámoló alapján   018010   6.939 e Ft 
Májusi felmérés – állami támogatás változás B112   018010               -1.071 e Ft 
Májusi felmérés – állami támogatás változás B113   018010               -2.314 e Ft 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás   018010   1.145 e Ft 
Önkormányzatok működési célú támogatása összesen:                18.110 e Ft 

 
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 
Közcélú foglalkoztatás támogatás      041233              20.921 e Ft 
Természetbeni Erzsébet utalványok támogatása   104051   5.795 e Ft 
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:                               26.716 e Ft 
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Működési bevételek 
Közvetített szolgáltatások / MÁV – Gyál-felső üzemeltetés  045140   1.650 e Ft 
Kiszámlázott áfa / Gyál-felső üzemeltetés    045140      446 e Ft 
Áfa visszatérítés        011130              14.792 e Ft 
Működési bevételek összesen:                   16.888 e Ft 

 
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül: 
Erste Bank Hungary Zrt. szponz. szerződés sz. közérdekű kötváll. 011130      500 e Ft 
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:        500 e Ft 

                          
Felhalmozási célú önk. támogatások 
Védőnői épület felújításának támogatása B21   018010              30.000 e Ft 
KEOP hulladék pályázat COFOG módosítás   062020             -21.949 e Ft 
KEOP hulladék pályázat COFOG módosítás   051020              21.949 e Ft 
Felhalmozási célú önk. támogatások összesen:                 30.000 e Ft 

 
Finanszírozási bevételek 
Áht-n belüli megelőlegezés (közfoglalkoztatás miatt)   018020   1.036 e Ft
  
Finanszírozási bevételek összesen:            1.036 e Ft                                     
 
 
            
B) Kiadások 
 
 
Személyi juttatások  
Foglalkoztat. szem. jutt. / Közalk. alapilletménye / bérkomp.  066010        64 e Ft       
Foglalkoztat. szem. jutt. / Közfoglalkoztatás támog.   041233                   18.425 e Ft   
Alapilletmény / Átcsoportosítás jogcímen belül   041233     -550 e Ft 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / Átcsoportosítás jogcímen b. 041233      550 e Ft  
Külső személyi juttatások / kitüntetés (Kápolnásiné, Kovács, Hadházi, Toók, Tomoriné, Bácsi)011130      705 e Ft 
Külső személyi juttatások / repr. átcsoportosítás P. H-ról  011130        58 e Ft 
Külső személyi juttatások / Repr. – Polgárm. keret – Utazás Erdélybe 084032      100 e Ft 
Külső személyi juttatások / megbízási díj nyári napközis tábor 091220      748 e Ft 
Külső személyi juttatások / reprezentáció P.H-tól   011130        86 e Ft 
Külső személyi juttatások / repr. emlékérmek   011130      189 e Ft 
Külső személyi juttatások / reprezentáció polgárm. keretből  011130        24 e Ft 
Személyi juttatások összesen:                   20.399 e Ft 

                        
Munkaadókat terhelő járulékok  
Szociális hozzájárulási adó / közfoglalkoztatás támog.  041233     2.496 e Ft     
Szociális hozzájárulási adó / bérkomp.    066010            17 e Ft 
Szociális hozzájárulási adó / nyári napközis tábor   091220      180 e Ft 
Szociális hozzájárulási adó / átcsop. táppénzre   041233     -100 e Ft 
Táppénz hozzájárulás / átcsoportosítás    041233      100 e Ft 
Egészségügyi hozzájárulás / kitüntetések    011130      191 e Ft 
Egészségügyi hozzájárulás / Polgárm. keret reprez.   084032        32 e Ft 
Egészségügyi hozzájárulás / átcsop. repr. Önk-tól   011130        61 e Ft 
Egészségügyi hozzájárulás / repr. polgárm. keret   011130          5 e Ft 
Munkáltatói szja / repr. polgárm. keret    011130          8 e Ft 
Munkáltatói szja / Polgármesteri keret reprez.   084032        18 e Ft 
Munkáltatói szja / átcsop. repr. Önk-tól    011130        28 e Ft 
Munkáltatói szja / repr. emlékérmek    011130        34 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:       3.070 e Ft   
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Dologi kiadások 
Kommunikációs szolg. / Informatikai szolg. átcsop. új honlap  011130   1.440 e Ft 
Kiküldetés, reklám / Reklám, prop. átcsop. új honlap   011130               -1.440 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Szakmai tev. segítő szolg. – mezőőrök képzés 066010        54 e Ft 
Készletbeszerzés / Üzemanyag beszerzés – átcsop.   011130      100 e Ft 
Kiküldetés, reklám / Üzemanyaghoz átcsoportosítás   011130     -100 e Ft     
Szolgáltatási kiadások / közvetített szolg. Gyál-felső üzemelt.  045140   1.650 e Ft  
Különféle befizetések / közvetített szolg. Gyál-felső üzemelt.  045140      446 e Ft 
Különféle befizetések / Egyéb dologi kiadás átcsop.   011130       -35 e Ft 
Különféle befizetések / Árfolyamveszteség átcsop. K354  011130        35 e Ft 
Különféle befizetések / Egyéb dologi kiad. - Polgárm. keret – Experidance jegyek 084032      126 e Ft 
Különféle befizetések / Áfa - Polgárm. keret – Experidance jegyek   084032        34 e Ft 
Kiküldetés, reklám / Reklám, prop. – Polgárm. keret Zrínyi Isk. 084032        50 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Villamos energia átcsoport.   064010               -2.718 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Közvilágítás – átcsoportosítás  064010   2.718 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Egyéb üzemeltetési sz. – nyári napközi 091220      143 e Ft 
Különféle befizetések / Egyéb dologi kiadások – nyári napközi 091220      247 e Ft 
Különféle befizetések / Áfa – nyári napközi    091220      103 e Ft 
Készletbeszerzés / Bartók tagóvoda játékbeszerzés   091140   2.872 e Ft 
Különféle befizetések / Áfa – Bartók tagóvoda játékbeszerzés  091140      775 e Ft 
Különféle befizetések / Fizetett áfa     011130              14.792 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Egyéb üzemeltetési szolg. – Boban Mark. 016080   2.036 e Ft       
 

Dologi kiadásokon belül COFOG változások átvezetése: 
Víz, csatorna kiadások      018030               -2.129 e Ft 
Víz, csatorna kiadások      081030   2.129 e Ft 
Különféle befizetések / víz, csatorna áfa    018030     -575 e Ft 
Különféle befizetések / víz, csatorna áfa    081030      575 e Ft 
Dologi kiadások összesen:                   23.328 e Ft 

                     
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
Családi támogatások / Természetbeni Erzsébet utalványok   104051   5.795 e Ft 
Családi támogatások / Természetbeni Erzsébet utalványok visszafiz. 104051     -122 e Ft 
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:       5.673 e Ft 

                      
Egyéb működési célú kiadások 
2015. évi ágazati pótlék visszafizetés    011130      125 e Ft 
2015. évi természetbeni Erzsébet utalvány visszafizetés  018010      122 e Ft 
Egyéb működési célú kiadások összesen:          247 e Ft   

                 
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre 
„Kertváros” ÖT támogatás / szoc. kieg. pótlék (06-10. hó)  011130   4.216 e Ft  
„Kertváros” ÖT támogatás / szoc. ágazati pótlék (II.-III. név)  011130   2.901 e Ft  
„Kertváros” ÖT támogatás / bérkompenzáció 05-09. hó  011130   1.432 e Ft 
„Kertváros” ÖT támogatás / normatív támogatás – májusi felmérés 011130     -266 e Ft  
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen:     8.283 e Ft          

 
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre  
Iskolai alapítványok támogatása - 109/2016. (V.26.) KT. hat  011130   1.500 e Ft 
Sportpálya üzemeltetésre támogatás – műfüves pálya 184/2016. 011130      500 e Ft 
Városüz. Kft. támog.- főzőkonyha festés    066020      360 e Ft 
Városüz. Kft. támog.- közút karbantartás    045160   1.114 e Ft 
Városüz. Kft. támog.- veszélyes fa kivágás    066010      191 e Ft 
Városüz. Kft. támog.- Bartók, Zrínyi Isk. felújítás   091220   1.319 e Ft 
Városüz. Kft. támog.- Közút karbantartás 75-2/2016.   045160   1.821 e Ft 
Városüz. Kft. támog.- Közút karbantartás 64/2016.   045160   4.495 e Ft 
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Városüz. Kft. támog. – 175/2016. (IX.29.) Kt. hat. támog. elvonás 011130             -18.108 e Ft  
Polgármesteri keret – felhasználás szerinti átcsoportosítás  084032     -360 e Ft 
Polgármesteri keret – felhasználás szerinti átcsoportosítás  084032       -37 e Ft 
Polgármesteri keret – Cofog módosítás    011130          50 e Ft 
Polgármesteri keret – Cofog módosítás    084032        - 50 e Ft 
Civil sz. támog. / Átcsop. felhasználás miatt – Oktatási és Kult. Biz. 011130   3.000 e Ft 
Civil sz. támog. / Átcsop. felhasználás miatt – Ifjúsági és Sport Biz. 011130   5.000 e Ft 
Civil sz. támog. / Átcsop. felhasználás miatt – Környezetv. és Közb. Biz. 011130   1.770 e Ft 
FEGY támogatás megállapodás szerint / céltartalék közbizt. keret 011130   1.500 e Ft  
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre      4.065 e Ft  

 
Céltartalék változása (011130): 
Városi rendezvények / Erste Bank Zrt. szponzorációs szerződés szerint rendezvény támog.     500 e Ft 
Városi rendezvények / átcsoportosítás – Önk. reprezentáció emlékérmek      -223 e Ft 
Városi rendezvények / Arany J. Köz. Ház – pedagógus nap, március 15.      -240 e Ft 
Városi rendezvények / Arany J. Köz. Ház – Utcazenei Feszt. elszámolás         98 e Ft 
Városi rendezvények / Arany J. Köz. Ház – Gyermeknap elszámolás        - 64 e Ft 
Városi rendezvények / Utcabál, Fogathajtó Fesztivál, Tájfutás, Aug. 20.              -11.325 e Ft 
Városi rendezvények / Műfüves pálya átadó rendezvény        -603 e Ft  
Iskolai Alapítványok támogatása 109/2016. (V.26.) KT. hat. – átcsop. működ. támog.  -1.500 e Ft 
Kft. eszközbeszerzés, felújítás / 64/2/2016. iktatószámú levél (ravatalozó, fűnyíró, szőnyeg) -3.028 e Ft  
Kft. eszközbeszerzés, felújítás / 85/2016. iktatószámú levél (temető informatikai rendszer) -1.360 e Ft  
Kft. eszközbeszerzés, felújítás / 85/2016. iktatószámú levél (okt. intézmények felújítás)  -   289 e Ft  
Kft. eszközbeszerzés, felújítás / 85/2016. iktatószámú levél (Ady Isk. terasz)   -1.593 e Ft 
Kft. eszközbeszerzés, felújítás / 85/2016. iktatószámú levél (főzőkonyha festés)      -360 e Ft 
Kft. eszközbeszerzés, felújítás / 91/2016. iktatószámú levél (iroda felújítás, konyha asztal) -6.187 e Ft 
Kft. eszközbeszerzés, felújítás / 75/2016. iktatószámú levél (Bartók, Zrínyi Isk. felújítás) -1.319 e Ft 
Közút karbantartás / 85/2016. iktatószámú levél (árok ásás, földmunka)   -1.114 e Ft 
Közút karbantartás / 91/2016. iktatószámú levél (járdaépítés Pesti út)       -610 e Ft 
Közút karbantartás / 91/2016. iktatószámú levél (veszélyes fa kivágás)       -191 e Ft 
Közút karbantartás / 75-2/2016. iktatószámú levél (közút karbantartás)    -1.821 e Ft 
Közút karbantartás / 64/2016. iktatószámú levél (közút karbantartás)    -4.495 e Ft  
Város által alapított díjak / kitüntetések átcsop. Önk. személyi juttatáshoz      -896 e Ft 
Nyári napközis tábor / átcsoportosítás felhasználás szerint     -1.421 e Ft 
Civil szervezetek támogatása / Átcsop. felhasználás miatt – Oktatási és Kult. Bizottság  -3.000 e Ft 
Civil szervezetek támogatása / Átcsop. felhasználás miatt – Ifjúsági és Sport Bizottság  -5.000 e Ft 
Civil szervezetek támogatása / Átcsop. felhasználás miatt – Környezetv. és Közb. Bizottság -1.770 e Ft 
Civil szervezetek támog. / KKB támog. – fűkasza Kft-nek 153/2016. (VI.30.) KT. hat.     -230 e Ft 
Végkielégítés, felmentés / Arany J. Köz. Ház – jub. jutalom felszabadítás      -697 e Ft  
2015. évi maradvány / Viziközmű szlaegy. – 115/2016. (V.26.) Kt. hat. Ingatlan vétel             -20.955 e Ft 
2015. évi maradvány / általános tartalékból feltöltés       6.000 e Ft 
2015. évi maradvány / telekvásárlás 150/2016. (VI.30.) KT. hat.    -6.000 e Ft 
2015. évi maradvány / devizaszámla – Boban Makovic koncert    -2.036 e Ft 
Pályázattól függő ber. önrésze / 161/2016.(VIII.10.) Kt. hat. iskolák WI-FI hálózat  -2.210 e Ft 
Pályázattól függő ber. önrésze / 160/2016.(VIII.10.) Kt. hat. – Szent György emlékmű  -5.621 e Ft 
Pályázattól függő ber. önrésze / 149/2016.(VI.30.) Kt. hat. – 4375/6-7 hrsz. ingatlanvásárlás -1.397 e Ft 
Pályázattól függő ber. önrésze / 60/2016.(III.31.) Kt. hat. – Védőnői épület terv      -980 e Ft 
Pályázattól függő ber. önrésze / 61/2016.(III.31.) Kt. hat. – Védőnői épület közbeszerzési díj    -381 e Ft 
Pályázati pénzeszközök / közművelődési érdekeltségnövelő támog. önerő átcsop.  -3.000 e Ft 
Bartók tagóvoda bővítés / költségek átcsoportosítása Tátika Óvodához 110/2016. (V.26.) Kt. h.     -10.922 e Ft 
Közbiztonság támogatása / FEGY támogatás megállapodás szerint    -1.500 e Ft 
Céltartalék változása összesen:                   -97.740 e Ft 

                                   
Általános tartalék változása (011130): 
BKSE részére műfüves pálya működtetés – 184/2016. (IX.29.) KT. hat.     -500 e Ft 
Táncsics köztemető ravatalozó tetőhéjazat csere – 94/2016. (IV.28.) KT. hat.     -709 e Ft 
Városi Egészségügyi Központ álláshely elvonás miatti megtakarítás    2.946 e Ft 
2015. évi ágazati pótlék visszafizetési kötelezettség        -125 e Ft 
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2015. évi beszámoló alapján póttámogatás       6.939 e Ft 
Májusi felmérés – állami támogatás változás B112                  -1.071 e Ft 
Májusi felmérés – állami támogatás változás B113                  -2.048 e Ft 
175/2016. (IX.29.) Kt. hat. - Városfejlesztési Kft. támogatás elvonás               18.108 e Ft 
187/2016. (IX.29.) Kt. hat. - általános iskolai számítógép beszerzések              -18.000 e Ft 
140/2016. (VI.30.) Kt. hat. - szükséges év közbeni intézmény felújítások pótösszeg    -480 e Ft 
185/2016. (IX.29.) Kt. hat. - Tulipán Óvoda gumiburkolat kiegészítő munkák               -2.040 e Ft 
150/2016. (VI.30.) Kt. hat. - 0132/16 hrsz. ingatlan megvásárlás                -6.000 e Ft 
Általános tartalék változása összesen:                   -2.980 e Ft   

 
Beruházások 
Informatikai gép beszerzés / térfigyelő rendszer átcsop.  062020   7.950 e Ft 
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés / térfigyelő rendszer átcsop.  062020               -7.950 e Ft  
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés / Bartók tagóvoda bútorbesz. átcsop. 091140               -2.872 e Ft  
Beruházási áfa / Bartók tagóvoda bútorbesz. átcsop.   091140     -775 e Ft 
Ingatlanok beszerzése / 4266/3 hrsz. Ingatlan vásárlás 115/2016. 062020              16.500 e Ft 
Beruházási áfa / 4266/3 hrsz. Ingatlan vásárlás   062020   4.455 e Ft 
Informatikai gép beszerzés / iskolai számítógépek beszerzése  091220              14.173 e Ft 
Beruházási áfa / iskolai számítógép beszerzés   091220   3.827 e Ft 
Informatikai gép beszerzés / iskolák WI-FI hálózat kiépítés  091220   1.740 e Ft 
Beruházási áfa / iskolák WI-FI hálózat kiépítés   091220      470 e Ft 
Ingatlanok besz. / Szent György emlékmű 160/2016. (VIII.10.) Kt. 062020   4.426 e Ft 
Beruházási áfa / Szent György emlékmű    062020   1.195 e Ft 
Ingatlanok besz. / 4375/6-7. hrsz. ingatlanok vásárlása  062020   1.100 e Ft 
Beruházási áfa / 4375/6-7. hrsz. ingatlanok vásárlása    062020      297 e Ft 
Ingatlanok besz. / Tulipán Óvoda gumiburkolat 140/2016. (VI.30.) KT. 091140   2.476 e Ft 
Beruházási áfa / Tulipán Óvoda gumiburkolat   091140      668 e Ft 
Ingatlanok besz. / Tulipán Óvoda gumiburkolat 185/2016. (IX.29.) KT. 091140   1.606 e Ft 
Beruházási áfa / Tulipán Óvoda gumiburkolat   091140      434 e Ft 
Ingatlanok besz. / Védőnői épület kiviteli terv – 60/2016.(III.31.) 062020      772 e Ft 
Beruházási áfa / Védőnői épület kiviteli terv    062020      208 e Ft
  
Ingatlanok besz. / Védőnői épület közbeszerzési díj – 61/2016.(III.31.)062020      300 e Ft 
Beruházási áfa / Védőnői épület közbeszerzési díj   062020        81 e Ft  
Ingatlanok besz. / Védőnői épület támogatás    062020              23.622 e Ft 
Beruházási áfa / Védőnői épület támogatás    062020   6.378 e Ft 
Ingatlanok besz. / 0132/16 hrsz. ingatlan megvásárlása  062020   6.000 e Ft  
Beruházások összesen:                                  87.081 e Ft                                     

 
Felújítások  
Szükséges év közbeni int. felúj. / átcsoportosítás 140/2016. (VI.30.) KT. 091220   -4.173 e Ft 
Felújítási áfa / átcsoportosítás     091220   -1.127 e Ft 
Felújítások összesen:                     -5.300 e Ft  

 
Egyéb felhalmozási célú kiadások 
KKB támog. – fűkasza Városüzemeltetési Kft-nek 153/2016  066010         230 e Ft  
Táncsics köztemető ravatalozó tetőhéjazat csere – 94/2016. – Városüz. Kft. 013320      709 e Ft 
Városüz. Kft. támog. – ravatalozó felújítás céltartalékról  013320   2.812 e Ft 
Városüz. Kft. támog. – fűnyíró, szőnyeg céltartalékról  091220      216 e Ft 
Városüz. Kft. támog. – temető informatikai rendszer   013320   1.360 e Ft 
Városüz. Kft. támog. – oktatási intézmények felújítás  092120      289 e Ft 
Városüz. Kft. támog.- Ady Iskola terasz felújítás   091220   1.593 e Ft 
Városüz. Kft. támog.- Iroda felújítás, konyha felújítás  066020   6.187 e Ft 
Városüz. Kft. támog.- járdaépítés Pesti út    045120      610 e Ft 
Városüz. Kft. támog.- szükséges év közbeni int. felúj. 140/2016. 091220   2.636 e Ft 
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen :                 16.642 e Ft
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Finanszírozási kiadások 
Intézményi támogatás       018030              29.446 e Ft 

Polgárm. Hivatal / bérkompenzáció támogatás        615 e Ft 
Polgárm. Hivatal / mezőőri képzés támogatásának elvonása        -54 e Ft 
Polgárm. Hivatal / reprezentáció átcsop. Önk.-hoz         -58 e Ft 
Polgárm. Hivatal / támog. elvonás – repr. Önk-hoz       -175 e Ft 
Polgárm. Hivatal / támogatás műfüves pálya átadás        603 e Ft 
Arany J. Közösségi Ház / bérkompenzáció         279 e Ft 
Arany J. Közösségi Ház / jubileumi jut.          697 e Ft 
Arany J. Közösségi Ház / ped. nap, március 15.         240 e Ft 
Arany J. Közösségi Ház / Utcazenei Feszt. elszámolás        -98 e Ft 
Arany J. Közösségi Ház / Gyermeknap elszámolás          64 e Ft 
Arany J. Közösségi Ház / Utcabál, Fogathajtó Feszt., Tájfutás, Aug. 20.             11.325 e Ft 
Arany J. Közösségi Ház / Közművelődési érdekeltségnövelő támog.   4.145 e Ft 
Bóbita Bölcsőde / bérkomp.          434 e Ft 
Liliom Óvoda / bérkomp.           166 e Ft 
Tátika Óvoda / bérkomp.               8 e Ft 
Tátika Óvoda / 12 fő álláshely bővítés                 10.922 e Ft 
Tulipán Óvoda / bérkomp.           141 e Ft 
Tulipán Óvoda / védőszemüveg támog. elvonás       -148 e Ft 
Tulipán Óvoda / védőszemüveg támog.         148 e Ft 
Városi Eü. Központ / bérkomp.            51 e Ft 
Városi Eü. Központ / 2 fő álláshely elvonás                         -2.946 e Ft 
Bóbita Bölcsőde / szociális kiegészítő pótlék (06-10. hó)    1.432 e Ft 
Bóbita Bölcsőde / ágazati pótlék II.-III. negyedév     1.655 e Ft  

Áht-n belüli megelőlegezés (közfoglalkoztatás miatt)   018020   1.036 e Ft
  
Finanszírozási kiadások összesen:                   30.482 e Ft 
 
  
 

2. Gyál Város Polgármesteri Hivatal 
 
 

A) Bevételek 
 

Finanszírozási bevételek 
Irányító szervi támogatás/ bérkompenzáció 05-09. hó  018030      615 e Ft  
Irányító szervi támogatás / mezőőri képzés támog. elvonás  018030       -54 e Ft    
Irányító szervi támogatás / reprezentáció támog. elvonás  018030       -58 e Ft    
Irányító szervi támogatás / repr. átcsop. Önk.-hoz   018030     -175 e Ft 
Irányító szervi támogatás / műfüves pálya átadó   018030      603 e Ft 
Finanszírozási bevételek összesen:                                        931 e Ft 
 
 
B) Kiadások 
 

Személyi juttatások  
Bérkompenzáció       011130      484 e Ft  
Reprezentáció átcsoportosítás Önkormányzathoz   011130       -58 e Ft    
Reprezentáció átcsoportosítás Önkormányzathoz   011130       -86 e Ft    
Reprezentáció – műfüves pálya átadó    011130      341 e Ft 
Személyi juttatások összesen:                                                                                                              681 e Ft 

 
Munkaadókat terhelő járulék 
Bérkompenzáció       011130        131 e Ft 
Járulék átcsoportosítás Önk.-hoz repr.    011130       -89 e Ft 
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Járulék reprezentáció után – műfüves pálya átadó   011130      170 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulék összesen:      212 e Ft   

 
Dologi kiadások 
Mezőőri képzés támog. elvonás     011130      -54 e Ft 
Reprezentáció áfa – műfüves pálya átadó    011130       92 e Ft 
Dologi kiadások összesen:      38 e Ft 
 
 
3. Intézmények 
 
 
Tulipán Óvoda 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  091110      111 e Ft  
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   091110        30 e Ft  
Önkormányzati támogatás      018030      141 e Ft 
 
Dologi kiadások / behajtási költségátalány    091140        57 e Ft 
Működési bevételek / áfa visszatérítés    096015        57 e Ft 
 
Dologi kiadások / védőszemüveg költségtérítés elvonás  091110     -148 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030     -148 e Ft 
  
Fogl. személyi juttatások / védőszemüveg költségtérítés  091110      148 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      148 e Ft 
 

   
Liliom Óvoda 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  091110      131 e Ft  
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   091110        35 e Ft  
Önkormányzati támogatás      018030      166 e Ft 
 
Külső személyi juttatások / átcsoportosítás    091140       -76 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / átcsoportosítás   091140       -21 e Ft 
Dologi kiadások / átcsoportosítás     091140        97 e Ft 
 
Dologi kiadások / továbbszámlázott szolgáltatás   091140      927 e Ft 
Működési bevételek / továbbszámlázott szolg.   091140      927 e Ft 
 
 
Tátika Óvoda 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  091110          6 e Ft  
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   091110          2 e Ft  
Önkormányzati támogatás      018030          8 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / 12 fő létszámbővítés  091110   4.995 e Ft 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / 12 fő létszámbővítés  091140   2.333 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok      091110   1.334 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok      091140      630 e Ft 
Dologi kiadások       091110      782 e Ft 
Dologi kiadások       091140      848 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030              10.922 e Ft 
 
 
Bóbita Bölcsőde 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / szoc. kieg. pótlék 06-10. hó 104031   1.128 e Ft  
Munkaadókat terhelő járulékok / Szoc. kieg. pótlék   104031      304 e Ft  
Önkormányzati támogatás      018030   1.432 e Ft  
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Foglalkoztatottak személyi juttatása / ágazati pótlék   104031   1.303 e Ft  
Munkaadókat terhelő járulékok / ágazati pótlék   104031      352 e Ft  
Önkormányzati támogatás      018030   1.655 e Ft  
  
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  104031      342 e Ft  
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   104031        92 e Ft  
Önkormányzati támogatás      018030      434 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / átcsop.   104031     -124 e Ft 
Külső személyi juttatások / átcsop.     104031      124 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop.      104031     -430 e Ft 
Felhalmozási kiadások / átcsop.     104031      430 e Ft 
 

 
Arany János Közösségi Ház és Könyvtár 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  082044      220 e Ft  
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   082044        59 e Ft  
Önkormányzati támogatás      018030      279 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / jub. jutalom   082092      549 e Ft  
Munkaadókat terhelő járulékok / jub. jutalom   082092      148 e Ft  
Önkormányzati támogatás      018030      697 e Ft 
 
Dologi kiadások / pedagógus nap      082092      150 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      150 e Ft 
 
Dologi kiadások / Március 15. ünnepség    082092        90 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030        90 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / Utcazenei Feszt. elszámolás 082092       -84 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / Utcazenei Feszt.   082092       -42 e Ft 
Dologi kiadások / Utcazenei Feszt.     082092        28 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030       -98 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / Gyermeknap elszámolás 082092       -59 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / Gyermeknap   082092       -30 e Ft 
Dologi kiadások / Gyermeknap     082092      153 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030        64 e Ft 
 
Dologi kiadások / működési bevétel emelés    082092        10 e Ft 
Működési bevételek / bevétel emelés    082092        10 e Ft 
 
Külső személyi juttatások / Rendezvények (aug. 20., Fogathajtó, Utcabál, Tájfutás) 082092      522 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / Rendezvények   082092      260 e Ft 
Dologi kiadások / rendezvények     082092              10.543 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030              11.325 e Ft 
 
Felhalmozási kiadások / közművelődési érdekeltségnövelő t.  082092   4.145 e Ft 
Önkormányzati támogatás / érdek. növ. támog. önerő   018030   4.145 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / átcsop.   082044    -300 e Ft 
Külső személyi juttatások / átcsop.     082044      300 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / átcsop.   082092    -300 e Ft 
Külső személyi juttatások / átcsop.     082092      300 e Ft 
 
 
Városi Egészségügyi Központ 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  074031        40 e Ft  
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Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   074031        11 e Ft  
Önkormányzati támogatás      018030        51 e Ft 
 
Külső személyi juttatások / 2 fő álláshely elvonás 133/2016. (VI.30.)  072111               -2.320 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok     072111     -626 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030               -2.946 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / átcsoportosítás   074031        72 e Ft 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / átcsop.   074032       -72 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop.      072111   1.700 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop.      072112               -1.700 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop.      013360         -6 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop.      074031          6 e Ft 
 

 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Az előterjesztést készítette:    Bedzsó Piroska csoportvezető 
     
Az előterjesztést ellenőrizte:  Diera Éva irodavezető  
 
 
Gyál, 2016. november 04. 
 
 

 
 
 
         Pápai Mihály 

          Polgármester  



 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, 
meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének módosításáról a következő 
rendeletet alkotja: 
 
1. § (1.) A    4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1)  A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 
 kiadási főösszegét 3.266.558 e Ft-ban 
 bevételi főösszegét 3.266.558 e Ft-ban 
állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően.” 
 
 
2. § (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

  polgármester                 címzetes főjegyző 



B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei 2 819 680 2 999 915 3 093 165
     Működési célú bevételek 2 254 925 2 279 830 2 342 044
        Működési célú támogatások ÁH-n belülről 725 185 750 090 794 916
        Közhatalmi bevételek 1 390 435 1 390 375 1 390 375
        Működési bevétel 139 305 139 365 156 253
        Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 500

     Felhalmozási célú bevételek 41 297 41 297 71 297
        Felhalmozási célú önk. támogatás 21 949 21 949 51 949
        Felhalmozási bevétel 9 000 9 000 9 000
        Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10 348 10 348 10 348

    Finanszírozási bevételek 523 458 678 788 679 824

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

3. Intézmények bevételei 139 744 149 122 150 116
     Működési célú bevételek 115 744 115 745 116 739
        Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről 70 760 70 760 70 760
        Intézményi működési bevétel 44 984 44 985 45 979
     Felhalmozási célú bevételek 0 0 0
     Finanszírozási bevételek 24 000 33 377 33 377

B e v é t e l e k összesen: 2 981 227 3 172 314 3 266 558

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai 1 779 465 1 925 104 1 988 908
     Működési célú kiadások 1 151 141 1 269 009 1 233 354
        Személyi juttatások 51 673 58 271 78 670
        Munkaadókat terhelő járulékok 13 670 14 987 18 057
        Dologi kiadások 396 859 398 936 422 264
        Ellátottak pénzbeli juttatásai 30 800 31 928 37 601
        Egyéb működési célú kiadások 658 139 764 887 676 762

      Felhalmozási célú kiadások 605 226 630 701 729 124
         Beruházások 590 910 607 870 694 951
         Felújítások 11 840 18 996 13 696
         Egyéb felhalmozási kiadások 2 476 3 835 20 477

      Finanszírozási kiadások 23 098 25 394 26 430

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 370 060 373 232 374 163
     Működési célú kiadások 366 417 369 589 370 520
         Személyi juttatások 210 347 210 977 211 658
         Munkaadókat terhelő járulékok 62 132 62 302 62 514
         Dologi kiadások 93 938 96 310 96 348
    Felhalmozási célú kiadások 3 643 3 643 3 643
    Finanszírozási kiadások 0 0 0

3. Intézmények kiadásai 831 702 873 978 903 487
     Működési célú kiadások 803 472 838 715 863 649
         Személyi juttatások 439 613 452 140 461 429
         Munkaadókat terhelő járulékok 124 021 128 022 130 560
         Dologi kiadások 239 838 258 553 271 660
      Felhalmozási kiadások 28 230 35 263 39 838
      Finanszírozási kiadások 0 0 0

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt 
előirányzatonként

 1. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2016. eredeti 
ei.

M e g n e v e z é s
2016. 06. hó 

mód. ei.



K i a d á s o k összesen: 2 981 227 3 172 314 3 266 558



2 254 925 2 279 830 2 342 044

Működési célú támogatások ÁH-n belülről B1 725 185 750 090 794 916
Önkormányzatok működési támogatása B11 723 025 740 475 758 585
          Támogatások 723 025 740 475 758 585

Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről B16 2 160 9 615 36 331
        Mezőőri támogatás 2 160 2 160 2 160
        Közcélú foglalkoztatás támogatás 0 7 305 28 226
        Egyéb működési c. támogatások 0 150 5 945

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

Működési bevételek B4 139 305 139 365 156 253
Áru és készletértékesítés bevétele B401 0 0 0
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek B402 0 60 60
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 4 429 4 429 6 079
Tulajdonosi bevételek B404 78 584 78 584 78 584
   Bérleti díj Mezőhúsgép 4 800 4 800 4 800
   Bérleti díj Navax 3 622 3 622 3 622
   A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 48 000 48 000 48 000
   Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat) 600 600 600
   Bérleti díj DPMV Zrt 421 421 421
   Bérleti díj Eisberg Kft. 903 903 903
   Bérleti díj Telenor Mo. Zrt. 1 000 1 000 1 000
   Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt. 2 693 2 693 2 693
   Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt 2 400 2 400 2 400
   Bérleti díj Hiteles Kft 100 100 100
   Bérleti díj A.S.A (régi kukásautó) 1 920 1 920 1 920
   Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató) 12 000 12 000 12 000
   Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület 125 125 125
Ellátási díjak B405 30 898 30 898 30 898
   Átadott intézmények étkezési bevételei 30 178 30 178 30 178
               -Ady Endre Általános Iskola 17 388 17 388 17 388
               -Bartók Béla Általános Iskola 5 977 5 977 5 977
               -Zrínyi Miklós Általános Iskola 6 813 6 813 6 813
   Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele 720 720 720
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 25 254 25 254 25 700
Áfa visszatérítés 14 792
Kamatbevételek B408 140 140 140

Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 500

Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívül 0 0 500

Működési célú bevételek

M e g n e v e z é s
2016. 11. hó 

mód. ei.

Gyál Város Önkormányzat

2016. évi bevételei 

 2. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. eredeti 
ei.



M e g n e v e z é s
2016. 11. hó 

mód. ei.

Gyál Város Önkormányzat

2016. évi bevételei 

 2. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. eredeti 
ei.

Felhalmozási célú bevételek 41 297 41 297 71 297

Felhalmozási célú önkormányzati támog. B2 21 949 21 949 51 949

Felhalmozási célú önkormányzati támog. (hazai) B21 0 0 30 000

     Védőnői épület felújításának támogatása 0 0 30 000

Felhalmozási célú önkormányzati támog. (Uniós) B25 21 949 21 949 21 949

      KEOP pályázat hulladékkezelés 21 949 21 949 21 949

Felhalmozási bevétel B5 9 000 9 000 9 000

      Ingatlanok értékesítése B52 9 000 9 000 9 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 10 348 10 348 10 348

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

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

B8 523 458 678 788 679 824
      Maradvány igénybevétele B813 120 598 124 492 124 492
      Maradvány igénybevétele B817 402 860 552 000 552 000
     Áht-n belüli megelőlegezés 2 296 3 332

Önkormányzat bevételei összesen: 2 819 680 2 999 915 3 093 165

Finanszírozási bevételek



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

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

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

2. sz.
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása B113 212 999 210 685 231 416
EK/1 Szociális ágazati pótlék kieg. támogatás 11 628

III.1/2 Lakásfenntartási támogatás 128

III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 45 077 44 811 44 811
       III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat 21 000 21 000 21 000
                       alaptámogatás

                       társulási kiegészítés

       III.3.b Család- és gyermekjóléti központ 14 700 14 700 14 700
                       alaptámogatás

                       társulási kiegészítés

       III.3.c (1) szociális étkezés 2 214 2 325 2 325
       III.3.d (2) házi segítségnyújtás 7 163 6 786 6 786

III.3. Bölcsődei ellátás 37 057 37 057 37 057

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

III. 6. Szociális ágazati pótlék 8 975

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

2. sz. IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása B114 27 193 27 193 30 372

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 27 193 27 193 27 193

IV.1/1 Könytári célú érdekeltségnövelő támogatás 2 034

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1 145

115/EK/1/1 2016. évi bérkompenzáció B115 8 096

116/3/III/3/1 2015. évi beszámoló miatti kiutalás B116 6 939

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 723 025 719 640 758 585

2016. májusi 
felmérés + pót-
előirányzatok

Gyál Város Önkormányzat

2016. évi költségvetési támogatásai

3. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2016. 
májusi 

felmérés
Kv.tvr.  
mell.

Megnevezés

2016. évi 
megalapozó 

felmérés



Rovatsz
ám

2016. 
eredeti ei.

2016. 06.hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

Személyi juttatások K1 51 673 58 271 78 670

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 10 803 16 449 34 938
    Közalkalmazottak alapilletménye K1101 3 096 2 986 2 500
    Közmunka foglalkoztatás K1101 6 200 11 756 30 181
    Közalkalmazottak cafetéria juttatása K1107 297 297 297
    Közlekedési költség térítése K1109 1 210 1 210 1 210
    Foglalkoztatottak személyi juttatása K1113 200 750

Külső személyi juttatások K12 40 870 41 822 43 732
    Polgármester, alpolgármester alapilletménye K121 11 934 11 934 11 934
    Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K121 297 297 297
    Közlekedési költség térítés K121 1 790 1 790 1 790
    Képviselők tiszteletdíja K121 22 601 22 601 22 601
    Állományba nem tartozó megbízási díja K123 4 248 5 100 5 848
    Egyéb (kitüntetés, stb.) K12 0 100 1 262

Munkaadókat terhelő járulékok K2 13 670 14 987 18 057
    Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) 13 465 14 366 16 959
    Egészségügyi hozzájárulás %-os 99 362 651
    Munkáltatói személyi jövedelamadó 106 239 327
    Táppénz hozzájárulás 0 20 120

Dologi kiadások K3 396 859 398 936 422 264
Készletbeszerzés K31 344 507 3 479
   Irodaszer beszerzés K312 0 163 163
    Üzemeltetési anyagok K312 344 344 444
         Üzemanyag K312 0 0 100
         Munka és védőruha K312 344 344 344
    Egyéb anyagbeszerzés K312 0 0 2 872

Kommunikációs szolgáltatások K32 3 504 3 504 4 944

    Informatikai szolgáltatás igénybevétele K321 3 504 3 504 4 944

Szolgáltatási kiadások K33 194 694 197 462 201 345

    Közüzemi díjak K331 51 644 54 362 54 362
          Közvilágítás K331 7 500 7 500 10 218
          Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj K331 6 547 9 265 6 547
          Átadott intézmények rezsi kiadásai K331 37 597 37 597 37 597
                 - Ady Endre Á.I. 16 114 16 114 16 114
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 11 872 11 872 11 872
                 - Bartók Béla Á.I. 9 500 9 500 9 500
                 - Kodály Z. Műv. Isk. 111 111 111
    Vásárolt élelmezés K332 106 460 106 460 106 460
                 - Ady Endre Á.I. 43 074 43 074 43 074
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 32 148 32 148 32 148
                 - Bartók Béla Á.I. 26 238 26 238 26 238
                 - Nyári gyermekétkeztetés 5 000 5 000 5 000
    Bérleti és lízingdíjak K333 1 030 1 030 1 030
    Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K334 2 000 2 000 2 000
    Közvetített szolgáltatások K335 4 429 4 429 6 079
    Vásárolt közszolgálatás K336 0 7 61
    Egyéb szolgáltatások K337 29 131 29 174 31 353
          Biztosítási díjak K337 4 051 4 051 4 051
          Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak K337 6 200 6 200 6 200
          Szállítási szolgáltatás K337 0 50 50
          Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás K337 18 880 18 873 21 052

Kiküldetés reklám-és propagandakiadások K34 10 194 9 487 7 997
    Kiküldetések kiadásai K341 360 360 260
    Reklám és propaganda kiadások K342 9 834 9 127 7 737

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 188 123 187 976 204 499

    Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 54 123 53 976 55 334
    Fizetendő általános forgalmi adó K352 126 170 126 170 140 962
    Kamatkiadások K353 500 500 500
    Árfolyamveszteség K354 0 0 35
    Egyéb dologi kiadások K355 7 330 7 330 7 668
          Kártérítések K355 2 000 2 000 2 000

4. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Megnevezés

Gyál Város Önkormányzat
2016. évi működési célú kiadások



Rovatsz
ám

2016. 
eredeti ei.

2016. 06.hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

4. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Megnevezés

Gyál Város Önkormányzat
2016. évi működési célú kiadások

          Egyéb különféle dologi kiadások K355 5 330 5 330 5 668



Rovatsz
ám

2016. 
eredeti ei.

2016. 06.hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

4. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Megnevezés

Gyál Város Önkormányzat
2016. évi működési célú kiadások

K4 30 800 31 928 37 601
Családi támogatások K42 0 0 5 673

Betegséggel kapcsolatos ellátások K44 0 0 0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K45 0 0 0

Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 2 000 2 477 2 477

    Lakhatási támogatás 2 000 2 349 2 349

    Lakásfenntartási támogatás 0 128 128
Egyéb nem intézményi ellátások K48 28 800 29 451 29 451
    Települési támogatás 22 000 22 498 22 498
    Köztemetés 1 500 1 500 1 500
    Beiskolázási segély 3 500 3 500 3 500
    Szociális tanulmányi ösztöndíj 1 800 1 953 1 953

Egyéb működési célú kiadások K5 658 139 764 887 676 762
Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K5021 0 600 847

Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n b. K504 2 000 2 000 2 000

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K506 109 556 118 892 127 175
    Roma Nemzetiségi Önkorm. támog. 1 500 1 500 1 500
    "Kertváros" Önkorm. Társulás támog. 108 056 117 392 125 675
                           - tagdíj 716 716 716
                           - működési hozzájárulás 62 263 62 263 62 263
                           - normatív támog. 45 077 45 077 44 811
                           - ágazati pótlék, bérkompenzáció 0 9 336 17 885
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K512 356 954 363 876 367 941

    Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 3 200 3 200 3 200
    Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 2 000 2 000 2 000
    Szent József Idősek Klubja 3 940 3 940 3 940
    Gyáli Fúvószenekar támogatása 700 700 700
    Bursa Hungarica 3 000 3 000 3 000
    Sportpálya üzemeltetésre támogatás 9 354 9 354 9 854
    Polgármester által felhaszn.keret 7 000 6 950 6 553
    Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. 166 713 170 365 161 557
    GY.T.H. szemétszállítás támogatása 87 043 87 043 87 043
    BKK buszjáratok 74 004 74 004 74 004
    FEGY támogatás 0 1 410 2 910
    Református Lelkészi Hivatal támogatása 0 750 750
    Közbiztonsági Alapítvány támogatása 0 1 160 1 160
    Iskolai Alapítványok támogatása 0 0 1 500
    Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 0 0 3 000
    Ifjúsági és Sport Bizottság támogatása 0 0 5 000
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Biz. támog. 0 0 1 770

Tartalékok K513 189 629 279 519 178 799
    Általános tartalék 5 000 3 759 779
    Céltartalék 184 629 275 760 178 020

Ellátottak pénzbeli juttatásai



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

Közbiztonság támogatása 3 800 2 430 930

FEGY támogatása (átjelző központ) 1 200 0 0

Nyári napközis tábor 1 500 1 500 79

Iskolai alapítványok támogatása 1 500 1 500 0

Városi rendezvények 25 000 16 115 4 258

Város által alapított díjak 2 000 1 873 977

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

Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) 11 946 7 362 6 665

Hóeltakarítás 4 000 2 894 2 894

Pályázattól függő beruházások önrésze 62 945 62 974 52 385
(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 6 262

KFT eszközbeszerzés, felújítás 24 223 15 786 1 650

Bartók tagóvoda építkezés és új csoport indulás miatti többletktg. 10 922 10 922 0

Liliom Óvoda 4 fő létszámbővítés 4 102 0

2015. évi költségvetési maradvány 124 911 101 920
   - ebből önkormányzat pénzmaradványa 124 911 101 920
   - ebből számlaegyenlegek 124 911 101 920
     - ebből Viziközmű számlaegyenleg 35 932 14 977

- ebből Környezetvédelmi Alap számlaegyenleg 30 198 30 198
- ebből építéshatósági igazg. szolgáltatási díj bev. számla 2 108 2 108
- ebből letéti számla 37 000 37 000
- ebből közfoglalkoztatottak számla 16 089 16 089
- ebből devizaszámla EURO 3 584 1 548

Céltartalék összesen: 184 629 275 760 178 020

Általános tartalék 5 000 3 759 779

2016. 11. hó 
mód. ei.

5. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat

2016. évi cél- és általános tartaléka

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 
eredeti ei.

Megnevezés



Beruházások K6 590 910 607 870 694 951
1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással) 546 317 559 714 629 557
Immateriális javak beszerzése K61 12 460 12 460 12 460
   Járdafelújítás tervezési munkái 430 430 430
   Milleneumi park terv 230 230 230
   ITS terveinek elkészítése 6 800 6 800 6 800
   Kisfaludy-Bartók-Bem J. szabályozási terv 1 200 1 200 1 200
   Városközpont tanulmányterv 1 200 1 200 1 200
   Gördülő fejlesztési terv 600 600 600
   Gyál-Alsó vasútállomás épületfelújítási és területrendezési terv 2 000 2 000 2 000
Ingatlanok beszerzése,létesítése K62 480 203 485 343 542 145
   Gyál-felső Vasútállomás 1 152 4 832 4 832
   Liliom Óvoda felújítás, bővítés, parkoló, járda, kerítés 200 770 200 770 200 770
   Tanuszoda parkoló, közműcsatlakozások 43 830 43 830 43 830
   Kistérségi Szolgáltató Központ 2 999 2 999 2 999
   Sporttelep fejlesztés 9 212 9 212 9 212
   Bartók óvoda felújítás, bővítés 209 060 209 060 209 060
   Tátika Óvoda felújítás 8 180 8 180 8 180
   Víznyerő kutak létesítése 5 000 5 000 5 000
   Védőnői épület felújítás, bővítés 0 550 25 244
   Bóbita Bölcsőde bővítés 0 248 248

     Buszvárók építése 0 662 662
   Ingatlan vásárlás 4266/3 hrsz. 0 0 16 500
   Szent György emlékmű 0 0 4 426
   Ingatlonok vásárlása 4375/6-7. hrsz. 0 0 1 100
   Tulipán Óvoda gumiburkolat 0 0 4 082
   Ingatlan vásárlás 0132/16 hrsz. 0 0 6 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 18 000 18 000 41 863
   Térfigyelő kamerarendszer 0 0 7 950
   Egyéb informatikai eszköz beszerzés 18 000 18 000 18 000
   Iskolai számítógép beszerzés 0 0 14 173
   Iskolai Wi-fi hálózat kiépítése 0 0 1 740
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 28 254 36 511 25 689
   Liliom Óvoda eszközbeszerzés 11 658 11 658 11 658
   Bartók tagóvoda bútorbeszerzés 11 084 11 084 8 212
   Önkormányzati gépkocsi vásárlás 5 512 5 512 5 512
   Térfigyelő kamerarendszer 0 7 950 0
   Kamera vásárlás rendőrség részére 0 307 307
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 7 400 7 400 7 400

1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások 0 0 0

Beruházási Áfa K67 44 593 48 156 65 394

Felújítások K7 11 840 18 996 13 696
Ingatlanok felújítása K71 9 323 14 958 10 785
   Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) 4 173 4 173 0
   Buszmegállók felújítása 4 600 4 778 4 778
   Szikkasztóárkok 550 550 550
   Ady utcai kézilabda pálya felújítás 0 5 457 5 457
Felújítási áfa K74 2 517 4 038 2 911

Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 2 476 3 835 20 477

   Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás 1 476 2 835 19 477
   Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre 1 000 1 000 1 000

Finanszírozási kiadások K9 1 063 313 1 100 205 1 130 687
    Költségvetési támogatások 1 040 215 1 074 811 1 104 257
        Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. 348 257 349 955 350 886
        Gyál Város intézményeinek támogatása 691 958 724 856 753 371
   ÁHT-n belüli megelőlegezések 23 098 25 394 26 430

2016. 11. hó 
mód. ei.

Gyál Város Önkormányzat
2016. évi felhalmozási  és finanszírozási célú kiadások

6. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 
eredeti ei.

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s



7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

5 245 5 395 20 687 1 385 330 0 0 99 219 99 219 99 219 0 0 0
Működési célú támogatások ÁH-n belülről 150 150
Közhatalmi bevételek 5 105 5 045 5 045 1 385 330 0 0
Intézményi működési bevételek 140 200 14 992 99 219 99 219 99 219
Működési célú pénzeszköz átvétel 500

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

14 738 14 888 30 180 1 385 330 0 0 108 219 108 219 108 219 0 0 0

587 931 694 868 613 949 2 414 2 414 2 414 0 0 0 4 724 4 724 4 724 1 124 1 124 1 124
Személyi juttatások 40 150 41 102 42 164 720 720 720
Munkaadókat terhelő járulékok 10 784 11 410 11 737 194 194 194
Dologi kiadások 70 599 69 958 84 750 4 724 4 724 4 724 1 124 1 124 1 124
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások 466 398 572 398 475 298 1 500 1 500 1 500 0 0 0

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

606 806 714 943 634 024 2 414 2 414 2 414 0 0 0 4 724 4 724 4 724 1 124 1 124 1 124

016030011130 011140 011220 013350

Működési célú bevételek

Bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások



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

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú bevételek

Bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

725 185 742 635 760 745 0 0 7 305 28 226 0 0 0 0 0 2 096
725 185 742 635 760 745 7 305 28 226

2 096

0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 000

273 632 273 632

725 185 742 635 790 745 0 273 632 273 632 0 7 305 28 226 0 0 0 0 0 2 096

0 0 122 2 704 2 704 0 7 874 14 097 35 018 0 0 0 74 004 74 004 76 100
6 200 11 756 30 181
1 674 2 341 4 837

2 704 2 704 0 2 096

122 74 004 74 004 74 004
0 0 0 0 0 0 0 0 0 546 546 1 156 3 692 8 659 8 659

546 546 546 3 692 8 659 8 659

610
23 098 0 0 1 040 215 1 074 811 1 104 257

23 098 0 122 1 042 919 1 077 515 1 104 257 7 874 14 097 35 018 546 546 1 156 77 696 82 663 84 759

045120 045140018010 018030 041233



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

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú bevételek

Bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

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

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

855 855 855

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

103 172 103 172 103 172 3 708 3 708 3 708 0 0 0 100 916 100 916 100 916 11 665 14 383 14 383

16 129 16 129 16 129 3 708 3 708 3 708 100 916 100 916 100 916 11 665 14 383 14 383

87 043 87 043 87 043
0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 543 741 37 768 103 102 0 0 0

537 201 31 002 96 336
6 540 6 766 6 766

1 000 1 000 1 000

103 172 103 172 103 172 3 708 3 708 3 708 1 000 1 000 1 000 644 657 138 684 204 018 11 665 14 383 14 383

061030 062020 064010051020 051050



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

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú bevételek

Bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

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

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

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

6 058 6 172 6 498 9 354 9 354 12 058 6 900 6 900 6 900 9 000 9 000 8 913 26 184 26 332 29 072
4 603 4 693 4 757 100 748
1 018 1 042 1 059 50 180

437 437 491 2 704 210 26 184 26 184 26 677

191 9 354 9 354 9 354 6 900 6 900 6 900 9 000 9 000 8 553 148 1 467
0 1 270 1 500 9 212 74 293 74 293 0 0 0 0 0 0 5 300 5 389 24 744

9 212 67 363 67 363 20 210
6 930 6 930 5 300 5 300 0

1 270 1 500 89 4 534

6 058 7 442 7 998 18 566 83 647 86 351 6 900 6 900 6 900 9 000 9 000 8 913 31 484 31 721 53 816

091220081030 084031 084032066010



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

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú bevételek

Bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

720 720 720 0 0 0 38 326 38 326 38 326 900 900 900

720 720 720 38 326 38 326 38 326 900 900 900

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

720 720 720 0 0 0 38 326 38 326 38 326 900 900 900 0 0 0

141 141 141 21 422 21 422 21 422 128 855 128 855 128 855 4 841 4 841 4 841 6 350 6 350 6 350

141 141 141 21 422 21 422 21 422 128 855 128 855 128 855 901 901 901 6 350 6 350 6 350

3 940 3 940 3 940
0 0 0 22 860 22 860 23 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 860 22 860 22 860

289

141 141 141 44 282 44 282 44 571 128 855 128 855 128 855 4 841 4 841 4 841 6 350 6 350 6 350

102030 104037091250 092120 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

Működési célú bevételek

Bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

0 0 0 0 0 0 0 1 385 330 1 385 330

1 385 330 1 385 330

0 0 0 0 0 0 0

523 458 402 860 402 860 2 296 3 332

0 0 0 0 0 0 523 458 402 860 402 860 0 1 385 330 1 385 330 0 2 296 3 332

2 800 128 128 29 000 32 800 32 800 0 0 0 0 0 0 0 600 600

800 0 0 200 1 000 1 000
2 000 128 128 28 800 31 800 31 800

600 600
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 25 394 26 430

2 800 128 128 29 000 32 800 32 800 0 0 0 0 0 0 0 25 994 27 030

018020106020 107060 900060 900020



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

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú bevételek

Bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

7
a

Gyál Város Önkormányzat
 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

0 0 5 795
0 0 5 795

0 0 0 0 0 5 795 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 647 0 0 5 673 0 0 2 036 0 0 360

3 647 2 036
5 673

360
0 458 841 460 378 6 187

458 841 460 378

6 187

0 458 841 464 025 0 0 5 673 0 0 2 036 0 0 6 547 0 0

091140 104051 016080 066020 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

Működési célú bevételek

Bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2016. 11. hó 
mód. ei.

0

7 430

7 430

7 430



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

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú bevételek

Bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2 254 925 2 279 830 2 342 044
725 185 750 090 794 916

1 390 435 1 390 375 1 390 375
139 305 139 365 156 253

0 0 500
41 297 41 297 71 297
21 949 21 949 51 949

9 000 9 000 9 000
10 348 10 348 10 348

523 458 678 788 679 824

0 0 0 2 819 680 2 999 915 3 093 165

1 151 141 1 269 009 1 233 354
51 673 58 271 78 670
13 670 14 987 18 057

396 859 398 936 422 264
30 800 31 928 37 601

658 139 764 887 676 762
4 881 605 226 630 701 729 124

590 910 607 870 694 951
11 840 18 996 13 696

4 881 2 476 3 835 20 477
1 063 313 1 100 205 1 130 687

0

0 0 4 881 2 819 680 2 999 915 3 093 165

Cofog összesen013320



370 060 373 232 374 163

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

0 0 0

348 257 351 429 352 360
Irányító szervi támogatás 348 257 349 955 350 886
Maradvány igénybevétel 0 1 474 1 474

370 060 373 232 374 163

366 417 369 589 370 520
Személyi juttatások 210 347 210 977 211 658
Munkaadókat terhelő járulékok 62 132 62 302 62 514
Dologi kiadások 93 938 96 310 96 348

Felhalmozási célú kiadások 3 643 3 643 3 643

0 0 0

Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési célú bevételek

Finanszírozási kiadások

Polgármesteri Hivatal kiadásai

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

2016. 11. hó 
mód. ei.

Gyál Város Polgármesteri Hivatal
2016. évi bevételei és kiadásai

8. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 
eredeti ei.

M e g n e v e z é s



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. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

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

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

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 6 595 6 595 6 595 0 0 0 0 0 0 12 414 12 414 12 414 0 0 0

Működési kiadások 208 639 226 991 227 922 52 712 52 712 52 712 48 565 48 565 48 565 13 014 13 014 13 014 0 0 0
Személyi juttatások 110 256 122 159 122 840 33 523 33 523 33 523 37 122 37 122 37 122
Munkaadókat terhelő járulékok 35 440 38 686 38 898 9 067 9 067 9 067 9 782 9 782 9 782
Dologi kiadások 62 943 66 146 66 184 10 122 10 122 10 122 1 661 1 661 1 661 13 014 13 014 13 014
Felhalmozási kiadások 3 643 3 643 3 643

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 212 282 230 634 231 565 52 712 52 712 52 712 48 565 48 565 48 565 13 014 13 014 13 014 0 0 0

011220011210011130 016010013350



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. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2 794 2 794 2 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 794 2 794 2 794

0 0 0 348 257 351 429 352 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 257 349 955 350 886

1 474 1 474

2 794 2 794 2 794 348 257 351 429 352 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 15 506 15 506 15 506 5 425 0 0 5 425 5 425 5 425
8 773 8 773 8 773 4 045 0 0 4 045 4 045 4 045
2 197 2 197 2 197 1 103 0 0 1 103 1 103 1 103
4 536 4 536 4 536 277 0 0 277 277 277

0 0 0 0 0 0 15 506 15 506 15 506 5 425 0 0 5 425 5 425 5 425

031030018030016030 105010041110



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. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

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

21 703 21 703 21 703
0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 257 351 429 352 360
348 257 349 955 350 886

0 1 474 1 474

0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 060 373 232 374 163

3 930 3 930 3 930 3 446 3 446 3 446 9 755 0 0 366 417 369 589 370 520
2 868 2 868 2 868 2 487 2 487 2 487 7 228 0 0 210 347 210 977 211 658

785 785 785 682 682 682 1 973 0 0 62 132 62 302 62 514
277 277 277 277 277 277 554 0 0 93 938 96 310 96 348

3 643 3 643 3 643

3 930 3 930 3 930 3 446 3 446 3 446 9 755 0 0 370 060 373 232 374 163

COFOG összesen098010104051107060



10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2016. évi bevételei és kiadásai

2016. eredeti 
ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. eredeti 
ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. eredeti 
ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. eredeti 
ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

B e v é t e l e k

3 626 3 627 3 684 3 342 3 342 4 269 1 685 1 685 1 685 16 003 16 003 16 013

      Int. működési bevételek 3 626 3 627 3 684 3 342 3 342 4 269 1 685 1 685 1 685 16 003 16 003 16 013

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

0 342 342

184 614 186 213 186 354 152 604 160 010 160 176 173 595 173 863 184 793 70 727 91 978 108 630

Önkormányzati támogatás 184 614 186 108 186 249 152 604 159 614 159 780 173 595 173 709 184 639 70 727 89 024 105 676
105 105 396 396 154 154 2 954 2 954

B e v é t e l e k összesen: 188 240 189 840 190 038 155 946 163 352 164 445 175 280 175 548 186 478 86 730 108 323 124 985

K i a d á s o k

      Személyi juttatások 111 710 111 886 112 145 91 502 96 280 96 335 107 484 107 934 115 268 30 805 33 795 34 943
Foglalkoztatottak személyi juttatásai 111 700 111 876 112 135 90 646 95 424 95 555 107 340 107 430 114 764 29 051 31 067 31 093
Külső személyi juttatások 10 10 10 856 856 780 144 504 504 1 754 2 728 3 850

      Munkaadókat terhelő járulékok 32 193 32 240 32 270 25 399 26 689 26 703 29 739 29 860 31 826 8 421 9 848 10 243

      Dologi kiadások 40 533 41 910 41 819 37 102 38 440 39 464 36 165 35 862 37 492 43 593 53 394 64 368

3 804 3 804 3 804 1 943 1 943 1 943 1 892 1 892 1 892 3 911 10 944 15 089

0 342 342

K i a d á s o k összesen: 188 240 189 840 190 038 155 946 163 352 164 445 175 280 175 548 186 478 86 730 108 323 124 985

Működési kiadások

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Arany J. Közösségi Ház és VKTulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda

Felhalmozási célú nyújtott támogatás

Felhalmozási kiadások

Működési bevételek

Finanszírozási bevétel 

Maradvány igénybevétel

Működési célú támogatások



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:

Működési kiadások

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Felhalmozási célú nyújtott támogatás

Felhalmozási kiadások

Működési bevételek

Finanszírozási bevétel 

Maradvány igénybevétel

Működési célú támogatások

10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2016. eredeti 
ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. eredeti 
ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

89 716 89 716 89 716 1 372 1 372 1 372 115 744 115 745 116 739

18 956 18 956 18 956 1 372 1 372 1 372 44 984 44 985 45 979
0

70 760 70 760 70 760 0 0 0 70 760 70 760 70 760
70 760 70 760 70 760 70 760 70 760 70 760

0 0 0

0 342 342

52 335 58 020 55 125 82 083 88 149 91 670 715 958 758 233 786 748

28 335 28 407 25 512 82 083 87 994 91 515 691 958 724 856 753 371
24 000 29 613 29 613 155 155 24 000 33 377 33 377

142 051 147 736 144 841 83 455 89 521 93 042 831 702 874 320 903 829

50 275 50 332 48 052 47 837 51 913 54 686 439 613 452 140 461 429
39 263 39 320 39 360 47 765 51 841 54 490 425 765 436 958 447 397
11 012 11 012 8 692 72 72 196 13 848 15 182 14 032

13 615 13 630 13 015 14 654 15 755 16 503 124 021 128 022 130 560

61 996 67 609 67 609 20 449 21 338 20 908 239 838 258 553 271 660

16 165 16 165 16 165 515 515 945 28 230 35 263 39 838

0 342 342

142 051 147 736 144 841 # 83 455 89 521 93 042 831 702 874 320 903 829

Bóbita Bölcsőde ÖsszesenVárosi Egészségügyi Központ



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. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

23 628 23 628 23 628 20 095 20 095 20 095 0 0 0 39 267 39 267 39 267 1 338 1 338 1 338

    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 11 020 11 020 11 020 19 135 19 135 19 135 39 267 39 267 39 267 1 338 1 338 1 338
    Intézményi működési bevételek 12 608 12 608 12 608 960 960 960
Felhalmozási célú támogatás
Finanszírozási bevételek

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

15 340 17 805 16 559 43 052 43 642 41 942 5 081 6 194 6 194 33 152 33 200 33 329 10 314 11 354 11 282
      Személyi juttatások 6 960 6 960 4 640 0 0 0 0 0 0 23 338 23 371 23 483 7 234 7 258 7 186
      Munkaadókat terhelő járulékok 1 879 1 879 1 253 6 371 6 386 6 397 1 855 1 855 1 855
      Dologi kiadások 6 501 8 966 10 666 43 052 43 642 41 942 5 081 6 194 6 194 3 443 3 443 3 449 1 225 2 241 2 241

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

K i a d á s o k összesen: 18 467 20 932 19 686 43 814 44 404 42 704 6 605 7 718 7 718 43 312 43 360 43 489 10 314 11 354 11 282

072111 072112 072210 074031 074032

Beruházási kiadások

Működési kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek



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

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

Felhalmozási célra nyújtott támog.

K i a d á s o k összesen:

Beruházási kiadások

Működési kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek

11. sz. melléklet

Intézmények adatok e Ft-ban

 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

699 699 699 4 509 4 509 4 509 8 586 8 586 8 596 2 209 2 209 2 209 0 0 0

699 699 699 4 509 4 509 4 509 8 586 8 586 8 596 2 209 2 209 2 209
342 342

699 699 699 4 509 4 509 4 509 8 586 8 928 8 938 2 209 2 209 2 209 0 0 0

18 699 20 795 21 074 8 592 8 592 8 592 55 528 67 650 79 888 0 0 0 290 572 295 621 303 047
9 622 11 272 11 492 21 183 22 523 23 451 210 571 214 111 219 502
2 598 3 044 3 103 5 823 6 804 7 140 56 285 57 240 58 641
6 479 6 479 6 479 8 592 8 592 8 592 28 522 38 323 49 297 23 716 24 270 24 904
3 911 3 911 3 911 0 3 399 7 544

342 342

22 610 24 706 24 985 8 592 8 592 8 592 55 528 71 391 87 774 0 0 0 290 572 295 621 303 047

091110082044 083030 082092 086020



    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. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

156 156 1 083 8 497 8 498 8 555 0 0 0 0 0 0 1 372 1 372 1 372

0 0 0
156 156 1 083 8 497 8 498 8 555 1 372 1 372 1 372

156 156 1 083 8 497 8 498 8 555 0 0 0 0 0 0 1 372 1 372 1 372

151 468 154 354 159 149 69 787 71 126 71 126 73 481 0 0 0 79 547 82 638 9 459 9 459 9 459
100 125 101 989 104 246 47 837 0 0 0 51 913 54 686

31 046 31 549 32 158 14 654 0 0 0 15 755 16 503
20 297 20 816 22 745 69 787 71 126 71 126 10 990 0 0 0 11 879 11 449 9 459 9 459 9 459

7 639 7 639 7 639 515 0 0 0 515 945

159 107 161 993 166 788 69 787 71 126 71 126 73 996 0 0 0 80 062 83 583 9 459 9 459 9 459

091140 096015 104030 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. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

2016. évi 
eredeti ei.

2016. 06. hó 
mód. ei.

2016. 11. hó 
mód. ei.

0 0 0 5 388 5 388 5 388 0 0 0 115 744 115 745 116 739

70 760 70 760 70 760
5 388 5 388 5 388 44 984 44 985 45 979

0 342 342
691 958 734 233 762 748 24 000 24 000 24 000 715 958 758 233 786 748

691 958 734 233 762 748 29 388 29 388 29 388 0 0 0 831 702 874 320 903 829

0 0 0 18 947 19 376 19 370 0 0 0 803 472 838 715 863 649
12 743 12 743 12 743 439 613 452 140 461 429

3 510 3 510 3 510 124 021 128 022 130 560
2 694 3 123 3 117 239 838 258 553 271 660

592 592 592 3 634 3 634 28 230 35 263 39 838
0 342 342

0 0 0 19 539 19 968 19 962 0 3 634 3 634 831 702 874 320 903 829

Cofog összesen082042018030 013360



12. sz. melléklet

Gyál Város Önkormányzata és intézményei, 
Polgármesteri Hivatal

2016. évi költségvetési létszámkerete

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

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

Intézmények
Tulipán Óvoda 45 1 0 0 46 45 1 0 0 46 45 1 0 0 46 45 1 0 0 46
Liliom Óvoda 39 0 0 1 40 39 0 0 1 40 39 0 0 1 40 45 0 0 1 46
Tátika Óvoda 40 2 0 1 43 40 2 0 1 43 52 2 0 1 55 52 2 0 1 55
Arany J. Közösségi Ház és V. Könyvtár 14 0 0 3 17 14 0 0 3 17 14 0 0 3 17 14 0 0 3 17
Városi Egészségügyi Központ 14 4 0 17 35 14 4 0 15 33 14 4 0 15 33 14 4 0 15 33
Bóbita Bölcsőde 27 2 0 0 29 27 2 0 0 29 27 2 0 0 29 27 2 0 0 29
Intézmények összesen 179 9 0 22 210 179 9 0 20 208 191 9 0 20 220 197 9 0 20 226

Mindösszesen 236 9 40 28 313 236 9 40 26 311 248 9 40 26 323 254 9 40 26 329

Nyitólétszám 2016. aug. 01-jén

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt.

Megbízási 
díjasok

Összesen

Nyitólétszám 2016. szept. 01-jén

Teljes 
munkaidős

Köz-
foglalkozt.

Megbízási 
díjasok

Összesen

Nyitólétszám 2016. aug. 15-én

Megbízási 
díjasok

Összesen

adatok e Ft-ban

Intézmény megnevezése

Nyitólétszám 2016. jan. 01-jén

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt.

Összesen
Megbízási 

díjasok
Teljes 

munkaidős
Rész- 

munkaidős
Rész- 

munkaidős
Köz-

foglalkozt.



 

 

 

 

Tárgy: Javaslat a köztisztviselőkre vonatkozó 2017. évi 
illetménykiegészítésről szóló rendelet megalkotására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. §-a rögzíti, hogy a 
helyi önkormányzat rendeletben egységesen a köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, 
amelynek mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény legfeljebb 30%-a, 
középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény legfeljebb 20%-a.  

Gyál Város Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi 
illetménykiegészítéséről szóló 22/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete szabályozza az illetménykiegészítés 
mértékét, amely mind felsőfokú, mind középfokú végzettségű köztisztviselők esetében egységesen a 
köztisztviselő alapilletményének 20%-a. 

2017. január 1-jétől a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak létszáma – a polgármester és az alpolgármester 
kivételével – 55 fő. A jelenleg érvényben lévő, 20%-os mértékű illetménykiegészítés 55 fő tekintetében mintegy 
20,6 millió Ft+járulékai személyi jellegű kiadást jelent a következő évre. 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt önkormányzati rendelet megalkotására. 

A rendelet megalkotása minősített szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Márki Tímea csoportvezető 

Gyál, 2016. november 8. 

 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 



 
 
 
 

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

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi 
illetménykiegészítéséről 

 
 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (3) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetménykiegészítés 2017. évi 
mértékére az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
 
1. § A Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselőkre vonatkozó illetménykiegészítés mértékét  
 

a.) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-ában, 
b.) középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-ában 

 
állapítja meg. 
 
(2) E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba és 2017. december 31. napján hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
 

 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 polgármester címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
Z Á R A D É K : 
 
 
A rendelet 2016. december ……. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és a www.gyal.hu. honlapon történt közzététellel. 
 
Gyál, 2016. december ……. 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 
 

http://www.gyal.hu/


 
 
 

Tárgy: Javaslat a szociális rendelet módosítására  
 

Tisztel Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 11/2016.(X.28.) önkormányzati rendeletével módosította a pénzbeli és természetben nyújtható 
szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról 
szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: szociális rendelet), megteremtve az alapját annak, hogy a 
közétkeztetési tevékenységet ellátó Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. kezdeményezésére 2017. 
január 1-től korrigálni lehessen a térítési díjakat. 

2014. év végén 20%-os nyersanyagnorma áremelésre lett volna szükség a Kft. önköltség számítása alapján, melyben a 2015. 
január 1-től hatályos 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben meghatározott kötelező alapanyag felhasználás is figyelembe lett 
véve. Annak érdekében, hogy a díjemelés ne rójon egyszerre nagy terhet a lakosságra, 2015. január 1-től 10%-os térítési díj 
áremelésre tett javaslatot a Kft., melyről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletet alkotott (19/2014. 
(XII.10.) önkormányzati rendelet). 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a 2016. első félévi gazdálkodási tényadatok alapján, valamint az 
EMMI rendelet mellékletében a korcsoportonként meghatározott nyersanyag normáknak a figyelembevételével 
felülvizsgálta a térítési díjak mértékét. A számításokat az 1. számú melléklet tartalmazza, amely alapján megállapítható, 
hogy 2016. június 30-ig jelentős veszteséget eredményezett a közétkeztetés és a térítési díjak emelésére van szükség. 

A Kft. egységesen a térítési díjak 10%-os emelését javasolja, amely teljes mértékben fedezi az étel előállításához szükséges 
alapanyagok beszerzését, továbbá lehetőséget ad az étrend változatosabb összeállítására, és a felhasznált alapanyagok 
minőségének esetleges javítására is. 

Középiskolai ellátást nem biztosít a Kft, azonban annak térítési díja is felülvizsgálatra került. Számítások alapján az EMMI 
rendeletben meghatározott követelmények betartásához szintén +10%-os díjemelésre van szükség. 

2016. szeptember hónapban összesen 1918 fő gyermek veszi igénybe az intézményi (bölcsőde, óvoda, iskola) étkezést, 
amelyből teljes árat fizet 711 fő, 50%-os kedvezményben (nagycsaládos vagy tartósan beteg) részesül 196 fő, továbbá 1011 
fő részesül 100% kedvezményben (rendszeres gyermekvédelmi támogatásban). 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően 2017. január 1-től a közétkeztetésben a 
10%-os nyersanyagnorma áremelését elfogadni szíveskedjenek.  
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelete 40. § (4) bekezdés d) pontja alapján a rendelettervezetet nem kell társadalmi 
egyeztetésre bocsátani. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2. számú melléklet szerinti rendelettervezet megtárgyalására! 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
  Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető 
 
Gyál, 2016. november 7.  
 

Pápai Mihály 
polgármester 

  
 
 
 
 



1. számú melléklet 
 
 
 

 
ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGNORMA FELÜLVIZSGÁLATA 

 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. június 30-i tényadatait felhasználva, felülvizsgálta az 
19/2014. (XII.10.) önkormányzati rendeletben meghatározott étkezési térítési díjak mértékét.  

Az intézményi étkezési térítési díjak megállapításának alapjait képezik ellátási formánként a nyersanyagköltség egy napra, 
valamint a rezsiköltség egy napra vetített összegei.  

A gyermekétkeztetés térítési díjának alapja  az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A szülők 
nem fizetik meg a Kft-nek a rezsiköltséget, az az Önkormányzat költségvetését terheli.  

 
 
 

NYERSANYAG NORMA SZÁMÍTÁSA 
 

Az alapanyag norma számításhoz a Kft. a „Gasztro Admin” nevű számítástechnikai programot használja. A rendszer az 
alapanyag árak súlyozott átlagárával számol, amit a tárgyhó első napjától (havi nyitókészlettől) az aktuális dátumig történt 
bevételezések alapján határoz meg.   

 
A 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet mellékleteiben meghatározott korcsoportonkénti adagok alapján határozható meg a 
nyersanyag norma (gramm felhasználás*élelmiszer alapanyag nettó egységára). 

Gramm felhasználás:  

A fenti számú EMMI rendelet az alapanyagokat csoportokba sorolja, ezen csoportok alapján határozza meg az előirányzott 
fogyasztás mennyiségi értékeit a korcsoportok számára, egy élelmezési napra, egy főre (például: általános iskolás menza, 7-
10 éves,  gramm felhasználás). 

Élelmiszer alapanyag nettó egységára: 

Egy csoportba többféle, különböző élelmiszer alapanyag tartozik. Az egyes anyagcsoportok egy nap alatt felhasznált 
mennyisége és az áru forint értékének szorzata határozza meg az élelmiszer nettó egységárát (például: „Hús” élelmiszer 
980,-Ft nettó egységár). 

 
 
 

REZSI KÖLTSÉG SZÁMÍTÁSA 
 
 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. az élelmezés rezsi költségét a 2016. június 30-i főkönyvi 
könyvelés adataiból számította, mely megegyezik az önkormányzati rendeletben foglalt nettó 187,-Ft/adag összeggel: 
 
egy napra eső rezsi költség (Ft/nap) / egy napra eső étkező adagszáma (adag/nap) = egy napra eső rezsi költség (Ft/adag) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2016. január 1- június 30. között a norma szerint meghatározott és a tényleges fogyasztás alakulása 

 
adatok nettó forintban 

Térítési 
díj  

Ft/nap

Összes 
térítési díj 

Ft (bevétel)

Súlyozott 
nyersanyag  
ár Ft/nap

Összes 
tényleges 
kiadás Ft

Általános iskola alsó menza összesen 14 195 218 3 094 510 227 3 227 098 -132 588 104,28% 240 22

Általános iskola alsó napközi összesen 56 489 339 19 149 771 351 19 820 706 -670 935 103,50% 373 34

Általános iskola felső menza összesen 18 211 249 4 534 539 255 4 636 854 -102 315 102,26% 274 25

Általános iskola felső napközi összesen 24 847 387 9 615 789 384 9 543 564 72 225 99,25% 426 39

Bölcsőde összesen 9 890 230 2 274 700 226 2 231 926 42 774 98,12% 253 23

Óvoda összesen 66 577 273 18 175 521 299 19 920 509 -1 744 988 109,60% 300 27

Szociális étkező 60 alatt összesen 736 264 194 304 278 204 910 -10 606 105,46% 290 26

Szociális étkező 60 felett összesen 6 766 251 1 698 266 269 1 822 338 -124 072 107,31% 276 25

Összesen: 197 711 58 737 400 61 407 906 -2 670 506

Emelés 
mértéke 
Ft/nap

  Különbözet 
TÉRÍTÉSI 

DÍJ -  
TÉNYLEGES 
KIADÁS   Ft

Térítési díj 
százalákos 
különbözet

Javasolt 
+10% 

nyersanyag 
norma 
Ft/nap

Étkezés jogcíme
Összesen 
konyhák 

adag

Ök. rendelet szerint 
meghatározott összeg

Tényleges felhasználás 
összege

 
 
A táblázatból megállapítható, hogy a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet mellékleteiben meghatározott korcsoportonkénti 
adag alapján számított tényleges súlyozott nyersanyagnorma összességében magasabb, mint az 19/2014. (XII.10.) sz. 
önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díjak mértéke. 
 
Az önkormányzati rendeletében meghatározott nyersanyag norma, valamint tényleges felhasznált nyersanyag árának 
összehasonlításából, összesen fél év alatt nettó 2.671 EFt veszteség termelődött a Városüzemeltetési Kft. nyersanyag norma 
felhasználásában. 
 

Összességében megállapítható, hogy a térítési díjak emelésére van szükség. Javasolt emelés egységesen +10%, amely lefedi 
az étel előállításához szükséges alapanyagok beszerzésekor keletkező hiányt, továbbá lehetőséget ad az étrend 
összeállításának és a felhasznált alapanyagok minőségének esetleges javítására is. 

A 10%-os nyersanyagnorma emelés esetén nettó 22-39,-Ft/nap közötti többletkiadást jelent a befizetők részére. 
 
Az EMMI rendelet kötelező nyersanyagnormájának megfelelése/fenntartása miatt, a fenti táblázatban szereplő számítások 
alapján legkésőbb 2017. január 1-től szükséges a jelenlegi intézményi térítési díjakat emelni.  

 

Gyál, 2016. október 3. 

 
Zsigovits Gábor 

ügyvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. számú melléklet 
 

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

a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint 
egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról,  

valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 1/2009. 
(II.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjainak 
megállapításáról szóló 1/2009. (II.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről az alábbi rendeletet alkotja. 
 
1.§  A  R. 1. mellékletének 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„4. bölcsődei ellátás (gyermek étkeztetés) esetén 

- 4-szeri étkezés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)   253,- Ft + áfa/nap; 
- bölcsőde gondozás:          0,- Ft.” 

.  
 
2.§  A  R. 1. melléklete az alábbi 5-7.pontokkal egészül ki:  
 
 

„ 5. óvodai ellátás (gyermek étkeztetés) esetén 
- 3-szori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)    300,- Ft + áfa/nap; 

 
 6. általános iskolai ellátás (gyermekétkeztetés) esetén 

- 3-szori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 
 7-10 év      373,- Ft + áfa/nap, 
 11-14 év     426,- Ft + áfa/nap; 

 
- 1-szeri étkezés (ebéd) 

 7-10 év      240,- Ft + áfa/nap, 
 11-14 év     274,- Ft + áfa/nap; 

7. középiskolai ellátás esetén  
- 1-szeri étkezés (ebéd)      283,- Ft + áfa/nap.” 

 
 
3.§  (1) Hatályát veszti a R. 19.§ (3) bekezdése. 
(2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 1/2009. 
(II.01.) önkormányzati rendelet. 
 
4.§ (1) E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 

 



  
Tárgy: Javaslat az 130096165 sz. fogorvosi praxis 

elidegenítéséhez való hozzájárulás 
megadására és a területi ellátási 
kötelezettség vállalására vonatkozó 
megbízási szerződés megkötésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület 132/2016. (VI.30.) sz. határozattal 2016. június 30. napjától – 6 hónapos felmondási idővel 
– felmondta dr. Körmendy és Társa Szolgáltató Betéti Társasággal (képviselője: dr. Körmendy László) az 1. sz. 
fogorvosi körzet ellátására vonatkozó, 1999. december 29-én megkötött megbízási szerződést.  

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2. § (3) bekezdése alapján a 
praxisjog az egészségügyi államigazgatási szerv által az orvos részére adott önálló orvosi tevékenység 
nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási 
kötelezettséggel, az önkormányzat rendeletében meghatározott körzetben végezhető. 

Fentiek alapján a praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban 
meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható. Az Öotv. részletes eljárási szabályokat 
tartalmaz a praxisjog elidegenítésével kapcsolatban. Eszerint az orvos a praxisjoga elidegenítésre vonatkozó 
szándékát – a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve – köteles bejelenteni az érintett települési 
önkormányzatnak. 

Dr. Körmendy László fogszakorvos 2016. október 14. napján levélben tájékoztatta az önkormányzat jegyzőjét, 
hogy a 130096165 sz. praxisát eladásra meghirdette, és Dr. Pelcz Ádám, mint a Full-Dental Kft. 
(továbbiakban: Kft.) (2220 Vecsés, Aulich L. u. 24.; adószám: 23999554-1-41) ügyvezetője vételi szándékát 
jelezte. (1. sz. melléklet). Beadványához az előszerződést nem csatolta, ámde a fogorvosi működtetési jog 
átruházásáról 2016. október 26. napján előszerződést kötött Dr. Simon Tímea fogorvossal, aki a fogászati 
ellátást a Kft. orvosaként ténylegesen nyújtaná.(2. sz. melléklet) 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) 
kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 13. § (1) bekezdése szerint a praxisjogot csak olyan 
személy részére lehet elidegeníteni, aki nem rendelkezik praxisjoggal, de igazolja, hogy megfelel a praxisjog 
megszerzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott feltételeknek. 

Dr. Simon Tímea a Semmelweis Egyetem Fogorvos-tudományi Karán szerzett fogorvosdoktor szakképzettséget 
2014-ben, emellett klinikai fogászati higiénikus képesítéssel, valamint érvényes működési nyilvántartási 
igazolvánnyal rendelkezik. A Magyar Orvosi Kamarának a tagja. Önéletrajzából kitűnik, hogy a diploma 
megszerzését követően fogorvosi helyettesítést látott el a XVII. kerületi felnőtt szakrendelőben, jelenleg a 
máriabesenyői felnőtt szakrendelő helyettesítő fogorvosa. XVII. kerületi lakos. (3. sz. melléklet) 

A Dr. Körmendy László és Dr. Simon Tímea között 2016. október 26. napján megkötött előszerződés 5. pontja 
szerint Dr. Simon Tímea kijelentette, hogy fogorvosi tevékenység végzésére jogosult a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései szerint, továbbá megfelel azon követelményeknek, melyeket a kormányrendelet 13. § (1) 
bekezdése a működtetési jog gyakorlásának feltételéül előír. Az előszerződés 7. pontja alapján a végleges 
adásvételi szerződés feltétele egyrészt, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Dabas Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztálya praxisengedélyt adjon a Full-Dental Kft-nek, valamint praxisjogot Dr. Simon Tímea 
fogorvosnak a területi ellátási kötelezettséggel működő ellátásra. Az illetékes hatóság működési engedélyt annak 
a kérelmezőnek ad, aki a kormányrendelet 4. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt feltételeket teljesíti és igazolja a 
feladat-ellátási előszerződés megkötésének tényét. Ez alapján tehát a működési engedély megszerzésének a 
feltétele, hogy az önkormányzat a Full-DentalKft-vel, illetve annak képviseletét ellátó dr. Pelcz Ádámmal 
előszerződést kössön a területi ellátási kötelezettséggel működő fogászati alapellátásra. A kiadott engedély 
igazolása esetén kerülhet sor a végleges feladat-ellátási szerződés megkötésére, mely a működési engedély 
kiadásának egyik előfeltétele. A működési engedélyt szintén a Pest Megyei Kormányhivatal Dabas Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztálya adja ki, ennek megszerzése után kezdheti meg tevékenységet az új orvos. Másrészt 
szükséges, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) Közép-magyarországi Területi Hivatal 
Ártámogatási és Finanszírozási Osztálya finanszírozási szerződést kössön a Full-Dental Kft. ügyvezetőjével. 



Dr. Pelcz Ádám a Full-Dental Kft ügyvezetője 2016. november 02-án kelt beadványában (4. sz. melléklet) 
felvázolta, hogy Dr. Körmendy László fogorvos eladásra kínálta a 1320096165 sz. fogorvosi praxis működtetési 
(praxis) jogát. A Kft. egyik orvosa Dr. Simon Tímea előszerződést kötött a praxis megvásárlása tárgyában. A 
végleges adásvételi szerződés megkötésére akkor kerül sor, ha a Képviselő-testület feladat-ellátási szerződést köt 
a Full-Dental Kft-vel, a területi ellátási kötelezettséggel működő fogászati alapellátásra, ahol a szolgáltatást dr. 
Simon Tímea végezné. A praxisban a jelenlegi asszisztenst a vállalkozás alkalmazná a továbbiakban. Kérte a 
Képviselő – testület hozzájárulását a területi ellátási kötelezettség ellátásáról szóló szerződés megkötéséhez (5. 
sz. melléklet). A kérés teljesítését Dr. Molnár Andor támogatja. Az érintettekkel személyesen tárgyalt, a 
benyújtott dokumentumokat áttekintette, majd az idő rövidségére tekintettel javasolja, hogy ne előszerződés 
megkötésére, hanem a megbízási szerződés megkötésére kerüljön sor, hiszen a Képviselő-testület 2016. június 
30. napjától – 6 hónapos felmondási idővel – felmondta dr. Körmendy és Társa Szolgáltató Betéti Társasággal 
megkötött megbízási szerződést, ezért a körzet 2017. január 1-jétől ellátatlan lenne. 

A folyamatos fogorvosi ellátás érdekében kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és 
a határozati javaslatban foglaltak elfogadására azzal, hogy az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező 2017. január 
1-jétől kötendő – határozatlan időre szóló – megbízási szerződés 9. pontjában megbízott kötelezettségeként 
feltüntettük azt, hogy a szerződés aláírásától számított legkésőbb 45 napon belül köteles becsatolni megbízónak 
– a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete által kiadott – az 
egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező jogerős működési engedélyének egy hitelesített másolati 
példányát. Ha megbízott e határidőn belül nem tudja becsatolni jogerős működési engedélyének egy hitelesített 
másolati példányát, úgy a szerződés megbízó általi azonnali hatályú felmondását vonja maga után. 

 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. tudomásul veszi Dr. Körmendy László fogorvos Gyál József A. u. 1. szám alatti rendelőben 
lévő 130096165 ÁNTSZ azonosító számú vegyes 1. sz. fogászati körzet praxisjog 
elidegenítésére vonatkozó bejelentését, miszerint a 2016. 10. 26. napján kelt előszerződés 
alapján – az abban foglaltak teljesülése esetén – Dr. Simon Tímea fogorvos (orvosi 
nyilvántartási száma: 78585) vásárolja meg a praxist. 

 

2. saját részéről elfogadja változatlan szövegezéssel és tartalommal a jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés 5.számú mellékletét képező fogorvosi  területi ellátási 
kötelezettség vállalása tárgyában kötendő megbízási szerződést, s azt 2017. január 1-jétől 
megköti határozatlan időre a Full–Dental Korlátolt Felelősségű Társasággal (a cég 
székhelye: 2220 Vecsés, Aulich L. u. 24.; cégjegyzékszáma: 13-09-177319 adószáma: 
23999554-1-41, A cég képviselője: Dr. Pelcz Ádám. A szolgáltatást nyújtó, feladatot ellátó 
fogorvos: Dr. Simon Tímea (Budapest X., 1988.07.13. an Nagy Éva Sára). 

 
 
3. felkéri Full–Dental Korlátolt Felelősségű Társaság képviselőjét, hogya szerződés aláírásától 

számított 45 napon belül csatolja be megbízónak az egészségügyi szolgáltatás nyújtását 
engedélyező jogerős működési engedély hitelesített másolatát.  

 
4. felhatalmazza a polgármestert az 2. pont szerinti megbízási szerződés aláírására és további 

szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2016. december 15. 
Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos  
 
Gyál, 2016. november 9. 
          Erős József 

alpolgármester 































Az előterjesztés 5. sz. melléklete 
M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 

 
 
 

amely létrejött egyrészről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint megbízó (továbbiakban: 
Megbízó) – képviselője: Pápai Mihály polgármester; címe: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., másrészről, a Full – 
Dental Korlátolt Felelősségű Társaság (képviselő: Dr. Pelcz Ádám a cég székhelye: 2220 Vecsés, Aulich L. u. 
24.; cégjegyzékszáma: 13-09-177319 adószáma: 23999554-1-41, a szolgáltatást nyújtó fogorvos: Dr. Simon 
Tímea Budapest X., 1988.07.13. an Nagy Éva Sára – mint fogászati ellátási feladatokat ellátó/átvállaló 
szolgáltató) (továbbiakban: megbízott) között, fogorvosi területi ellátási kötelezettség, valamint óvodákat és 
iskolákat (továbbiakban: nevelési-oktatási intézmények) érintő iskolafogászati alapellátás körébe tartozó 
kötelezettség vállalása tárgyában alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 

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

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

kijelenti, hogy a jogszabályok által előírt – egészségügyi vállalkozás keretében a fogorvosi 
egészségügyi szolgáltató tevékenység nyújtására vonatkozó feltételeknek (Hr. 11.§ (4) bek.) 
megfelel.  

 
3.) Megbízó a feladatellátó fogorvos részére a megbízást 2017. január 1. napjával kezdődően 

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

 
A szerződést bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel felmondhatja. 

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

 
 

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

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

fogorvosi körzetben a területi ellátási kötelezettséget, a 2. számú melléklet szerinti nevelési-
oktatási intézményekben pedig az iskolafogászati alapellátási kötelezettségeket Megbízott 
átvállalja tőle – tudomásul veszi, hogy a Országos Egészségbiztosítási Pénztár a finanszírozási 
alapszerződést és a hozzá kapcsolódó mellékszerződést(-eket) a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997.(XII.01.) 
Kormányrendelet alapján közvetlenül Megbízottal köti meg, valamint, hogy az ennek alapján 
folyósított finanszírozás teljes összegét Megbízott kapja meg. Megbízott a fogorvosi ellátás 
finanszírozására folyósított összeget elkülönített bankszámlán köteles kezelni. 

 
 



 
6.) Megbízott az ellátási területén a fogorvosi ellátást a finanszírozási alapszerződéshez kapcsolódó I. 

számú – „háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ellátásra területi ellátási kötelezettséggel” 
megnevezésű – mellékszerződésben is rögzített módon Dr. Simon Tímea látja el, mint a Hr. 11.§ 
(1)-(2)és (4) bekezdései szerinti képesítési (személyi) feltételeknek megfelelő és ezen feltételekkel 
rendelkező fogorvos. A fogorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a fogorvosi 
feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel.  

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

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

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

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

 
9.) Megbízott feladatellátó fogorvosa a betegeket az elvárható legnagyobb gondossággal, valamint a 

szakmai, etikai szabályok, irányelvek, illetve a vonatkozó jogszabályok betartásával köteles 
ellátni. 

 
10.) Megbízott feladatellátó fogorvosa köteles elláttatni a külön jogszabályban foglaltak szerint a hozzá 

bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakon felül – a rendelési idejében hozzá forduló 
személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt orvosi ellátást 
igényelnek és ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz 
vezetne. 

 
11.) Megbízott feladatellátó fogorvosa csak különösen indokolt esetben utasíthatja el orvosválasztás 

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

 
12.) Megbízott feladatellátó fogorvosa a fogorvosi szolgálat működtetését és ezen keresztül a fogorvosi 

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

 
13.) Megbízott feladatellátó fogorvosa a 3. számú mellékletben foglalt rendelési időben személyes és 

folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása 
céljából. Folyamatos az ellátás – az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.01.) Kormányrendelet alapján 
–, ha Megbízott munkanaponként hat órában az őt választó biztosítottak számára rendelkezésre áll, 
ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve szabadság miatt szükségessé váló 
helyettesítés eseteit.  

 
Megbízott helyettesítését csak az az orvos láthatja el, aki a fogorvosi feladatkör ellátására előírt 
feltételekkel rendelkezik, és akinek nevét és szükséges adatait a finanszírozási alapszerződés I. 
számú – „fogorvosi ellátásra területi ellátási kötelezettséggel” megnevezésű – 
mellékszerződésében Megbízott feltüntette. 

 
14.) Megbízó a megbízás időtartamára – használati vagy bérleti díj fizetése nélkül – a Megbízott (2. sz. 

fogorvosi körzet orvosával délelőtti és délutáni rendelési időre felosztva) használatába bocsátja a 
fogorvosi területi ellátási kötelezettségből eredő feladatok ellátása céljára a tulajdonában álló 2360 
Gyál, József A. u. 1. szám alatti, 2617 hrsz-on nyilvántartott orvosi rendelő 7-es számú helyiségét. 



A rendelő közös helyiségeit Megbízott fogorvosi tevékenysége rendeltetésszerű folytatásához 
szintén térítésmentesen használhatja. 

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

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

 
16.) Megbízott a 14.) pontban megjelölt helyiséget és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.(X.20.) ESZCSM rendelet szerinti 
minimumfeltételek körébe tartozó orvosi eszközöket, valamint az ingó berendezési és egyéb 
tárgyakat jegyzőkönyvben leltár felvételével veszi át használatba az Egészségügyi Központtól. 

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

nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat Megbízottnak meg kell térítenie. 
 

18.) Megbízó, mint tulajdonos viseli a 14.) pontban megjelölt orvosi rendelő központi berendezéseinek 
karbantartási költségeit, valamint az épület esetleges felújítási költségeit, melyet költségvetési 
évente készített felújítási terve alapján, az erre elkülönített előirányzat keretei között végezhet. 

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

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

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

finanszírozás összegéből biztosítsa a fogorvosi ellátás zavartalan és folyamatos működtetését és a 
fogorvosi feladatok ellátásához szükséges személyi feltételeket. Megbízott köteles a fogorvosi 
szolgálat ellátása során a Hr.-ben meghatározott képesítési feltételeknek megfelelő képzettségű, 
végzettségű szakdolgozót alkalmazni és a szakmai felelősség biztosítást az asszisztenciára is 
megkötni. 

 
Megbízott vállalja, hogy az eddig a praxisban alkalmazott fogászati asszisztenst tovább 
foglalkoztatja úgy, hogy a munkavállaló munkaviszonya folyamatos maradjon. 

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

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

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

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

 
23.) Megbízott köteles külön megállapodást kötni – az Egészségügyi Központ koordinálása mellett –az 

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

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

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

 
25.) Megbízott köteles Megbízót, illetve az Egészségügyi Központot évente legalább egyszer, 

kérésükre pedig bármikor tájékoztatni az ellátási terület működtetéséről, az 1.) pontban megjelölt 



kötelezettségek teljesítéséről, ide nem értve a konkrét szakmai tájékoztatást. Megbízó, illetve az 
Egészségügyi Központ jogosult ellenőrizni a jelen szerződés szerinti megbízás szerződésszerű 
teljesítését. 

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

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

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

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

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



 
 
 
 
 

 
 
 

 Megbízási Szerződés 1. sz. melléklete 

 
Full – Dental Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég képviselője: 
Dr. Pelcz Ádám) A szolgáltatást nyújtó Dr. Simon Tímea fogorvos 

fogorvosi ellátási területe  
 

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

14/2011. (VII.1.) Ök: számú rendelet 3 § (4) bekezdés 13. sz. melléklete szerinti 1. számú fogorvosi körzet  

 

Az 1. számú fogorvosi körzet Gyál alábbi területét fedi le - utcák és házszámok - szerinti 

megjelölésben: 

Ady Endre utca     Kőrösi úttól a Határ útig 
páratlan: 1-től – végig 

Arany János utca     teljes 
Árpád utca     teljes 
Árpád vezér tér     teljes 
Bercsényi Miklós utca    Kőrösi úttól – végig 

páros: 2-től – végig 
Csontos József utca    teljes 
Deák Ferenc utca     Ady Endre utcától a Bercsényi utcáig 

páros: 2-től – 78-ig; páratlan: 1-től – 71-ig 
Dobó Katica utca     teljes 
Egressy út      Táncsics M. utcától a Zrínyi M. utcáig 

páros: 2-től – 84-ig; páratlan: 1-től – 75-ig 
József Attila utca     teljes 
Károlyi Mihály utca    teljes 
Kossuth Lajos utca    Ady Endre utcától a Bercsényi utcáig 

páros: 2-től – 68-ig; páratlan: 1-től – 71-ig 
Kőrösi út     Ady Endre utcától a Bercsényi utcáig 

páros: 84-től – 154-ig;  
Újvilág utca     teljes (külterület) Némedi-szőlő 
Rákóczi Ferenc utca    Ady Endre utcától a Bercsényi utcáig 

páros: 2-től – 68-ig; páratlan: 1-től – 71-ig 
Somogyi Béla utca    teljes 
Szent István út     Ady Endre utcától a Bercsényi utcáig 

páros: 2-től – 68-ig; páratlan: 1-től – 67-ig  
Szent István tér     teljes 
Széchenyi út     Ady Endre utcától a Bercsényi utcáig 

páros: 2-től – 72-ig; páratlan: 1-től – 65-ig  
Táncsics Mihály utca  teljes  
Wesselényi utca     Ady Endre utcától a Zrínyi M. utcáig 

folyamatos számozás: 1-től – 15-ig 
Zrínyi Miklós utca    teljes 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megbízási Szerződés 2. sz. melléklete 
 
 
 

Full – Dental Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég képviselője: 

Dr. Pelcz Ádám) A szolgáltatást nyújtó fogorvos Dr. Simon Tímea 

iskolafogászati alapellátási kötelezettségi körébe tartozó 

nevelési-oktatási intézmények 

 
 

 
 

 
 
 

Gyáli Bartók Béla Általános 
Gyáli Tulipán Óvoda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megbízási Szerződés 3 sz. melléklete 
 
 

 
Full – Dental Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég képviselője: 
Dr. Pelcz Ádám) A szolgáltatást nyújtó fogorvos Dr. Simon Tímea 

rendelési ideje 
 

Hétfő:     13.00 – 19.00 

Kedd:     08.00 – 12.00 

Szerda:    13.30 – 19.00 

Csütörtök:    08.00 – 12.00 

Péntek páros:   13.30 – 19.00 

Péntek páratlan:         08.00 – 12.00 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megbízási Szerződés 4. sz. melléklete 
 
 
 

 
 

Full – Dental Korlátolt Felelősségű Társaság  
(a cégképviselője: Dr. Pelcz Ádám)  

(A szolgáltatást nyújtó fogorvos: Dr. Simon Tímea) működési 
engedélye 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
          Tárgy: Javaslat Gyál Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

     elkészítésére. A munkaközi dokumentáció véleményezése  
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 146/2015.(VI.25.) sz. határozatában döntött arról, hogy széleskörű 
társadalmi egyeztetésre alapozva elkészíti Gyál Város Településfejlesztési Stratégiáját (továbbiakban ITS). A 
235/2015.(X.29.) sz. határozatában az ITS tervezési munkáinak elkészítésével a VÖGYZUGOLY Műhely 
Területfejlesztő és Tervező kft-t bízta meg. A PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI SZABÁLYZATBAN foglaltak szerint 
a település hivatalos honlapján, a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdető táblán és az Új Gyáli Újságban 
megjelenő felhívás közzétételére 21 nap határidőt állapított meg és szükségesnek tartotta az előzetes tájékoztatást a 
partnerségi egyeztetés során. 
 
Az előterjesztéshez mellékelt Gyál Integrált Település fejlesztési Stratégia munkaközi anyag BEVEZETŐ részében a 
tervező részletesen ismerteti az előzményeket, a tervezési folyamatot, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet alapján meghatározott megalapozó vizsgálat és 
helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészek tartalmi elemeit és készítésük folyamatát. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek a mellékelt tervdokumentációt tanulmányozni és 
véleményezni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
1. GYÁL INTEGRÁLT TELPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MUNKAKÖZI ANYAG megnevezésű 
tervdokumentációt elfogadja. 
 
2. felkéri a Polgármestert, hogy az integrált településfejlesztési stratégia tervezetét véleményezésre küldje meg és a 
további szükséges intézkedéseket tegye meg  
 
Határidő:  2016. december 15. (az egyeztetési anyag kiküldésére) 
 
Felelős:   Polgármester  
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
                                           Ifjúsági és Sport Bizottság 
                                           Oktatási és Kulturális Bizottság 
                                           Szociális és Egészségügyi Bizottság 
                                           Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
                                           
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 
Gyál, 2016. október 27. 
 
      
 
                                                                                                                              Pápai Mihály  
                     polgármester 
 
 
 
Melléklet: GYÁL INTEGRÁLT TELPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MUNKAKÖZI ANYAG 



Integrált településfejlesztési stratégia
Munkaközi anyag

V ö l g y z u g o l y    M ű h e l y    K f t .



GYÁL 

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
STRATÉGIA 

MUNKAKÖZI ANYAG 

Elfogadva a ………………………kt. sz. határozatával  

 

 
 

Megbízó 
Gyál Város Önkormányzata 
Pápai Mihály polgármester 

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
Tel.: +3629/540-930 

 
Tervező 

Völgyzugoly Műhely Kft. 
2083 Solymár, Bimbó u. 20. 

Levelezési cím: 1024 Budapest, Káplár u. 7. 
Tel.: 1-439-0491, 20-913-8575, 70-938-3224 

www.vzm.hu 
e-mail: vzm@vzm.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016. október 
VZM 1309/15 

Gyal_ITS_munk_161003 

http://www.vzm.hu/
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BEVEZETŐ 

ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

A város önkormányzatának képviselő-testülete az integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálatáról 
döntött, melynek elkészítésével a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg. Az elkészítendő dokumentum 
középtávra – legalább 4 és legfeljebb 10 évre – vonatkozik, ami koncepcionális elemeken túl a célok 
eléréséhez szükséges stratégiát is megfogalmazza.  

Gyál város Önkormányzata 2009-ben fogadta el a hatályos Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (a 
továbbiakban: IVS), melynek időtávja, illetve a városban megvalósult fejlesztések, megváltozott makro 
környezet indokolják az IVS felülvizsgálatát, új jogszabályoknak megfelelő integrált településfejlesztési 
stratégia (a továbbiakban: ITS) készítését. 

A TERVEZÉSI FOLYAMAT  

A többször módosított az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Étv.) – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénnyel 
összhangban, mely a településfejlesztést az önkormányzatok hatáskörébe rendelte - a települési 
önkormányzatok feladatává jelölte ki a településfejlesztési és a településrendezési feladatkör ellátását.  

Az Étv. értelmében a településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósítása érdekében, illetve több 
település közös fejlesztési tervezése esetén integrált településfejlesztési stratégiát kell készíteni. Az 
integrált településfejlesztési stratégia meghatározza a települések településfejlesztési tevékenységét, 
összehangolja a különböző szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és ütközteti az érintett partnerek 
(üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait, meghatározza a fejlesztési 
célokat, azok finanszírozási módját, továbbá a megvalósítás és fenntartás módját is összefüggéseiben 
kezeli. 

A településfejlesztés során is kiemelkedő feladat a fenntarthatóság alapelveinek figyelembe vétele. A 
fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a 
jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.1 A fenntartható fejlődés három 
alappilléren nyugszik: a szociális, a gazdasági és a környezeti pilléreken, és mindhármat együttesen, 
kölcsönhatásaik figyelembevételével mérlegelni kell a különböző fejlesztési stratégiák, programok 
kidolgozása során, illetve a konkrét intézkedésekben, cselekvésekben. A fenntartható fejlődésnek 
általános stratégiai célként kell bevonulni a településfejlesztési dokumentumokba, s a cselekvési 
programokba.  

Az integrált településfejlesztési stratégia (ITS) a települési önkormányzatok által elkészítendő, fejlesztési 
szemléletű, középtávot (4-6 év) átfogó dokumentum, célja a területi alapú, területi szemléletű tervezés 
megszilárdítása, a területrészre vonatkozó célok kitűzése, és azok középtávon való érvényesítése. Egy 
ilyen stratégia elkészítése önmagában is hasznos, ugyanakkor megléte feltétele egyes településfejlesztési 
közösségi támogatások igénybevételének is. A települési területek olyan integrált, akcióterületi alapú 
megújítása a cél, amely érdemben hozzájárul ahhoz, hogy a település gazdasági és társadalmi aktivitása 
élénküljön, a település vonzereje erősödjék mind a lakosság, mind a betelepülő vállalkozások illetve 
intézmények, szervezetek számára.  

Az integrált településfejlesztési stratégia illetve az ezt megalapozó helyzetelemző és helyzetértékelő 
munkarész tartalmi elemeire vonatkozóan a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Eljr.) rendelkezik. 

A megalapozó vizsgálat munkarész célja az eddigi tervek, kapcsolódó helyi rendeletek és a begyűjtött 
adatok számbavétele és értékelése, a terv és a valós igények összevetése, a település társadalmi, 
gazdasági, demográfiai helyzetének elemzése, a településszerkezet, tájhasználat, települési karakter 
alakulásának elemzése alapján a megoldásra váró feladatok feltárása, összegzése és rendszerezése. A 
vizsgálat 2016 márciusában elkészült. 

                                                 
11983-ban az ENSZ Közgyűlés határozata alapján megkezdte munkáját az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága, 

amelyet Gro Harlem Brundtland norvég miniszterelnöknő vezetett. (E huszonkét tagú bizottságnak tagja volt Láng 
István akadémikus is.) A Bizottság 1987-ben ,,Közös jövőnk'' címmel kiadott jelentésében a gazdasági növekedés 
olyan új korszakának lehetőségét vázolta fel, amely a fenntartható fejlődés globális megvalósítására épít, megőrzi a 
természeti erőforrásokat, s amely megoldás lehetne a fejlődő országok nagy részében elhatalmasodó szegénység 
leküzdésére is. 
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A helyzetelemzés munkarész készítésével párhuzamosan sor került konfliktuskezelési, mediációs 
módszerek alkalmazására. Az ITS kialakítását megelőzően vállalkozók, gazdasági vezetők, 
intézményvezetők, képviselők meghívásával került sor négy fórum megtartására. A fórumok 
iránymutatásul szolgálnak az Önkormányzati vezetők, képviselők számára a lakossági vélemények 
becsatornázásának új módjára, konszenzusos megoldások megtalálására a településfejlesztés során. 
Tervező és facilitátor együttes munkájának eredményeként létrejött a lakosság bevonása a 
fejlesztéstervezési folyamatba. A gyakorlatban tapasztalhatta Önkormányzati szakember, döntéshozó, 
tervező egyaránt, hogy kellő előkészítéssel, körültekintő szervezéssel, s megfelelő körülmények 
biztosításával, a facilitátorok közreműködésének eredményeként megindulhat a párbeszéd a résztvevők 
között, s több alkalommal folytatott közös gondolkodás során megállapíthatók a fejlesztési koncepció 
alapgondolatai. 

Az elkészült – és az önkormányzat képviselő-testülete által előzetesen jóváhagyott – integrált 
településfejlesztési stratégia tervezetét a képviselő-testületi elfogadást megelőzően véleményeztetni kell 
az illetékes államigazgatási szervekkel, érintett területi és települési önkormányzatokkal, valamint a 
további partnerekkel. Az egyeztetési folyamat szabályait a Korm. rendelet tartalmazza. 

Jelen dokumentáció Gyál város integrált településfejlesztési stratégiájának vitaanyaga, melyet az 
Önkormányzat kap meg véleményezésre. 
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I. RÉSZ - JÖVŐKÉP ÉS STRATÉGIA 

1. JÖVŐKÉP ÉS STRATÉGIA 

1.1. AZ ITS HELYE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN 

Az integrált településfejlesztési stratégia középtávú, stratégiai szemléletű, de megvalósítás orientált 
tervezési dokumentum, amely meghatározza a település középtávú településfejlesztési tevékenységeit.  

Az ITS részben összefoglaló dokumentuma az Önkormányzat meglévő fejlesztési dokumentumainak, 
részben rendszerbe szervezi az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseit és mindezeken túl konkrét 
fejlesztési beavatkozásokat is tartalmaz.  

 

Az ITS a fejlesztéspolitika hatékony eszköze, mert:  

 Integrált szemléletű 

A dokumentum integrált jellege abból adódik, hogy az Önkormányzat szakpolitikai 
(gazdaságfejlesztés, társadalom és szociálpolitika, környezetfejlesztés) elképzeléseit összefogja, 
illetve vizsgálja és épít e területek szinergiájára.   

 Rendszerszintű gondolkodást tesz lehetővé 

Egyidejűleg képes figyelembe venni a település belső gazdasági, műszaki, társadalmi és 
környezeti körülményeit, valamint a külső hatásokat és kihívásokat. A fejlesztési célokat, azok 
finanszírozási módját, megvalósítási és fenntartási módját is összefüggéseiben kezeli. 

 Operatív döntéseket megalapozó stratégiai dokumentum 

Olyan stratégiai dokumentum, aminek feladata a jövő kihívásaira való felkészülés. Tartalmazza a 
településfejlesztés célrendszerét, a fejlesztések feltételeit és azt a cselekvési stratégiát, ami 
megalapozza a konkrét fejlesztési beavatkozásokat. A dokumentum 7-8 évre rögzíti a település 
által megvalósítandó jelentősebb fejlesztési programokat 

 Participációs tervezési folyamat 

Az ITS megszületése egy organikus tervezési folyamat, ahol fontos szerepet kap a participáció. A 
dokumentum megalkotásában az üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, és a lakosság 
egyaránt szerves résztvevői és alakítói voltak. 

 

Településfejlesztési 

koncepció 
Ágazati stratégiák 

 
Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégia 

Fejlesztések  

 

Ciklus Program 

Fejlesztések  Fejlesztések  Fejlesztések  Fejlesztések  



GYÁL 7 
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MUNKAKÖZI ANYAG 

 

  
VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT.  2016. 

www.vzm.hu 

1.2. AZ ITS FELÉPÍTÉSE 

Vertikális szemlélet:  

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalkotása alapvetően vertikális szemlélet alapján történik, 
tehát felülről lefelé történt a fejlesztések definiálása. Ez a logika arra épít, hogy a várostervezési 
folyamat során megfogalmazott fejlesztési elképzelések, akkor tudnak a későbbiekben a gyakorlatban 
működni és valóban segíteni a város fejlődését, ha megfelelő megalapozó helyzetfeltárás történik, ami 
után tisztázni lehet, hogy a település közössége milyen jövőképpel rendelkezik, azokhoz milyen általános 
és konkrét célok köthetőek és csak ezután lehetséges azoknak a fejlesztési eszközöket beazonosítása, 
amik végeredményben elvezetnek a fejlesztések megvalósításához.  

Az ITS vertikális felépítése mellett, már a tervezési szakaszban figyelemmel kell lenni arra, hogy a 
megfogalmazott fejlesztési céloknak, milyen az egymáshoz való viszonya, milyen összefüggések vannak, a 
szinergiahatások kihasználásra milyen lehetőségek vannak. Mindez azt jelenti, hogy az ITS vertikális 
felépítése mellett, a településfejlesztési célok horizontális áttekintésére is szükség van.  

 A település jövőjével kapcsolatos víziók strukturálása 

 
Horizontális szemlélet:  

Miután összegyűjtésre került, hogy a település milyen fejlesztéseket kíván megvalósítani, arra is szükséges 
figyelmet fordítani, hogy ezeknek milyen az egymáshoz való viszonyuk. Az egyes fejlesztési elemek nem 
csak külön-külön érvényesek, hanem fontos figyelembe venni, hogyan hatnak egymásra. Az ágazati, 
tematikus célok, településrészi célok és átfogó városi célok szinergiáira épített fejlesztések mindig sokkal 
hatékonyabbak, mint ha a fejlesztési elemek csak külön-külön érvényesülnek. 

Jövőkép 

•A település jövőjével kapcsolatos víziók strukturálása 

•Annak definiálása, hová szeretne a település hosszútávon eljutni  

Horizontális 
célok 

•Olyan célok, amiknek az érvényesülését minden egyéb cél esetében szükséges vizsgálni 

•Az itt megfogalmazott célok egyben a koncepció szemléleti keretét is meghatározzák 

Átfogó célok 

•A településfejlesztési folyamat során elérni kívánt szándékok összefoglalása 

•A koncepció meghatározó céljai 

 

Tematikus 
célok 

•Ágazati célok 

•Területi célok 

Stratégiai 
intézkedések,  
projektelemek 

•Középtávon tervezhető konkrét fejlesztések 

•Akcióterületi fejlesztések 

•Pontszerű- és hálózatos projektelemek 



GYÁL 8 
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MUNKAKÖZI ANYAG 

 

  
VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT.  2016. 

www.vzm.hu 

 

1.3. CSELEKVÉSI STRATÉGIA 

Az ITS elkészítésének egyik legfontosabb haszna, hogy lehetőséget teremt arra, hogy a település 
végiggondolhassa milyen fejlesztési lehetőségek kínálkoznak számára. A lehetséges fejlesztési lehetőségek 
között priorizálni szükséges, amihez segítséget jelent, ha az önkormányzat megállapítja azt a cselekvési 
stratégiát, ami mentén a későbbiekben megvalósíthatja a konkrét fejlesztéseket. Egy település számára 
többféle alternatív cselekvési stratégia áll rendelkezésre. Ezek közül azt érdemes választani, ami 
leginkább figyelembe veszi a helyzetfelmérés során megállapított települési adottságokat, amelyik 
leginkább megfelel a helyi közösség érdekeinek, amelyik reálisan megvalósítható, illetve amelyik 
leginkább támaszkodik a helyi erőforrásokra. Gyál esetében három eltérő cselekvési stratégia merült fel, 
amik megkülönböztethetőek egymástól gazdasági, fejlesztési, illetve térségi szerepkörhöz kapcsolódó 
tartalmuk szerint. A különböző cselekvési stratégiák eltérő önkormányzati szerepfelfogásokat is 
megjelenítenek.  

 

Átfogó városi 
célok 

Városrészi 
célok 

Ágazati 
célok 

Beavatkozó 
cselekvési 
stratégia 

fejlesztési értelmezés 

Proaktív településfejlesztési szemlélet kialakítása a cél. A fejlesztések 
során a település lehetőségei kerülnek előtérbe.     

gazdasági értelmezés 

Az Önkormányzat bízik a kedvező gazdasági környzetben. Az 
Önkormányzat igyekszik minden eszközt megragadni annak érdekében, 
hogy  a fejlesztések gazdasági háttere biztosított legyen.   

térségi értelmezés 

A város keresi annak lehetőségét, hogy a térségi együttműködésben 
hogyan tud minél fontosabb szerepkört betölteni.   
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Mennyire jellemző az adott stratégiára:  
 

Rugalmas Kiszámítható 
Proaktív 

szemlélet 

Helyi 
erőforrások 
kihasználása 

Helyi 
közösség 

szerepvállal
ása 

Fenntart- 
hatóság 

Beavatkozó 
cselekvési 
stratégia: 

*** * *** * * * 

Tervező 
cselekvési 
stratégia: 

** *** ** *** *** *** 

Alkalmazkodó 
cselekvési 
stratégia: 

* ** * * ** * 

 ***- nagymértékben; ** - közepes mértékben; * - kismértékben 

Az Önkormányzat a Tervező cselekvési stratégia alkalmazását tartja a legcélravezetőbbnek. Ez a stratégia 
párosítható leginkább a település adottságaihoz, a helyi erőforrások hasznosíthatóságához, a település 
makrogazdasági környezetéhez. A település jelenlegi gazdasági potenciája lehetővé teszi, hogy olyan 
stratégiát valósítson meg, ami bővülő pályán tartja a települést, azonban csak a kiszámíthatóság és a 
fenntarthatóság elve mentén.  

Tervező 
cselekvési 
stratégia 

fejlesztési értelmezés 

A fejlesztési elképzelések folyamatosan egyeztetve vannak az Integrált 
Településfejlesztési Stratégiában leírt irányvonalakkal, annak érdekében, 
hogy a fejlesztések minél inkább az ITS-ben megfogalmazott jövőkép 
megvalósulását segítsék. Az ITS felülvizsgálata időközönként megtörténik 
és igazodik az időközben felmerült közösségi igényekhez, illetve 
települési lehetőségekhez. 

  

gazdasági értelmezés 

A hangsúly a kiszámíthatóságon van. A fejlesztéseket minden esetben 
pontos haszon- és kockázatelemzés kell hogy megelőzze. Csak olyan 
fejlesztések megvalósulása indulhat el, amelyekgazdasági alapjai, illetve 
a fenntarthatóság feltételei biztosítottak. 

térségi értelmezés  

A térségi együttműködések alapja a térségi szereplők hosszútávú érdekei. 
A felek között rendszeres konzultáció zajlik, annak érdekében, hogy 
folyamatosan egyeztetve legyenek az együttműködések feltételei.   

Alkalmazkodó 
cselekvési 
stratégia 

fejlesztési értelmezés 

Az Önkormányzat elsősorban az aktuálisan felmerülő problémákra 
igyekszik fejlesztéseivel reagálni. Az Önkormányzat alapvetően azokra a 
feladatokra koncentrál, amik közvetlenül hozzátartoznak a 
feladatellátáshoz.   

 
gazdasági értelmezés 

Az Önkormányzatot óvatos gazdasági tervezés jellemzi. A hangsúly a 
jelenlegi önkormányzati feladatok minőségének megőrzésén van.    

 

térségi értelmezés 

A település folyamatosan résztvesz a térségi egyeztetéseken. Az 
Önkormányzat keresi a lehetőségeket, hogy a térségi településeken 
megfogalmazott együttműködési célokhoz hogyan tud alkalmazkodni.  
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1.4. JÖVŐKÉP 

Gyál kedvező földrajzi elhelyezkedésű, jó társadalmi, gazdasági adottságokkal rendelkező település. Az 
elmúlt éveket intenzív társadalmi, gazdasági változások jellemezték, amivel párhuzamosan a település is 
folyamatosan változott, fejlődött. A település számára a kihívást az jelenti, hogy a folyamatos, települést 
érintő változások ne akadályként jelenjenek meg, hanem olyan lehetőségként, amik a helyi közösség aktív 
hozzájárulásával, Gyált fejlődési pályán tartják. A jövőképet 4 dimenzió mentén mutatjuk be 
részletesebben.      

 

 Jövőkép a térségi szerepkörre vonatkozóan: 

Gyál Budapest közvetlen agglomerációjához tartozó település, ennek minden előnyével és hátrányával. A 
város számára a jövőbeni kihívást az jelenti, hogy megtalálja azokat a városi, járásközponti szerepkörből 
fakadó funkciókat, amelyben megőrizheti a fővárossal szembeni kooperatív függetlenségét. Ez csak akkor 
lesz lehetséges, ha a közös érdekekből kiindulva kooperál a közszféra többi szereplőjével, a lakossággal és 
a piaci szereplőkkel. 

 

 Jövőkép a gazdasági környezet vonatkozásában 

Gyál eddigi fejlődése nem elválasztható azoktól a gazdasági sikerektől, amik a Gyálon megtelepedő 
számos, főleg logisztikával foglalkozó cégeknek köszönhető. Az Önkormányzat célja nem lehet más, mint 
hogy ezt a kedvező gazdasági környezetet minden rendelkezésre álló eszközzel segítse és erősítse. 
Mindemellett az Önkormányzat igyekszik hangsúlyt fordítani a gazdasági diverzifikációra, annak 
érdekében, hogy a gazdasági sikerek minél inkább fenntarthatóak legyenek.  

 
  

Településképi megközelítés 

 

Kertvárosi karakter megőrzése 

 

Közösségi megközelítés 

 

Harmonikus, élhető, 
 lendületben  lévő település 

 megteremtése  

Térségi megközelítés 

 

Urbánus, járási központ pozíciójának megerősítése  
 

Gazdasági megközelítés 

 

A térségi potenciálokat 
 kihasználó, versenyképes és erős 

 helyi gazdaság megteremtése 
 

Gyál legyen stabil, erősödő 
gazdasággal bíró, vonzó 

környezettel rendelkező, 
harmonikus, kertvárosi jellegű 

térségi (járási) központ. 

FELELŐSÉG 

•közigazgatási, 
járási központ 

•térségi 
szolgáltató 
központ 

FELADATOK 

•kooperáció 

•partneri 
kapcsolatok 

•szervezés 

•egyszerűsítés 

LEHETŐSÉG 

•urbánus, járási 
központ 

BIZTOS ALAPOK 

•kedvező 
elhelyezkedés 

•versenyképes 
gazdasági 
környezet 

•logisztikai 
központ 

 

FELADATOK 

•versenyképesség 
fenntartása 

•gazdasági 
diverzifikáció 

LEHETŐSÉG 

•a térségi 
potenciálokat 
kihasználó 
versenyképes és 
erős helyi 
gazdaság 
megteremtése 
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 Jövőkép a helyi közösség vonatkozásában 

A Gyált az elmúlt időszakban nagyon intenzív társadalmi folyamatok jellemezték, aminek 
legszembetűnőbb eredménye a lakosságszám jelentős emelkedése. A lakosságszám mostanra stagnálni 
látszik, de az eddigi növekedésből fakadó továbbgyűrűző hatása még számos területen (üzleti 
szolgáltatások, intézményi ellátás, közösségi szolgáltatások) kihívás elé állítja a települést. A 
megnövekedett, illetve megváltozott lakossági igények kiszolgálásához az Önkormányzat részéről egy 
nagyon tudatos tervező munkára van szükség, annak érdekében, hogy minél kevesebb konfliktus 
keletkezzen. A lakosok igényeivel összhangban történő fejlesztések arra ösztönzik a város lakóit, hogy 
aktívan, a város további fejlődése iránt elkötelezve vegyenek részt a helyi döntések alakításában. 

 

 Jövőkép a települési épített és természeti környezet vonatkozásában 

Nem támogatott a települési térség további kiterjesztése, további beépítésre szánt területek kijelölése, új 
településrész kialakítása sem. Az épített és természeti környezet megújítása során alapelv, hogy azok 
mindig meglévő lakossági igényekhez igazodjanak. Cél az élhető, minőségében javuló szolgáltatásokat 
nyújtó kertváros megteremtése, amire nem csupán lakóhelyként, hanem otthonként is tudnak tekinteni a 
helyi közösség tagjai.   

 

1.5. HORIZONTÁLIS CÉLOK 

Gyál négy olyan fejlesztési szempontot emel ki, amelyek érvényesülését a koncepció tervezési és 
megvalósítási szakaszaiban egyaránt vizsgálja. Ezek olyan szempontok, amik általánosságban elősegítik az 
koncepcióban megfogalmazott tartalmak hatékony működését. 

KIHÍVÁS 

•népességgyarapodás 

•népességgyarapodás  
továbbgyürüdző 
hatásai 

FELADATOK 

•tervezés 

•intézményi 
kapacítás 
bővítés 

•szolgáltatás 
fejlesztés 

•közösségépítés 

LEHETŐSÉG 

•harmonikus, 
élhető, 
lendületben  
lévő település 

FELELŐSÉG 

•kertvárosi 
környezet 

FELADATOK 

•folyamatos 
megújulás 

•értékmegőrző 
fejlesztések 

LEHETŐSÉG 

•kertvárosi 
karakter 
megörzése 
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•A településfejlesztés során kiemelkedő feladat a fenntarthatóság alapelvének a 
figyelembe vétele. A fenntartható településfejlesztés feltételezi a társadalmi, 
gazdasági és környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítését, illetve 
ezek összhangját.  A fenntarthatósági stratégia kidolgozása során a jelen 
szükségleteit kell alapul venni, de annak figyelembe vételével, hogy a jövő 
generációjának lehetőségei ne szűküljenek be egyik dimenzió terén sem. A 
fenntartható fejlődés, mint általános stratégiai cél, kell hogy megjelenjen a 
településfejlesztési dokumentumokban, s a cselekvési programokban. Az 
Önkormányzat azt gondolja, hogy a fejlesztések során a fenntarthatóság 
érvényesítése  már rövid távon is pozitív változásokat indíthat el, hosszútávon 
pedig komoly társadalmi, környezeti, gazdasági előnyökkel járhat. 

Fenntarthatóság: 

•A fejlesztések során minden esetben szükséges vizsgálni, hogy az 
esélyegyenlőség elve teljesül-e. Alapelv, hogy a tervezett fejlesztések 
semmilyen társadalmi csoport számára ne járjanak hátrányos következménnyel. 
Ennek érdekében szükséges előre feltérképezni, hogy a fejlesztések 
önmagukban, illetve azok összejátszása milyen következményekkel járhat 
esélyegyenlőségi szempontból. Cél az is, hogy a jelenleg hátrányos helyzetűnek 
számító személyek, csoportok körülményei javuljanak, életlehetőségeik 
bővüljenek. Az esélyegyenlőség biztosítása nem állhat meg a tervezési 
szakaszban, fontos a nyomonkövetés rendszerének kialakítása, ami a 
fejlesztések megvalósítása során is folyamatosan monitoringozni tudja az 
esélyegyenlőség teljesülését. 

Esélyegyenlőség: 

•A településfejlesztési dokumentumokban leírt tartalmak, fejlesztési 
elképzelések akkor tudnak igazán működni, ha léteznek azok a kommunikációs 
csatornák, amiken keresztül kapcsolat teremthető a fejlesztések szereplői 
között. A partneri kapcsolatok a következő szereplők esetében különösen 
fontosak: Önkormányzat és lakosság között, Önkormányzat és helyi munkaadók 
között, illetve az Önkormányzat és a civil szervezetek között. 

Partnerségi kapcsolat kialakítása: 

•Azoknál a településeknél, ahol folyamosan változó társadalmi, gazdasági 
környezetben történnek a fejlesztések, reális nehézségként merül fel, hogy a 
folyamatosan felmerülő problémák, rövidtávú megoldásokat generálnak.  A 
spontán fejlesztési folyamatok helyett az Önkormányzat olyan fejlesztéseket 
támogat, amik esetében igazolható a hosszútávú hasznosság és eredmény 
megtartás. A hosszútávú gondolkodás azért is fontos, mert nem csupán a jelen 
problémáira kell válaszokkal szolgálni, hanem azt is végig kell gondolni, hogy 
milyen Gyált kívánunk hátrahagyni az elkövetkező generációk számára.    Ezért 
minden gyáli fejlesztésnél alapelv:  

•a funkcionális értékteremtés  

•az épített érték teremtés  

•a környezeti érték teremtés  

•a már formálódó karakterelemek erősítése.  

 

Értékteremtés: 
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1.6. CÉLSTRUKTÚRA 

 A település célstruktúrájánál kialakítása során elsődlegesen azt vettük figyelembe, hogy milyen módon érhetők el a hosszútávú jövőképben vázolt elképzelések. 
A fejlesztési célok esetében létrejött tematizálás esetében az volt az elsődleges rendezési elv, hogy melyek azok a célok, amik a leginkább összefüggnek 
egymással. Az első táblában áttekintést kaphatunk Gyál fejlesztési céljairól, a következő ábrákon pedig részletesen bemutatásra kerülnek az egyes fejlesztési 
prioritásokhoz tartozó fejlesztési intézkedések.        

 
  

 

Horizontális célok 

Fenntarthatóság 

H1. 

Esélyegyenlőség 

H2. 

Partnerségi kapcsolat 
kialakítása 

H3. 

Értékteremtés 

H4. 

 

Általános célok 

HUMÁNERŐFORRÁS 
FEJLESZTÉSE 

S1. 

VÁROSIFUNKCIÓK 
ERŐSÍTÉSE 

S2. 

GAZDASÁGI KÖRNYEZET 
JAVÍTÁSA 

S3. 

VÁROSI KÖRNYEZET 
MEGÚJÍTÁSA 

S4. 

Fejlesztési célok 

 

 

 

 

 

 

S1. 

HUMÁN STRATÉGIA 

 

 

- Az emberi 
erőforrás tudás -és 
készségszintjének 
javítása 
 

- Aktivitás, 
közösségi szellem 
erősítésE 
 

- Hatékony 
ifjúságpolitika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2. 

MODERN 
TELEPÜLÉS 
STRATÉGIA 

 

- Közigazgatási 
funkciók erősítése  

 - Közellátási 
funkciók erősítése 

- Szabadidő 
eltöltési 
lehetőségek 
bővítése 

- Környezettudatos 
fejlesztések 

 

 

 

 

 

 

S3. 

PROSPERÁLÓ 
TELEPÜLÉS 
STRATÉGIÁ 

 

- Gazdaságfejlesztés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S4. 

KERTVÁROS 
STRATÉGIA 

 

 

- Épített és 
természeti 
környezet 
fejlesztése 
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HUMÁN STRATÉGIA 

OKTATÁSPOLITIKAI 
INTÉZKEDÉSCSOMAG 

Közoktatás 
fejlesztés 

Közoktatási 
intézmények 

működési 
támogatása 

Közoktatási 
intézmények 

szakmai 
támogatása 

Művészeti 
képzések 

támogatása 

Művészeti 
képzést  

nyújtó 
intézmények 

működési 
támogatása 

Művészeti 
képzést nyújtó 
intézmények 

szakmai 
támogatása 

Felnőttképzés 
támogatása 

(Szak)képzettséget 
nyújtó képzési 
programok i 

ndítása 

Kompetencia 
nővelő képzési 

programok 
indítása 

Felzárkóztató 
képzési 

programok 
támogatása 

Felzárkóztató 
képzési 

programok 
szakmai 

hátterének 
kialakítása 

Felzárkóztató 
képzési 

programok 
működésbeli 
támogatása 

KOHÉZIÓS 
INTÉZKEDÉSCSOMAG 

Civil szféra 
erősítése 

Civil 
együttműködési 

rendszer 
kialakítása 

Civil 
szervezetek 
működésbeli 
támogatása 

Közösségi 
programok 
támogatása 

Helyi  

identitást 
erősítő 

intézkedések 

Közösségi 
programok 
támogatása 

Közösségi 
bűnmegelőzési 

program 

SZEM  

támogatása 

IFJÚSÁGPOLITIKAI 
INTÉZKEDÉSCSOMAG 

Ifjúsági szabadidős 
tevékenységek 

bővítése 

Sportolási 
lehetőségek 

bővítése 

Ifjúsági 
közösségi 

események 
támogatása 

Munkaerőpiacon 
történő 

érvényesülési 
esélyek  

növelése 

Képzés 

 támogatás 
fiatalok  

számára 

Továbbtanulás 
segítése 

Lakáshoz jutás 
támogatása 

Esélyegyenlőség 
elősegítése 

SNI és HH 
gyermekek 

esélytámogatás
a 

Segítő 
szakszolgálatok 

támogatása 

Szemléletformálás 

Egészség-
tudatos 

magatartás 
elősegítése 

Környezet-
tudatos 

magatartás 
elősegítése 

Stratégiai  
szint 

Priorítás  
szint 

Intézkedés 
 szint 

Résszintézkedés 
szint 
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Stratégiai  
szint 

Priorítás  
szint 

Intézkedés 
 szint 

Résszintézkedés 
szint 
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PROSPERÁLÓ TELEPÜLÉS 
STRATÉGIA 

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI 
INTÉZKEDÉSCSOMAG 

Beruházás élénkítés 

Gazdaságfejlesztési 
partnerségi program 

kialakítása 

Helyi gazdasági szereplők 
segítése 

Vállalkozói infrastruktúra 
fejlesztése 

Befektetési célterületek 
felmérése 

Új iparterületek kijelölése, és 
infrastrukturális fejlesztése 

Külterületek újrahasznosítása
  

Mezőgazdasági hasznosítás Energia termelési hasznosítás 
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Stratégiai  
szint 

Priorítás  
szint 

Intézkedés 
 szint 

Résszintézkedés 
szint 

KERTVÁROS STRATÉGIA 

KERTVÁROS 
INTÉZKEDÉSCSOMAG 

Épített környezet 
fejlesztése 

Helyi építési szabályzat 
felülvizsgálata  

Közterületek 
funkcióbővítő megújítása 

Települési infrastruktúra 
fejlesztése 

A város belső közlekedési 
hálózatának fejlesztése 

Közműfejlesztés 
Kerékpáros infrastruktúra 

fejlesztése 

Zöldfelületi hálózat 
fejlesztése 

Belterületi zöldfelületek 
fejlesztése 

Külterületi zöldfelületek 
fejlesztése 
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1.7. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA  

 

S1. HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE  

Egy település legfontosabb erőforrásának a rendelkezésre álló humántőke tekinthető. Ennek 
megfelelően az Önkormányzat kulcsfontosságú területnek tartja az oktatási terület fejlesztését, 
illetve a helyi közösségi élet erősítését. A cél, hogy olyan módon történjen meg a település 
humánerőforrásának az erősítése, hogy a jövőbeli fejlesztéseknek ne csak hatékony használói, 
hanem a fejlesztések generálójaként is megjelenjenek.  

S1.P1. Az emberi erőforrás tudás és készségszintjének javítása 

A helyi oktatás, képzés területére sok esetben nincsen elsődleges ráhatása a helyi 
Önkormányzatnak, hiszen pl. a közoktatás esetében az intézményfenntartói jogköröket a KLIK 
gyakorolja. Ennek ellenére, az Önkormányzat, komoly felelősséget érez a helyi lakosság tudás- és 
készségszintjének javítása irányában. Az Önkormányzat lehetőségeihez képest támogatni kívánja az 
egyes oktatást, képzést nyújtó intézményeket, hogy az ott tanulók, minél inkább ki tudják használni 
a bennük lévő lehetőségeket. A megfogalmazott célok elérése érdekében az Önkormányzat aktív 
kapcsolattartásra törekszik az oktatást és képzést nyújtó intézményekkel, hogy a tőlük érkező 
igények mentén történjen meg a támogatás.  

OKTATÁSPOLITIKIA  INTÉZKEDÉSCSOMAG: 

S1.P1.I1. Közoktatás fejlesztés 

 
S1.P1.I1.1. Közoktatási intézmények működési támogatása 

 
S1.P1.I1.2. Közoktatási intézmények szakmai támogatása 

S1.P1.I2. Művészeti képzések támogatása 

 
S1.P1.I2.1. Művészeti képzést nyújtó intézmények működési támogatása 

 
S1.P1.I2.2. Művészeti képzést nyújtó intézmények szakmai támogatása 

S1.P1.I3. Felnőttképzés támogatása 

 
S1.P1.I3.1. (Szak)képzettséget nyújtó képzési programok indítása 

 
S1.P1.I3.2. Kompetencia nővelő képzési programok indítása 

S1.P1.I4. Felzárkóztató képzési programok támogatása 

 
S1.P1.I4.1. Felzárkóztató képzési programok szakmai hátterének kialakítása 

 
S1.P1.I4.2. Felzárkóztató képzési programok működésbeli támogatása 

S1.P1.I1. Közoktatás fejlesztés 

→ S1.P1.I1.1. Közoktatási intézmények működési támogatása 

→ S1.P1.I1.2. Közoktatási intézmények szakmai támogatása 

A Gyálon működő közoktatási intézményekben magas színvonalú pedagógiai munka zajlik. Az 
Önkormányzat célja az oktatási, nevelési munka színvonalának megtartása, illetve további 
javítása. A helyi közoktatási intézmények fenntartója a Klebersberg Intézményfenntartó 
Központ, azonban a település érdeke, hogy az Önkormányzat a továbbiakban is támogassa az 
iskolákat és rajtuk keresztül az ott tanulókat. A működési támogatáson túl, az iskolákban folyó 
szakmai munka támogatása fontos feladatként jelenik meg az Önkormányzatnál. Hogy a szakmai 
munka támogatása, minél célzottabb legyen, folyamatos kommunikáció szükségeltetik az 
Önkormányzat és az oktatási intézmények dolgozói között. Ez a típusú, folyamatos interakción 
alapuló szakmai támogatás, nem csak az iskolák, hanem az óvodák esetében is célként 
fogalmazódik meg. 

Gyálon egy szakképzést is nyújtó középfokú intézmény működik, az Eötvös József Közgazdasági 
Szakközépiskola. Az iskola szakképző portfóliója az elmúlt években folyamatosan bővült. Az 
Önkormányzat elkötelezett az iskola támogatásában, illetve versenyképességének javításában. 
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Az S1.P1.I1. Intézkedésre vonatkozó információk 

 
Tervezésben, előkészítésben 
szerepet vállalók 

Az intézkedés 
területi 
hatóköre 

Megvalósításban együttműködő 
szereplők 
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Egyéb: 

- Helyi óvodák 
- Helyi általános 

iskolák 
- Helyi szakképző 
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Egyéb: 

- Helyi óvodák 
- Helyi általános 

iskolák 
- Helyi szakképző 

iskola 

 
X  X X  Egész település X  X X 

Tervezhető 
projektelemek 

 Iskolák technikai felszerelésének fejlesztése 

 Óvodák technikai felszerelésének fejlesztése 

 Tanárok szakmai továbbképzésének támogatása 

 Óvodai nevelők szakmai továbbképzésének támogatása 

 Helyi közoktatás fejlesztési stratégia kidolgozása  

 Együttműködési lehetőségek megteremtése felsőoktatási intézményekkel 

S1.P1.I2. Művészeti képzések támogatása 

→ S1.P1.I2.1. Művészeti képzést nyújtó intézmények működési támogatása 

→ S1.P1.I2.2. Művészeti képzést nyújtó intézmények szakmai támogatása 

Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola immár évtizedek óta biztosítja a helyi fiatalok számára 
a színvonalas zenei képzéshez való hozzáférést. Az Önkormányzat a továbbiakban is támogatni 
kívánja a művészeti iskola működését, illetve a szakmai színvonal fenntartását, annak 
emelkedését.  

Az S1.P1.I2. Intézkedésre vonatkozó információk 

 
Tervezésben, előkészítésben 
szerepet vállalók 

Az intézkedés 
területi 
hatóköre 

Megvalósításban együttműködő 
szereplők 
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Egyéb: 

- Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti 
Iskola 
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Egyéb: 

- Kodály Zoltán 
Alapfokú 
Művészeti Iskola 

 
X   X  Egész település X   X 

Tervezhető 
projektelemek 

 Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola működésének támogatása 

 Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola szakmai programjának támogatása  

 Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola rendszeres bemutatkozásának a támogatása 

S1.P1.I3. Felnőttképzés támogatása 

→ S1.P1.I3.1. (Szak)képzettséget nyújtó képzési programok indítása 

→ S1.P1.I3.2. Kompetencia nővelő képzési programok indítása 

Az Önkormányzat számára fontos, hogy a helyi fiatalok munkalehetőségei minél kedvezőbbek 
legyenek. Ehhez a célhoz járul hozzá a helyi felnőttképzések támogatása. Ennek része lehet a 
középfokú végzettség pótlólagos megszerzése, versenyképes OKJ-s szakképzéshez való 
hozzájutás biztosítása. Az Önkormányzat bővíteni kívánja a helyben elérhető, kompetenciákat 
nővelő képzési lehetőségeket, főként nyelvi és informatikai képzéseken keresztül. A 
felnőttképzési programokon keresztül növelni lehet a fiatalok helyben maradási lehetőségeit.  
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   Az S1.P1.I3. Intézkedésre vonatkozó információk 

 
Tervezésben, előkészítésben 
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Az intézkedés 
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Egyéb: 

- Eötvös József 
Közgazdasági 
Szakközépiskola 

- Arany János 
Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár 
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Egyéb: 

- Eötvös József 
Közgazdasági 
Szakközépiskola 

Arany János 
Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár 

 
X  X X  Egész település X  X X 

Tervezhető 
projektelemek 

 Középiskolai képzettség megszerzési lehetőségének bővítése 

 Szakképzési igények összegyűjtése térségben működő és letelepedni szándékozó 
vállalkozásoktól 

 Képzési igények felmérése 

 Igényekre alapozott képzések biztosítása 

 Nyelvi és informatikai képzések indítása 

S1.P1.I4. Felzárkóztató képzési programok támogatása 

→ S1.P1.I4.1. Felzárkóztató képzési programok szakmai hátterének kialakítása 

→ S1.P1.I4.2. Felzárkóztató képzési programok működésbeli támogatása 

Az oktatási rendszer támogatásán keresztül hatékonyan lehet növelni a lakosság 
életlehetőségeit, a település versenyképességét. Különféle társadalmi, szociális, családi okok 
miatt mindig lesznek olyanok, akik az oktatási rendszeren belül lemaradásban vannak 
kortársaikhoz képest. Ez a lemaradás fiatal korban még viszonylag kis befektetés mellett, 
hatékonyan csökkenthető. Az Önkormányzat támogatja az iskoláskorú gyermekekre 
kifejlesztett, felzárkóztatásukat segítő szakmai programok létrejöttét.  

Az S1.P1.I4. intézkedésre vonatkozó információk 

 
Tervezésben, előkészítésben 
szerepet vállalók 

Az intézkedés 
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Egyéb: 

- Nevelési Tanácsadó 
és Logopédiai 
Szakszolgálat 
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Egyéb: 

- Nevelési 
Tanácsadó és 
Logopédiai 
Szakszolgálat 

 

X X  X 
 Egész 

település 
X X  X 

Tervezhető 
projektelemek 

 szakmai továbbképzések támogatása 

 felzárkóztató képzési programok kialakítása 

S1.P2. Aktivitás, közösségi szellem erősítés 

Gyál sajátossága, hogy egy folyamatosan építkező közösség jellemzi. Gyál lakossága az elmúlt 
évtizedekben intenzíven növekedett, és bár ez az intenzitás az elmúlt évtizedben csökkent, de 
2000-2015 között még mindig 15%-os volt a népesség növekedés. A település életében komoly 
kihívást jelent, hogyan tudja a helyi közösség magát folyamatosan építeni, fejleszteni úgy, hogy az 
újonnan érkező lakosokat integrálja a település életébe, és közben a meglévő helyi civil társadalom 
is erős maradjon. A helyi közösség intenzív változása egyszerre jelent konfliktusforrásokat és jelenik 
meg fontos erőforrásként, ami segítheti a település megújulását, folyamatos fejlődését. Az 
Önkormányzat a meglévő erőforrásaival igyekszik hátteret biztosítani a közösségi élet színtereinek, 
illetve segíteni azokat a kezdeményezéseket, amik a helyi közösség kohézióját erősítik. 
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KOHÉZIÓS INTÉZKEDÉSCSOMAG 

S1.P2.I1. Civil szféra erősítése 

 
S1.P2.I1.1. Civil együttműködési rendszer kialakítása 

 
S1.P2.I1.2. Civil szervezetek működésbeli támogatása 

S1.P2.I2. Közösségi programok támogatása 

 
S1.P2.I2.1. Helyi identitást erősítő intézkedések 

 
S1.P2.I2.2. Közösségi programok támogatása 

S1.P2.I3. Közösségi bűnmegelőzési program 

 
S1.P2.I3.1. SZEM támogatása 

S1.P2.I1. Civil szféra erősítése 

→ S1.P2.I1.1. Civil együttműködési rendszer kialakítása 

→ S1.P2.I1.2. Civil szervezetek működésbeli támogatása 

A város életében fontos, hogy kialakuljon egy erős civil bázis. Ennek megteremtése, illetve 
segítése érdekében növelni kell a civil szervezetek támogatásszerzési és pályázati esélyeit. Ezen 
szervezetek támogatása segíti az Önkormányzatot fejlesztési stratégiájának megvalósításában, 
illetve hozzájárul az önkormányzati feladatellátás javításához. Az Önkormányzat támogatni 
kívánja a civil kezdeményezéseket, pl. civil napok, ünnepekhez és világnapokhoz kapcsolódó 
tematikus programok. A civil szféra és az Önkormányzat együttműködéséhez a hivatalos 
hátteret a helyi Civil Koncepció adja.  

Az S1.P2.I1. Intézkedésre vonatkozó információk 

 
Tervezésben, előkészítésben 
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Egyéb: 

-  

 
X X    Egész település X X   

Tervezhető 
projektelemek 

 Civil Koncepció megalkotása 

 Civil fórumok tartása  

 Civil kezdeményezések támogatása 

S1.P2.I2. Közösségi programok támogatása 

→ S1.P2.I2.1. Helyi identitást erősítő intézkedések 

→ S1.P2.I2.2. Közösségi programok támogatása 

Egy település népessége nem csupán egymás mellet élő és tevékenykedő emberek összessége, 
hanem közösségi kapcsolatok hálózata is. A kapcsolatteremtés sok esetben spontán módon is 
megtörténik, de az Önkormányzatnak is van feladata abban, hogy helyet, lehetőséget teremtsen 
a helyi közösségi élet megszervezéséhez. Az a közösség, ahol élő és aktív kapcsolatok léteznek, 
nagyobb felelőségvállalással rendelkezik, elkötelezettebbek a település fejlődése irányába. Az 
Önkormányzat célja, hogy kialakuljon az a gyáli identitás, ami hozzájárul, hogy a helyi lakosság 
ne csak lakóhelyeként tekintsen Gyálra, hanem otthonaként. Az önkormányzat lehetőségeihez 
mérten támogatni kívánja a közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló 
programokat, illetve azokat a helyi, aktív közösségeket, akik erőforrásokat fordítanak közösségi 
programok szervezésére.  
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Az S1.P2.I2. Intézkedésre vonatkozó információk 

 
Tervezésben, előkészítésben 
szerepet vállalók 

Az intézkedés 
területi 
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Megvalósításban együttműködő 
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Egyéb: 

- Arany János 
Közösségi Ház 
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Egyéb: 

- Arany János 
Közösségi Ház 

 
X X  X  Egész település X X  X 

Tervezhető 
projektelemek 

 Kiemelt városi események (Gyáli Böllérverseny, Gyáli Utcazenei Fesztivál, Gyáli Fogathajtó 
Fesztivál) fenntartása és minőségi továbbfejlesztése 

 Arany János Közösségi Ház programkínálatának bővítése 

 Szomszédsági események támogatása (szomszédünnep, utcabál) 

 Hagyományőrző események támogatása 

S1.P2.I3. Közösségi bűnmegelőzési program 

→ S1.P2.I3.1. SZEM2 támogatása 

A helyi bűnmegelőzési feladatok kiegészítésének és támogatásának fontos elemei a közösségi 
alapon szerveződő kezdeményezések. Az Önkormányzat annak gyakorlatát kívánja kialakítani, 
hogy a helyi lakosok miképpen tudják segíteni a rendőrség és a polgárőrség munkáját, miképpen 
erősödhet közöttük az együttműködés. A szomszédsági alapon szerveződő közösségi 
bűnmegelőzési részvétel arra a szemléletre épül, hogy a polgárokat közvetlenül érintő 
problémákra saját maguk eszközeivel is képesek megoldásokkal szolgálni. 

Az S1.P2.I3. Intézkedésre vonatkozó információk 

 
Tervezésben, előkészítésben 
szerepet vállalók 

Az intézkedés 
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Egyéb: 

- FEGY Polgárőrség 
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Egyéb: 

- FEGY 
Polgárőrség 

 
X X 

 
X  Egész település X X 

 
X 

Tervezhető 
projektelemek 

 FEGY Polgárőrség és a rendőrség munkájának az összehangolása 

 Civilek számára prevenciós programok tartása FEGY Polgárőrséggel együttműködve 

S1.P3. Hatékony ifjúságpolitika 

Az itt felsorolt intézkedések sok esetben más intézkedéscsomagoknak is részét képezik, azonban az 
Önkormányzat fejlesztések tekintetében kiemelt célcsoportként tekint az ifjúságra. Az ifjúság 
érdekében történő fejlesztések, olyan befektetést jelentenek, amik hozzájárulnak Gyál hosszútávú 
fejlődéséhez. Azok a fiatalok fognak felelőséget érezni Gyál irányába, akik úgy érzik, hogy az 
Önkormányzat is felelőséggel gondolkodik sorsukról, lehetőségeikről. Az Önkormányzata a helyi 
fiatalok között felmérést kíván készíteni, annak érdekében, hogy pontos képe legyen a felmerülő 
igényekről, szükségletekről. Ez a felmérés alapozhatja meg az Ifjúságpolitikai Koncepciót, amiben 
részletesen kifejtésre kerülnek, az ifjúság érdekében tervezett fejlesztések. Fontos, hogy ennek a 
fejlesztési anyagnak az elkészítésében minden érintett szereplő (döntéshozók, szakmai szervezetek, 
intézmények, célcsoport) szerepet kapjon. 

                                                 
2
 Szomszédok Egymásért Mozgalom 



GYÁL 23 
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MUNKAKÖZI ANYAG 

 

  
VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT.  2016. 

www.vzm.hu 

IFJÚSÁGPOLITIKAI INTÉZKEDÉSCSOMAG 

S1.P3.I1. Ifjúsági szabadidős tevékenységek bővítése 

 
S1.P3.I1.1. Sportolási lehetőségek bővítése 

 
S1.P3.I1.2. Ifjúsági közösségi események támogatása 

S1.P3.I2. Érvényesülési esélyek növelése 

 
S1.P3.I2.1. Képzéstámogatás fiatalok számára 

 
S1.P3.I2.2. Továbbtanulás segítése 

 
S1.P3.I2.3. Lakáshoz jutás támogatása 

S1.P3.I3. Esélyegyenlőség elősegítése 

 
S1.P3.I3.1. SNI és HH gyermekek esélytámogatása 

 
S1.P3.I3.2. Segítő szakszolgálatok támogatása 

S1.P3.I4. Szemléletformálás 

 
S1.P3.I4.1. Egészségtudatos magatartás elősegítése 

 
S1.P3.I4.2. Környezettudatos magatartás elősegítése 

S1.P3.I1. Ifjúsági szabadidős tevékenységek bővítése 

→ S1.P3.I1.1. Sportolási lehetőségek bővítése 

→ S1.P3.I1.2. Ifjúsági közösségi események támogatása 

A helyi fiatalok számára elérhető szabadidő eltöltési lehetőségeket bővíteni szükséges. Hogy 
pontosan milyen területeken szükségesek fejlesztések, az a helyi fiataloktól érkező vélemények 
alapján kerülne pontos megtervezésre.     

Az S1.P3.I1. Intézkedésre vonatkozó információk 

 
Tervezésben, előkészítésben 
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Egyéb: 

- Arany János 
Közösségi Ház 
és Városi 
Könyvtár 

- Sport-
egyesületek 

 
X X    Egész település X X  X 

Tervezhető 
projektelemek 

 Felmérés készítése a helyi fiatalok között  

 Igényfelmérésnek megfelelő programok és fejlesztések kidolgozása 

 Ifjúság bevonása a településfejlesztésbe 

S1.P3.I2. Munkaerőpiacon történő érvényesülési esélyek növelése 

→ S1.P3.I2.1. Képzés támogatás fiatalok számára 

→ S1.P3.I2.2. Továbbtanulás segítése 

→ S1.P3.I2.3. Lakáshoz jutás támogatása 

A helyi fiatalok között elvégezett felmérés alapján az önkormányzat olyan célzott programok 
megszervezését kívánja támogatni, amik hatékonyan hozzá tudnak járulni, hogy a fiatalok 
érvényesülése esélyei a munkaerőpiacon növekedni tudjanak.  
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Az S1.P2.I2. Intézkedésre vonatkozó információk 

 
Tervezésben, előkészítésben 
szerepet vállalók 

Az intézkedés 
területi 
hatóköre 

Megvalósításban együttműködő 
szereplők 
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Egyéb: 

-  

 
X X    Egész település X X   

Tervezhető 
projektelemek 

 Felmérés készítése a helyi fiatalok között 

 Továbbtanulás segítése 

 ösztöndíj kiadása 

 várossal összefüggő dolgozatok, diplomatervek kidolgozása 

 nyári munka biztosítása 

 Fiatalok lakáshoz vagy építési telekhez jutásának támogatása 

S1.P3.I3. Esélyegyenlőség elősegítése 

→ S1.P3.I3.1. SNI és HH gyermekek esélytámogatása 

→ S1.P3.I3.2. Segítő szakszolgálatok támogatása 

Az Önkormányzat feladatának tekinti, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok szociális, egészségügyi 
szolgáltatásokhoz történő hozzáférés javuljon, illetve az ilyen jellegű szolgáltatásokat nyújtó 
szakszolgálatok kapacitása, felkészültsége javuljon.  

Az S1.P2.I3. Intézkedésre vonatkozó információk 

 
Tervezésben, előkészítésben 
szerepet vállalók 

Az intézkedés 
területi 
hatóköre 

Megvalósításban együttműködő 
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Egyéb: 

-  

 
X X    Egész település X X   

Tervezhető 
projektelemek 

 Felmérés készítése a helyi fiatalok között 

 Szakszolgálatok megfelelő kapacitásának támogatása a feladatellátáshoz 

S1.P3.I4. Szemléletformálás 

→ S1.P3.I4.1. Egészségtudatos magatartás elősegítése 

→ S1.P3.I4.2. Környezettudatos magatartás elősegítése 

Mind az egészségtudatosság, mind a környezettudatosság erősítése hozzájárul ahhoz a nagyon 
fontos célhoz, hogy a fiatalok felelősségérzete önmaguk felé és környeztük irányába javuljon. 
Ezt a célt elsősorban prevenciós és figyelemfelkeltő események megszervezésével kívánja elérni 
az Önkormányzat. 
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Az S1.P2.I4. Intézkedésre vonatkozó információk 

 
Tervezésben, előkészítésben 
szerepet vállalók 

Az intézkedés 
területi 
hatóköre 

Megvalósításban együttműködő 
szereplők 
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Egyéb: 

-  

 
X X    Egész település X X   

Tervezhető 
projektelemek 

 Felmérés készítése a helyi fiatalok között 

 Fiatalok bevonása a fejlesztésekbe 

 Egészség megőrzési programok folytatása (prevenció, szűrővizsgálatok, fiatalok ingyenes 
oltása) 

 Fiatalok számára sportolási lehetőség biztosítása 

 sportágválasztó program 

 sportolási lehetőségek biztosítása: nyitott köztereken, sportpályákon 

 Környezettudatos programok indítása 

 tudatos életmódot népszerűsítő programok szervezése 

 környezettudatosság népszerűsítése óvodás kortól 

S2. VÁROSI FUNKCIÓK ERŐSÍTÉSE  

Gyálon az elmúlt évtizedekben komoly városiasodási folyamatok zajlottak le. Az Önkormányzat által 
tervezett fejlesztések arra fókuszálnak, hogy a helyi lakosok minél több és színvonalasabb 
szolgáltatást tudjanak igénybe venni és ezzel együtt csökkenjen Gyál függősége más településektől. 
A különféle városi szolgáltatásokkal való ellátottság azért is fontos fejlesztési terület, mert ezzel 
pozitívan befolyásolható a helyi lakosság életminősége, komfortérzete. Egy olyan városban ahol 
ezek a funkciók magas színvonalon működnek az emberek szívesebben élnek, ami hozzájárul a 
település népességmegtartó erejének növeléséhez. A fejlesztések megtervezése során figyelni kell a 
gazdaságos működtetésre, a lakosság felől mutatkozó igényekre, és a várost érintő főbb társadalmi 
folyamatok változásaira. 

S2.P1. Közigazgatási funkciók erősítése 

A városnak hatékonyan működő településirányítási szervezetre van szüksége, hiszen ez adja a 
hátterét az önkormányzati döntések meghozatalának és levezénylésének. De nem csak ezen a 
területen, hanem hivatali ügyfelekkel való kapcsolattartásban, ügyintézésben is fontos a 
háttérszervezet fejlesztése. 

TELEPÜLÉSIRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSCSOMAG 

S2.P1.I1. Önkormányzat szolgáltató jellegének erősítése 

 
S2.P1.I1.1. Hivatali adminisztráció fejlesztése 

 
S2.P1.I1.2. Önkormányzat kommunikációjának fejlesztése 

S2.P1.I2. Településmenedzsment fejlesztése 

 
S2.P1.I2.1. Fejlesztőszervezet  támogatása 

 
S2.P1.I2.2. Szervezetfejlesztés 

 
S2.P1.I2.3. Participáció beépítése az önkormányzati döntéshozatalba 

S2.P1.I1. Önkormányzat szolgáltató jellegének erősítése 

→ S2.P1.I1.1. Hivatali adminisztráció fejlesztése 
→ S2.P1.I1.2. Önkormányzat kommunikációjának fejlesztése 

A hivatali adminisztráció az elsődleges felület, ahol az Önkormányzat és az ügyfelek 
találkoznak. Nem mindegy hogy ez az interakció milyen módon történik meg. Az ügyfeleket két 
részre lehet osztani: a lakossági és a vállalkozói ügyfelek.  
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Elvárásaikban azonban hasonlóak: Igazodva a piaci viszonyokhoz, hatékony adminisztrációs 
ügyintézést és gyors információhoz jutást várnak el. Ennek érdekében a hivatali szervezet 
ügyfélbarát jellegének megerősítésére és fejlesztésére van szükség. 

Egy városi térben rengeteg információ keletkezik, aminek kommunikációját érdemes átgondolni 
abból a szempontból, hogy lehet ezeket az információkat hatékonyan és célzottan eljutatni 
adott célcsoportokhoz. Az Önkormányzat elsősorban annak a kommunikációs rendszernek a 
kialakításában, javításában érdekelt, ami a várossal kapcsolatos információkat jutatja el a helyi 
lakosságnak. Ide tartozik a hivatali ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók, városi események 
kommunikálása, vagy éppen a helyi lakosság véleményének megkérdezése, s beépítése a 
folyamatokba.  

Az S2.P1.I1. Intézkedésre vonatkozó információk 

 
Tervezésben, előkészítésben 
szerepet vállalók 

Az intézkedés 
területi 
hatóköre 

Megvalósításban együttműködő 
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Egyéb: 

-  

 
X X X   Egész település X X X  

Tervezhető 
projektelemek 

 Ügyfél elégedettség mérése 

 Elektronikus ügyintézési lehetőségek bővítése 

 Városi kommunikáció fejlesztése 

 városi honlap fejlesztése 

 településmarketing kiadványok készítése 

 lakosság véleményének rendszeres monitoringozása fejlesztésekkel 
kapcsolatban 

S2.P1.I2. Településmenedzsment fejlesztése 

→ S2.P1.I2.1. Fejlesztőszervezet támogatása 

→ S2.P1.I2.2. Szervezetfejlesztés 

→ S2.P1.I2.3. Participáció beépítése az önkormányzati döntéshozatalba 

Az Önkormányzat működésének stabilnak, a finanszírozásnak kiszámíthatónak kell lennie, és 
törekedni kell a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználására. Ezen célok elérése 
folyamán folyamatosan megújuló kihívásokhoz kell alkalmazkodnia az Önkormányzatnak, amihez 
komoly segítséget tud nyújtani a településmenedzsment fejlesztése. 

Az Önkormányzat által tervezett fejlesztések hatékony megvalósulását nagyban tudja segíteni, 
ha továbbra is működtetni tud egy olyan projektmenedzsment szervezetet, ami szerepet vállal a 
(pályázati) finanszírozási háttér megteremtésében, koordinálja és vezeti az egyes fejlesztési 
projekteket, illetve működteti a fejlesztési monitoring rendszert. 

Az Önkormányzat az elmúlt években törekedett arra, hogy a városi intézmények közötti 
kommunikáció javuljon, lehetőségeihez képest támogatta a városi intézmények dolgozóinak 
szakmai továbbképzését, illetve többször sor került olyan eseményekre, amik 
szervezetfejlesztési céllal kerültek megszervezésre. Ezek az események mind azt szolgálták, 
hogy a városi intézmények hatékonyabban tudjanak működni, és ezáltal az egész város 
érezhetően optimálisabb üzemmódban tudjon működni. Az Önkormányzat a továbbiakban is 
hangsúlyt fektet ezeknek az eseményeknek a megszervezésére és lehetőségeihez képest 
bővíteni kívánja a városi intézmények számára elérhető szakmai és szervezeti segítő 
módszereket, eseményeket. 

Az Önkormányzatnak tudnia kell biztosítani a döntések átláthatóságát és a lakosság bevonását, 
részvételét a döntés előkészítési és megvalósítási szakaszokban.  
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Az S2.P1.I2. Intézkedésre vonatkozó információk 

 
Tervezésben, előkészítésben 
szerepet vállalók 

Az intézkedés 
területi 
hatóköre 

Megvalósításban együttműködő 
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Egyéb: 

-  

 
X X X   Egész település X X X  

Tervezhető 
projektelemek 

 Fejlesztésekkel foglalkozó, hatékony projektmenedzsment szervezet működtetése 

 Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál 

 Participációs protokoll létrehozása és működtetése 

S2.P2. Közellátási funkciók erősítése 

A település megnövekedett lakosságszáma megköveteli, hogy a közszolgáltatásokat nyújtó 
intézmény- és szolgáltatóhálózat kapacitása igazodjon a megváltozó igényekhez, illetve szükséges a 
közszolgáltatások minőségének javulása is. A gyáli önkormányzat a kötelező közszolgáltatási 
tevékenységein túl is vállalt közfeladatokat, annak érdekében, hogy a helyi lakosság komfortérzete 
nagyobb legyen. 

GONDOSKODÓ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZKEDÉSCSOMAG 

S2.P2.I1. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 

 

S2.P2.I1.1. Minőségi szakrendelés biztosítása 

 

S2.P2.I1.2. Egészségmegőrző programok tartása 

 

S2.P2.I1.3. Idős lakosság egészségügyi ellátásának javítása 

S2.P2.I2. Szociális szolgáltatások fejlesztése 

 

S2.P2.I2.1. Szociális ellátórendszer fejlesztése 

 

S2.P2.I2.2. Szociális tervezés 

 

S2.P2.I2.3. Idős lakosság szociális ellátásának javítása 

S2.P2.I3. Közlekedés fejlesztés 

 

S2.P2.I3.1. Harántirányú közlekedés fejlesztése 

 

S2.P2.I3.2. Kerékpáros fejlesztések 

S2.P2.I1. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 

→ S2.P2.I1.1. Minőségi szakrendelés biztosítása 
→ S2.P2.I1.2. Egészségmegőrző programok tartása 

→ S2.P2.I1.3. Idős lakosság egészségügyi ellátásának javítása 

Az Önkormányzat feladatának érzi a település egészségügyi szakrendelésének kialakítását, 
minőségi támogatását, hogy az minél hatékonyabban tudjon működni és ezzel együtt a lakosság 
igényeinek és elvárásainak is megfeleljen.  

Az Önkormányzatnak feladata van az egészségtudatos szemlélet terjesztésében. Ennek 
érdekében támogat olyan eseményeket (iskolai prevenció, egészségnap), amik az egészséges 
életmóddal foglalkoznak.    

Az idős lakókról történő gondoskodás kiemelt szerepet kap az önkormányzati elképzelések 
szerint. Az Önkormányzat elkötelezett annak irányában, hogy az idős emberek egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése javuljon.  

Az egészségügyi fejlesztések hatékonysága érdekében az Önkormányzat törekszik a témával 
foglalkozó civil szervezetekkel együttműködni.  
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Az S2.P2.I1. Intézkedésre vonatkozó információk 
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Egyéb: 

- egészségügyi 
szolgáltatást 
nyújtó 
intézmények 

 
X X  X  Egész település X X  X 

Tervezhető 
projektelemek 

 Szakrendelést biztosító lobbi tevékenység folytatása 

 Egészségügyi Program kidolgozása 

 Egészségnap megrendezésének támogatása 

 Prevenciós akciók oktatási intézményekben és a település közösségi programjain 

S2.P2.I2. Szociális szolgáltatások fejlesztése 

→ S2.P2.I2.1. Szociális ellátórendszer fejlesztése 

→ S2.P2.I2.2. Szociális tervezés 
→ S2.P2.I2.3. Idős lakosság szociális ellátásának javítása 

A település szociális intézményeiben magas színvonalú szakmai tevékenység folyik. Mindezek 
mellett is szükséges a szociális ellátórendszer személyi és tárgyi feltételeinek javítása, illetve 
infrastrukturális fejlesztése. A fejlesztések során figyelembe kell venni a településen élő 
gyermekek magas számát, tehát ennek megfelelően szükséges átgondolni a kapacitások 
növelését. 

Az Önkormányzat tervezi szociális térkép elkészítését, ami a későbbiekben hatékonyabbá teheti 
a szociális ellátórendszert, illetve célzott fejlesztéseket tud megalapozni. A szociális térkép egy 
több dimenziós vizsgálat, ami a helyi lakosság állapotának felmérésére szolgál vagyoni-, 
egészségügyi-, oktatási-, lakásügyi- és munkaerőpiaci helyzet, életviteli szokások 
figyelembevételével. A felmérés után pontos képet kapunk a település lakosságának szociális 
helyzetéről, problémáiról, elvárásairól. A szociális térkép a lakossági felmérés mellett a 
település szociális ellátó rendszerét is szemügyre veszi, vizsgálja, hogy az egyes társadalmi 
problémákhoz és szükségletekhez, mennyiben illeszkedik a helyi szociális ellátórendszer, milyen 
annak hatékonysága, megfelelő kapacitással rendelkezik-e?  

Az idős lakókról történő gondoskodás kiemelt szerepet kap. Az Önkormányzat elkötelezett annak 
irányában, hogy az idős emberek hozzáférése a szociális szolgáltatásokhoz javuljon.  

Az S2.P2.I2. Intézkedésre vonatkozó információk 
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Egyéb: 

- szociális 
szolgáltatásokat 
nyújtó városi 
intézmények 
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Egyéb: 

- szociális 
szolgáltatásokat 
nyújtó városi 
intézmények 

 
X X  X  Egész település X X  X 

Tervezhető 
projektelemek 

 Szociális térkép készítése 

 Szociális szolgáltatástervezés 

 Három funkciós (napközis, bentlakásos, hospice) szociális ellátás biztosítása  

 Közétkeztetés helyi megoldása – modern konyha kialakítása 
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S2.P2.I3. Közlekedés fejlesztés 

→ S2.P2.I3.1. Harántirányú közlekedés fejlesztése 

→ S2.P2.I3.2. Kerékpáros fejlesztések 

Közlekedés tematikájú fejlesztések területén az Önkormányzat mozgástere behatárolt, hiszen a 
legtöbb esetben ezek a fejlesztések meghaladják a település kompetenciáját és erejét. Az 
Önkormányzat abban tud lépéseket tenni, hogy felmérje, hogy a helyi lakosságnak milyen 
közlekedési igényei vannak, milyen közlekedésbeli hiányosságokat éreznek. Következő lépésként 
a térségi települések együttgondolkodása és lobbi tevékenysége eredményezhet változásokat a 
harántirányú közlekedés fejlesztésében. Ez lehet infrastrukturális fejlesztés, 
közlekedésszervezést érintő javaslatok kidolgozása, vagy éppen a közösségi 
közlekedéslehetőségének feltérképezése.  

Kerékpáros fejlesztések tekintetében a Vecséssel történő összekötetés megteremtése jelent 
jelenleg prioritást az Önkormányzatnál.  

Az S2.P2.I3. Intézkedésre vonatkozó információk 
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Egyéb: 

- Közlekedés-
szervező Iroda 

- BKK 
- Vecsés város 

Önkormányzata 
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Egyéb: 

- MÁV 
- BKK 

 
X  X X  Egész település X  X X 

Tervezhető 
projektelemek 

 Térségi szintű közlekedési együttműködések és javaslatok megfogalmazása 

 Igényfelmérés a környező települések bevonásával 

 Vecsési kerékpárúthoz kapcsolódás – biztonságos településen belüli nyomvonal 
biztosítása közigazgatási határ és településközpont között 

S2.P3. Szabadidő eltöltési lehetőségek bővítése 

A városi életminőség egyik fontos meghatározója, hogy a lakosoknak milyen lehetőségük van 
szabadidejük tartalmas eltöltésére. Ez magába foglalja a művelődés, sport-rekreáció területet. Ezen 
területek megfelelő menedzselésével elérhető a lakossági igények és a városi lehetőségek 
összhangba hozása, ami pozitívan befolyásolja a városi légkört, illetve a helyi identitást.  

AKTÍV TELEPÜLÉS INTÉZKEDÉSCSOMAG 

S2.P3.I1. Sport és rekreációs fejlesztések 

 

S2.P3.I1.1. Sportolási lehetőségek bővítése 

 

S2.P3.I1.2. Rekreációs lehetőségek bővítése 

 

S2.P3.I1.3. Sportpálya fejlesztés 

 

S2.P3.I1.4. Sportegyesületek támogatása 

S2.P3.I2. Helyi kulturális élet támogatása 

 

S2.P3.I2.1. Közművelődési intézmények fejlesztése 

 

S2.P3.I2.2. Kulturális események támogatása 

S2.P3.I1. Sport és rekreációs fejlesztések 

→ S2.P3.I1.1. Sportolási lehetőségek bővítése 
→ S2.P3.I1.2. Rekreációs lehetőségek bővítése 

→ S2.P3.I1.3. Sportpálya fejlesztés 

→ S2.P3.I1.4. Sportegyesületek támogatása 
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Az önkormányzat a rendelkezésre álló eszközeivel szeretné elérni, hogy a mozgás, a sport a 
helyi lakosság szabadidő eltöltésének szerves részévé váljon. A mozgásban gazdag, egészséges 
életmód elterjesztésével minden korcsoportot meg lehet szólítani, de különösen fontos a 
fiatalok igényeinek kiszolgálása. Ennek vannak infrastrukturális, finanszírozási és szemléletbeli 
feltételei.  

A közeljövőben két fontos sportfejlesztési beruházást tervez az Önkormányzat. Megépül a 
régóta tervezett Tanuszoda, illetve egy komplex sportcsarnok építése is folyamatban van. 
Mindkét sportintézmény esetében cél a biztonságos gazdasági alapokra helyezett működtetés, 
hogy a helyi lakosság, vagy éppen a térségből érkezők a legnagyobb megelégedésükre tudják 
használni ezeket a létesítményeket.   

A közeljövő tervei között szerepel a gyáli rekreációs lehetőségek bővítése. A felmerülő 
lehetőségek között szerepel a horgásztavak környékének továbbfejlesztése, illetve a lovaspark 
létrehozásának megalapozása.  

Az S2.P3.I1. Intézkedésre vonatkozó információk 
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X X X   Egész település X X X  

Tervezhető 
projektelemek 

 Tanuszoda megépítése 

 Sportcsarnok megépítése 

 Többfunkciós közösségi terek létesítése 

 Sportpályák fejlesztése 

 Sportágválasztó program 

 Sportolási lehetőségek biztosítása: nyitott köztereken, sportpályákon 

S2.P3.I2. Helyi kulturális élet támogatása 

→ S2.P3.I2.1. Közművelődési intézmények fejlesztése 

→ S2.P3.I2.2. Kulturális események támogatása 

A helyi kulturális élet központja az Arany János Közösségi Ház és Városi könyvtár. A 
programkínálatot sokféleség jellemzi, hiszen többek között kiállítások, képzőművészeti 
programok, zenei, táncművészeti, színházi, irodalmi események kerülnek megszervezésre, 
illetve az intézmény fontos feladata a városi könyvtár üzemeltetése. A következő évek feladata, 
hogy a művelődési ház aktivizáló ereje növekedjen. Ez jelenti jelenleginél szélesebb célcsoport 
elérését, aktív alkotói közösségek támogatását, illetve állandó közösségi/kulturális élet 
megszervezését. 
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Az S2.P3.I2. Intézkedésre vonatkozó információk 
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- Arany János 
Közösségi Ház és 
Városi könyvtár 
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Egyéb: 

- Arany János 
Közösségi Ház 
és Városi 
könyvtár 

 
X X  X  Egész település X X  X 

Tervezhető 
projektelemek 

 Művelődési ház programkínálatának szélesítése 

 Művelődési ház funkcióbővítése 

S2.P4. Környezettudatos fejlesztések 

Felelősen gondolkodó Önkormányzat fejlesztési stratégiájának része kell hogy legyen, milyen 
környezettudatos fejlesztési elképzelései vannak. Az ITS-ben horizontális célként is megjelenik ez a 
terület, de konkrét fejlesztési elképzelései is vannak az Önkormányzatnak. A környezettudatos 
fejlesztések ma már nem feltétlenül csak arról szólnak, hogy környezetünket hogyan tudjuk védeni, 
hanem komolyan vehető megtérüléseket lehet elérni ezekkel a fejlesztésekkel. Mindehhez 
szükséges, hogy az Önkormányzat rendelkezzen Környezeti Fenntarthatósági Koncepcióval. 

ZÖLD TELEPÜLÉS INTÉZKEDÉSCSOMAG 

S2.P4.I1. Megújuló energiaforrások támogatása 

 

S2.P4.I1.1. Energiapark kialakításának előkészítése 

 

S2.P4.I1.2. Hatékony energiagazdálkodás a közintézményeknél 

S2.P4.I2. Fenntarthatósági szemlélet erősítése 

 

S2.P4.I2.1. Szemléletformáló programok tartása 

 

S2.P4.I2.2. Lakossági hulladék újrahasznosítás elősegítése 

S2.P4.I1. Megújuló energiaforrások támogatása 

→ S2.P4.I1.1. Energiapark kialakításának előkészítése 

→ S2.P4.I1.2. Hatékony energiagazdálkodás a közintézményeknél 

Gyál keresi annak lehetőségeit, hogy a település elhelyezkedéséből adódó adottságokat, hogyan 
lehet a megújuló energiák esetében kihasználni. Ahhoz, hogy ebben a témában konkrét 
fejlesztések valósuljanak meg, szükséges megalapozó tanulmány elkészítése. Ebben a 
dokumentumban részletesen feltárásra kerül, hogy a potenciális megújuló energiaforrások 
milyen lehetőségeket teremtenek a település számára, milyen kockázatai vannak a 
felhasználásuknak, milyen hatékonysággal lehet felhasználni az adott energiaforrásokat, illetve 
hogy milyen felhasználási területei vannak a megújuló energiák használatának Gyálon.  

Az Önkormányzat igyekszik minél inkább beépíteni a fejlesztési elképzeléseibe a zöld 
fenntarthatósági szemléletet. Ennek a szemléletnek középtávú tervek szerint a 
városüzemeltetésben is meg kell jelennie. Az Önkormányzat vizsgálja annak lehetőségét, hogy a 
közintézmények energiaellátását milyen módon lehet megújuló energiaforrásokkal biztosítani, a 
helyi közvilágítást hogyan lehet energia-hatékonyabbá tenni, illetve milyen forrásokat lehet 
szerezni épületek energiaracionalizálására.  
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Az S2.P4.I1. Intézkedésre vonatkozó információk 
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X  X   Egész település X  X  

Tervezhető 
projektelemek 

 Megújuló Energetikai Koncepció elkészítése  

 Zöld önkormányzat megteremtése (újrapapír, e-iroda irányába mutató informatikai 
fejlesztés, bővített szelektív gyűjtés lehetősége önkormányzati intézményeknél, stb.) 

 Kizárólag energetikai hatékonyságot növelő beruházások indítása az önkormányzati 
intézményeknél 

S2.P4.I2. Fenntarthatósági szemlélet erősítése 

→ S2.P4.I2.1. Szemléletformáló programok tartása  

→ S2.P4.I2.2. Lakossági hulladék újrahasznosítás elősegítése 

A környezettudatosság nem csak beruházásokat jelent, hanem a mindennapi életünknek is 
részévé tehető, akár szűkebb lakóhelyünkön, akár tágabb lakókörnyezetünkben. Az 
Önkormányzat a jövőben nagyobb hangsúly kíván fektetni a lakossági környezettudatos 
szemléletváltás elősegítésére. Az Önkormányzat támogatja, azokat a programokat, amik a 
lakossági hulladék újrahasznosítását célozzák. Az Önkormányzat növelni kívánja a szelektív 
hulladékgyűjtés volumenét, illetve támogatja az otthoni komposztálást.  

Az S2.P4.I2. Intézkedésre vonatkozó információk 

 
Tervezésben, előkészítésben 
szerepet vállalók 

Az intézkedés 
területi 
hatóköre 

Megvalósításban együttműködő 
szereplők 

Ö
n
k
o
rm

á
n
y
z
a
t 

C
iv

il
 s

z
e
rv

e
z
e
te

k
 

V
á
ll
a
lk

o
z
á
so

k
 

Egyéb: 

- Helyi óvodák 
- Helyi általános 

iskolák 
- Helyi szakképző 
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iskolák 
- Helyi 
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iskola 

 
X  X X  Egész település X  X X 

Tervezhető 
projektelemek 

 Otthoni Komposztálási Program indítása  

 Környezettudatos programok indítása 

 tudatos életmódot népszerűsítő programok szervezése 

 lakosság öntevékeny környezetvédelmi intézkedéseinek a támogatása 

 környezettudatosság népszerűsítése 

 környezet állapotát figyelembe vevő fejlesztések ösztönzése 

S3. GAZDASÁGI KÖRNYEZET JAVÍTÁSA  

Gyál elhelyezkedéséből adódóan és az elmúlt évek sikeres gazdaságfejlesztési eredményei okán jó 
foglalkoztatási mutatókkal rendelkezik. Az Önkormányzat célja ennek a sikeres gazdasági 
környezetnek a fenntartása, illetve a gazdasági diverzifikáció elősegítése. Az Önkormányzat 
igyekszik partneri kapcsolatot kialakítani a helyi foglalkoztatókkal, igényeiket felmérni és ehhez 
igazítva segíteni a helyi gazdaság aktivitásának és hatékonyságának emelését. 
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S3.P1. Gazdaságfejlesztés 

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI INTÉZKEDÉSCSOMAG 

S3.P1.I1. Beruházás élénkítés 

 

S3.P1.I1.1. Gazdaságfejlesztési partnerségi program kialakítása 

 

S3.P1.I1.2. Helyi gazdasági szereplők segítése 

S3.P1.I2. Vállalkozói infrastruktúra fejlesztése 

 

S3.P1.I2.1. Befektetési célterületek felmérése 

 

S3.P1.I2.2. Új iparterületek kijelölése, és infrastrukturális fejlesztése 

S3.P1.I3. Külterületek újrahasznosítása 

 

S3.P1.I3.1. Mezőgazdasági hasznosítás 

 

S3.P1.I3.2. Energia termelési hasznosítás 

S3.P1.I1. Beruházás élénkítés 

→ S3.P1.I1.1. Gazdaságfejlesztési partnerségi program kialakítása 

→ S3.P1.I1.2. Helyi gazdasági szereplők segítése 

Ahhoz, hogy a település a mostani fejlődési pályán tudjon maradni elengedhetetlen, hogy az 
Önkormányzat folyamatos partneri kapcsolatban legyen a helyi gazdasági élet szereplőivel. Az 
Önkormányzat a gazdasági partnerségi kapcsolatok kialakításában kezdeményezőként és 
katalizátorként is szerepet kíván vállalni. Fontos, hogy a gazdasági szereplők felé artikulálva 
legyenek az Önkormányzat településfejlesztési céljai és az Önkormányzat és a gazdasági 
szereplők között állandó legyen a kommunikáció. Az Önkormányzatnak céljai között szerepel 
olyan állandó vállalkozói fórumok tartása, ahol lehetőség van az együttgondolkodásra. A helyi 
vállalkozók képviselői elmondhatják, hogy miben számítanak az önkormányzat segítségére, 
támogatására, illetve az önkormányzat is kommunikálni tudja, hogy milyen kapcsolódási pontok 
lehetségesek a településfejlesztési elképzelések és a helyi vállalkozói tevékenységek között. Az 
Önkormányzat a fejlesztési kezdeményezések terén számít a gazdasági szereplők aktív 
részvételére.  

Az S3.P1.I1. Intézkedésre vonatkozó információk 
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X  X   Egész település X  X  

Tervezhető 
projektelemek 

 Vállalkozói fórumok  

 Településmarketing kiadványok készítése 

 Elektronikus ügyintézési lehetőségek bővítése 

S3.P1.I2. Vállalkozói infrastruktúra fejlesztése 

→ S3.P1.I2.1. Befektetési célterületek felmérése 

→ S3.P1.I2.2. Új iparterületek kijelölése, és infrastrukturális fejlesztése 

A település számára fontos feladat, hogy kijelölje azokat a területeket, ahol bővíteni lehet a 
vállalkozói tevékenységet. A terület kijelölésen túl, szükséges megtervezni, hogy milyen 
infrastrukturális igények merülnek fel és ezek biztosításához, milyen erőforrásokra van szükség. 
Alapvetőn két irányban gondolkodik az Önkormányzat, amikor vállalkozói területek kijelöléséről 
kell határozni.  
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Egyrészt a helyi kisvállalkozói réteg számára szükséges megteremteni azokat a területi és 
infrastrukturális feltételeket, amik segítik a vállalkozások elindítását, illetve a vállalkozások 
helyben maradását. Itt elsősorban Inkubátorház kialakításáról van szó, aminek keretében 
koncentráltan megjelennek azok a feltételek, amik segíthetik a helyi vállalkozói réteget. 

Másrészt szükséges olyan területeket is kijelölni, ami vonzó lehet olyan középvállalatoknak, 
amik a települési adottságokat kihasználva szeretnének Gyálon megtelepedni és vállalkozói 
tevékenységet végezni. Az Önkormányzatnak előzetesen fel kell készülnie, hogy a település 
iránt érdeklődő cégek számára milyen ajánlatokat tud nyújtani. 

Az önkormányzat a logisztikai ágazatra továbbra is úgy tekint, mint a helyi gazdaság fő 
pillérére. Mindemellett a gazdasági diverzifikáció érdekében, igyekszik más jellegű 
vállalkozások számára is vonzó helyszínként megjeleníteni Gyált. Alapvetően olyan vállalkozások 
befogadása a cél, amelyek környezetkímélő technológiákat alkalmaznak, kis munkaerő igényű, 
nagy hozzáadott értékkel bíró gazdasági tevékenységet folytatnak. 

Az S3.P1.I2. Intézkedésre vonatkozó információk 
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szerepet vállalók 
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Egyéb: 

-  

 
X  X   Egész település X  X  

Tervezhető 
projektelemek 

 Kisvállalkozói park létrehozása 

 Gazdasági területek infrastruktúra igényeinek a segítése 

 Inkubátorház kialakítása 

S3.P1.I3. Külterületek újrahasznosítása 

→ S3.P1.I3.1. Mezőgazdasági hasznosítás 
→ S3.P1.I3.2. Energia termelési hasznosítás 

Gyál nem rendelkezik jó minőségű mezőgazdasági termőterülettel, de ez nem jelenti azt, hogy 
ne lenne helye a településen mezőgazdasági termelésnek. Az átlagosnál gyengébb 
termőterületeken intenzív kertészeti, félig mesterséges körülmények közötti (fólia, üvegház) 
termelés számít a leginkább kifizetendő, így az Önkormányzat az ilyen jellegű mezőgazdasági 
termelést kívánja ösztönözni.   

A gyengébb termőképességű mezőgazdasági területek másodlagos hasznosításának további 
alternatívája lehet megújuló energia termelő, hasznosító beruházások létesítése (pl. napelem-
mező). Az Önkormányzat szándéka, hogy megvizsgálja, hogy a megújuló energiaforrások 
szempontjából milyen potenciálokkal rendelkezik a település.   
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Az S3.P1.I3. Intézkedésre vonatkozó információk 
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Egyéb: 

-  

 
X  X   Egész település X  X  

Tervezhető 
projektelemek 

 Kertészeti termelés ösztönzése 

 Gyál megújuló energiatermelés potenciáinak felmérése 

S4. VÁROSI KÖRNYEZET MEGÚJÍTÁSA 

A települési környezet azt az épített és természeti teret jelenti, amiben a lakosság a mindennapjait 
éli. Egyáltalán nem mindegy, hogy ez a lakókörnyezet milyen minőségi állapotban van, milyen 
kisugárzással rendelkezik. A lakókörnyezet fejlesztése, megújítása hozzájárul a helyi lakosság 
pozitív érzetéhez. Az Önkormányzat számára fontos szempont a harmonikus, rendezett településkép 
kialakítása, ami egyaránt vonatkozik az épített és a természeti környezetre. Gyál azt a célt tűzte ki, 
hogy a folyamatos fejlesztések mellett, maradjon meg település kertvárosi karaktere.  

S4.P1. Épített és természeti környezet fejlesztése 

KERTVÁROS INTÉZKEDÉSCSOMAG 

S4.P1.I1. Épített környezet fejlesztése 

 

S4.P1.I1.1. Helyi építési szabályzat felülvizsgálata  

 

S4.P1.I1.2. Közterületek funkciónbővítő megújítása 

S4.P1.I2. Települési infrastruktúra fejlesztése 

 

S4.P1.I2.1. A város belső közlekedési hálózatának fejlesztése 

 

S4.P1.I2.2. Közműfejlesztés 

 

S4.P1.I2.3. Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése 

S4.P1.I3. Zöldfelületi hálózat fejlesztése 

 

S4.P1.I3.1. Belterületi zöldfelületek fejlesztése 

 

S4.P1.I3.2. Külterületi zöldfelületek fejlesztése 

S4.P1.I1. Épített környezet fejlesztése 

→ S4.P1.I1.1. Helyi építési szabályzat felülvizsgálata 
→ S4.P1.I1.2. Közterületek funkcióbővítő megújítása 

Gyál településképe az elmúlt időszakban folyamatosan javult, aminek részét képezte a 
településközpont megújítása is. Az önkormányzathoz beérkező lakossági igények alapján 
továbbfolytatódik a településközpont fejlesztése. A következő időszakban funkcióbővítő 
fejlesztések fognak megvalósulni, ami főként kereskedelmi és pénzügyi szolgáltatások esetében 
fog funkcióbővítést eredményezni.  

Gyál kertvárosi karakter megőrzését az építési szabályzat megújításával és betartatásával is 
igyekszik biztosítani az Önkormányzat.  
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Az S4.P1.I1. Intézkedésre vonatkozó információk 
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Egyéb: 

-  

 
X X    Egész település X X   

Tervezhető 
projektelemek 

 Építési szabályzat felülvizsgálata 

 Település léptékéhez illeszkedő intézményfejlesztések a belterületen 

S4.P1.I2. Települési infrastruktúra fejlesztése 

→ S4.P1.I2.1. A város belső közlekedési hálózatának fejlesztése 

→ S4.P1.I2.2. Közműfejlesztés 

→ S4.P1.I2.3. Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése 

Gyál településnek hosszú távon biztosítania kell a közműhálózat zavartalan működését. A 
kommunális és közmű infrastruktúra biztosítására és fejlesztésére minden települési 
szereplőnek (lakossági, gazdasági) szüksége van. Minden érintett szereplőnek az az érdeke, hogy 
korszerű, jól működő és környezetbarát kommunális és közmű infrastruktúrája legyen a 
településnek. Gyál alapvetően kedvező kommunális és közmű infrastruktúra hálózattal 
rendelkezik. A cél ennek a hálózatnak a minőségi fenntartása.   

Az M5 autópálya és az M0 autóút közelsége, jótékony hatásaik (gazdaság élénkítése, beruházási 
kedv növelése stb.) mellett, forgalomvonzó létesítmények is egyben, ami nagyban növeli a 
Gyálon áthaladó főút leterheltségét. A település távlati fejlődési lehetőségei érdekében, abban 
érdekelt, hogy hosszútávon Gyál belterületét elkerülő főút kerüljön megtervezésre és építésre.  

A középtávú útfejlesztési terveknek részét képezi a településrészek közötti kapcsolat javítása.  

A települési „komfort” erősítéséhez elengedhetetlen a település lakóutcáinak rendezése. 
Azokon a helyeken, ahol jelenleg nem megoldott a szilárdburkolatú gyalogosút, pótolni 
szükséges ezt. Forgalomcsillapítási eszközökkel szükséges a lakóterületeket védeni a 
balesetektől, illetve a környezetszennyező hatásoktól.  

Szükséges a városi úthálózat átgondolása kerékpáros szempontból is, annak érdekében 
kerékpárral mindenhova, vagy legfeljebb kis kerülőkkel, de biztonságosan el lehessen jutni. 

Az S4.P1.I2. Intézkedésre vonatkozó információk 
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Egyéb: 

-  

 
X X X   Egész település X X X  

Tervezhető 
projektelemek 

 Közlekedési Koncepció készítése 
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S4.P1.I3. Zöldfelületi hálózat fejlesztése 

→ S4.P1.I3.1. Belterületi zöldfelületek fejlesztése 

→ S4.P1.I3.2. Külterületi zöldfelületek fejlesztése 

A település vonzóbbá tételéhez, a lakosság komfortérzetének növeléséhez elengedhetetlen a 
településeken lévő zöldfelületek mennyiségi, minőségi helyreállítása, növelése és fejlesztése. 
Ehhez szükséges a zöldfelületek felmérése, zöldfelület-fejlesztési terv készítése, és ezen tervek 
megvalósítása. A települési zöldfelületek rendezése, azok megújulása, új területek kialakítása, 
kedvező esztétikai megjelenés biztosítása, fasorok telepítése nagyban hozzájárul a településkép 
megújításához. 

Az S4.P1.I3. Intézkedésre vonatkozó információk 

 
Tervezésben, előkészítésben 
szerepet vállalók 

Az intézkedés 
területi 
hatóköre 

Megvalósításban együttműködő 
szereplők 

Ö
n
k
o
rm

á
n
y
z
a
t 

C
iv

il
 s

z
e
rv

e
z
e
te

k
 

V
á
ll
a
lk

o
z
á
so

k
 

Egyéb: 

-  

Ö
n
k
o
rm

á
n
y
z
a
t 

C
iv

il
 s

z
e
rv

e
z
e
te

k
 

V
á
ll
a
lk

o
z
á
so

k
 

Egyéb: 

-  

 
X X X   Egész település X X X  

Tervezhető 
projektelemek 

 Zöldfelület-gazdálkodási koncepció aktualizálása 

 Zöldfelületek fejlesztése 

1.8. TELEPÜLÉSRÉSZ SZINTŰ STRATÉGIAI CÉLOK MEGFOGALMAZÁSA 

Gyál középtávú fejlesztési, elképzelései az elkövetkező 7-8 évre lettek megfogalmazva. Olyan 
összetett településfejlesztési beavatkozásokról van szó, amelyek jelentősen átalakítják a célterület 
jelenlegi állapotát, de hatásuk kisugárzik és az egész településre, illetve a vonzáskörzet, kistérség 
számára jelentenek pozitív fejlődést. A beavatkozások egy része pályázatokból, illetve az aktiválódó 
magánforrásokból válhat valóra. 

A helyzetértékelés részletesen tartalmazza a városrészek elemzését, és fejlesztési kihívásait, ebben 
a fejezetben csak a stratégia szempontjából kiemelten fontos elemek szerepelnek. Ahogyan a 
vizsgálati munkarészekben bemutatásra került, a városban összesen két városrész került 
lehatárolásra: 

1. Gyálliget-Gyálszőlő 
2. Külterületi gazdasági-turisztikai-lakó terület 

Gyálliget-Gyálszőlő városrész a város központi lakó-, intézményi- és egyéb kapcsolódó területei. 
Ugyan Gyálliget és Gyálszőlő részeket a vasút megosztja, s hagyományosan – településtörténeti 
szempontból is elválasztható egységek, azonban a város az egységes Gyál arculatot kívánja 
erősíteni, így Gyálliget és Gyálszőlő városrészi megosztásának nem lehet akadálya a vasút, s 
Gyálliget-Gyálszőlő városrészként szerepel az anyagban Gyál belterülete. 

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az egyes városrészekre milyen fejlesztési célok kerültek 
meghatározásra: 
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1.8.1. Gyálliget-Gyálszőlő városrész stratégiai céljai 

 Átfogó fejlesztési cél 

A városrészben az utóbbi időszakban jelentős fejlesztések valósultak meg, hogy olyan városközpont 
jöjjön létre, ami nem csak a városi, hanem a kistérségi (járási) szolgáltatásokat is magába foglalja, 
de az intézményi fejlesztések nem csak a városközpontba centralizálódtak, hanem tudatos 
fejlesztésnek következtében minden intézményt érint. A városrészben több olyan funkció 
elhelyezésre kerül, ami funkcióbővítést jelent. A városrészben elsősorban az elérhető szolgáltatások 
minőségi fejlesztése mellett azokat a fejlesztéseket kell előnyben részesíteni, melyek a 
lakókörnyezet fejlődésével járnak. A városrészben továbbra is úgy kell megszervezni a 
szolgáltatásokat, hogy azok minél jobb lefedettséget biztosítsanak területileg.  

 Fejlesztési célok a területen: 

 T.1.1. Települési szolgáltatások fejlesztése 

Az Önkormányzatnak kötelezettsége, hogy az intézményi hálózatot és a szolgáltatásokat 
fejlessze. Az intézményrendszer átalakulása szükségessé teszi a meglévő funkciók 
erősítését, új funkciók elhelyezését. A város továbbiakban is folytatni kívánja a korábbi 
városrehabilitációs fejlesztéseket, s további szolgáltatásokkal, esztétikai megújítással 
megerősíteni az eddig lezajlott folyamatokat. A városrészben mindenki számára elérhető – 
önkormányzati- köz- és kereskedelmi - szolgáltatásokat kell biztosítani. A városrész egyik 
legjelentősebb, megerősítésre kerülő funkciója a sport, hiszen a várásrészen belül – 
tanuszoda kialakítását követően – fontos városi sportcsarnok létesítése, illetve a meglévő 
sportpályák felújítása. 

o Településközpont kialakításának folytatása, közösségi szolgáltatások erősítése 
 Szolgáltatások fejlesztése 
 Közigazgatási, közoktatási, köznevelési, közegészségügyi rendeltetések fejlesztése 
 Integrált közösségi terek kialakítása 

o Kereskedelmi és szolgáltató egységek fejlesztése 
o Sport- és szabadidős létesítmények fejlesztése 

 T.1.2. Lakókörnyezet minőségi fejlesztése 

A városrészben a legjelentősebb területfelhasználást a lakóterületek jelentik. A 
közterületek fejlesztésével és létesítésével a jelenleginél harmonikusabb térszerkezet tud 
kialakulni, ami a településkép megújulásához is hozzájárul. Nem cél, hogy a kijelölt 
fejlesztési területeken túl további területek kerüljenek kijelölésre, a lakóterületi 
fejlesztéseket úgy kell megvalósítani, hogy a város továbbra is megőrizze kertvárosi 
karakterét.  

o Közterületek, zöldfelületek rendezése 
 Új közterületek kialakítása a harmonikus térszerkezet érdekében 
 Szabadtéri játszóterek kialakítása különböző korosztályok számára 
 Útsorfák telepítése, pótlása 

o Lakóterületek fejlesztése 

 A fejlesztési célok hatásainak elemzése 

A fejlesztési célok (a funkcióbővítő fejlesztések, a szolgáltatások bővítése, a lakókörnyezet 
állapotának javítása) a településrész adottságaihoz, az eddig lezajlott fejlesztési folyamatokhoz jól 
illeszkednek. A fejlesztések életminőség-javító hatása az egész városban jelentős.  

A fejlesztési célok a településrész adottságaihoz illeszkednek, hozzájárulnak a lakókörnyezet 
fejlesztéséhez, a meglévő közösségi rendeltetések megerősítéséhez. A fejlesztéseknek elsősorban a 
településrészen élő lakosság a célcsoportja. A fejlesztések összhangban vannak a 
településszerkezeti tervvel. 
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1.8.2. Külterületi gazdasági-turisztikai-lakó terület városrész stratégiai céljai 

 Átfogó fejlesztési cél 

Gyál város külterületén jelentős területeket jelölnek a településrendezési eszközök rekreációs és 
gazdasági területként. A gazdasági területek potenciálját elsősorban a város kiváló közlekedési 
kapcsolatai jelentik, így ezek az M0 autóút és az M5 autópálya mellett kerültek kijelölésre. Az eddig 
megvalósult gazdasági-logisztikai területek a település nyugti részén találhatók. A településnek át 
kell gondolnia, hogy a gazdasági területek további fejlesztéseit hogyan tudja indukálni a 
településen. Az M0 autóúttól északra találhatók a település rekreációs területei (tavak, crosspálya, 
Gyáli-patak és környezete), melynek kihasználása várat magára, s a településen élők pihenését kell 
szolgálnia. 

Némediszőlő a település egyetlen külterületi lakóterülete, ahol az elmúlt évek átalakulásának 
következtében eltűnőben a korábbi kertes mezőgazdasági terület. Az egykori zártkerti területek 
átalakulása már megállíthatatlan: a városrészben lakóterületek és gazdasági területek veszik át a 
korábbi mezőgazdasági területek helyét. A városrészben át kell gondolni, hogy a lakóterületek és a 
gazdasági területek fejlesztését hogyan lehet biztosítani a területen. 

 Fejlesztési célok a területen: 

 T.2.1. Gazdasági területek fejlesztése: 

Gyálon jelentős nagyságú, be nem épített és ki nem alakított gazdasági területek 
találhatók. A településnek olyan tevékenységet kell folytatnia, ami biztosítani tudja a 
kijelölt gazdasági területek megvalósítását, a meglévő, működő területek fejlesztését. A 
gazdasági területeket úgy kell pozícionálni, hogy Gyál város a kis-, közép- és 
nagyvállalkozások számára is megfelelő helyszín legyen. A külterületi gazdasági területek 
infrastruktúra ellátottságát – a fejlesztővel közösen – biztosítani kell. 

Némediszőlőn továbbra is a környezetet nem terhelő gazdasági tevékenységek elhelyezése 
támogatható. A gazdasági területek megjelenésének javítása Némediszőlő revitalizációjához 
hozzájárulhat.  

o Gazdasági fejlesztéseket nem akadályozó, átmeneti hasznosítások kidolgozása 
o Feltáró utak létesítése 
o Közsszolgáltatások biztosítása 
o Településmarketing tevékenységbe a gazdasági területek becsatornázása 
o Kisvállalkozói park létesítése 
o Gazdasági területek és a lakott területek fizikai elválasztása. 

 T.2.2. Fenntartható külterületi területfelhasználás biztosítása 

Külterületen a gazdasági fejlesztések mellett elsősorban a rekreációs fejlesztésekre, az 
élőhelyek megőrzésére és az alternatív energiahasznosításra kell hangsúlyt helyezni. 

o Alternatív energiahasznosítás 
o Egykori bányatavak turisztikai hasznosítása 
o Rekreációs fejlesztések 
o Természetközeli élőhelyek kialakítása és fenntartása 

 T.2.3. Némediszőlő minőségi fejlesztése 

Némediszőlőt veszélyezteti a jövőben leginkább – beavatkozások nélkül -, hogy szegregációs 
folyamatok megindulnak, hiszen a várostól távolabbi lakóterület, ahol a lakó és 
kereskedelmi funkció vegyesen található meg, s ahol az ingatlanok értéke és komfortossága 
alacsony. A városrészben olyan fejlesztések és beavatkozások szükségesek, melyek a 
városrész élhetőségét jelentősen javítják. A közmű infrastruktúra fejlesztése nagyban 
segítheti Némediszőlő felzárkózását. Némediszőlő és a város között biztonságos kapcsolatot 
kell létesíteni: kerékpárút kialakítása, buszközlekedés biztosítása. 
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o Szegregációs folyamtok megállítása 
o Közösségi területek, települési szolgáltatások bővítése 
o Kereskedelmi és szolgáltató egységek fejlesztése, üzletek elérésének a javítása 
o Rossz minőségű lakásállomány korszerűsítése a lakók bevonásával 
o Infrastruktúra fejlesztések 

 Némediszőlő és Gyálszőlő közötti közlekedési kapcsolat javítása (kerékpárút, 
közösségi közlekedés) 

 Utak, járdák fejlesztése Némediszőlő területén 
 Közmű infrastruktúra fejlesztése, rákötések arányának növelése 

 A fejlesztési célok hatásainak elemzése 

A fejlesztési célok a városrész adottságaihoz illeszkednek, a jelenlegi hiányosságok, eddig elmaradt 
fejlesztések megvalósulásának előkészítését jelentik. Hatásuk egyértelműen pozitív, mivel a 
gazdasági környezetet fellendítik, valamint a természetes környezetet megőrzik, a meglévő 
tájhasználatot megerősítik. A fejlesztések összhangban vannak a településrendezési eszközökkel. 
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1.9. A CÉLRENDSZER SZINERGIA VIZSGÁLATA 

Az egyes intézkedések hatása nem csupán önmagában érdekes, hiszen nem függetleníthetőek el egymástól, hatással vannak egymásra. A szinergiavizsgálat azt 
mutatja be, hogy az egyes intézkedések hogyan kapcsolódnak egymáshoz és együttesen milyen fejlesztési teret hoznak létre.  

Célrendszer szinergia vizsgálata 
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Közoktatás fejlesztés       
 

    
               

Művészeti képzések támogatása 
X 

 
 

   
 

 
         

 
        

Felnőttképzés támogatása 
X  

   
   

  
                

Felzárkóztató képzési programok támogatása 
X X X 

   
 

   
    

 
           

Civil szféra erősítése 
 X X X 

    
 

  
  

  
 

  
        

Közösségi programok támogatása 
    X 

 
    

 
               

Közösségi bűnmegelőzési program 
X    X  

 
   

 
               

Ifjúsági szabadidős tevékenységek bővítése X X   X X  
 

        
  

        

Munkaerőpiacon történő érvényesülési esélyek növelése X  X X X    
 

                 

Esélyegyenlőség elősegítése 
X X X X X X X X X 

 
    

 
           

Szemléletformálás 
X X  X X X     
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Célrendszer szinergia vizsgálata 
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Önkormányzat szolgáltató jellegének erősítése 
    X       

  
       

 
     

Településmenedzsment fejlesztése 
           X 

 
       

 
     

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 
    X         

 
  

 
         

Szociális szolgáltatások fejlesztése    X X     X    X 
 

           

Közlekedés fejlesztés 
               

 
    

  
 

 
  

Sport és rekreációs fejlesztések 
   X X X           

 
         

Helyi kulturális élet támogatása 
X X  X X X           X 

 
        

Megújuló energiaforrások támogatása 
          X        

 
      

 

Fenntarthatósági szemlélet erősítése 
    X X     X         

 
      

Beruházás élénkítés 
  X                 X 

  
    

Vállalkozói infrastruktúra fejlesztése 
                    X 

     

Külterületek újrahasznosítása 
                   X X X 

 
   

Épített környezet fejlesztése 
                       

   

Települési infrastruktúra fejlesztése 
                       X 

  

Zöldfelületi hálózat fejlesztése 
                       X X 
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2. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 

2.1. A TEMATIKUS CÉLOK ÉS A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK VISZONYA 

 Lehetséges kulcsprojekt(ek)  

A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető feltételét képezik valamely (akár 
több) Középtávú Települési Cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul meg, valamelyik cél 
nem vagy csak kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt (ami jellemzően nagyobb összegű 
projekt) megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések megvalósulásának vagy azok 
hatásai érvényesülésének. A kulcsprojekt nem feltétlenül integrált projekt, célszerű azonban, ha a 
kulcsprojekthez további projektek kapcsolódnak.  

Ezek jellemzően akcióterületeken helyezkednek el, azonban lehetnek akcióterületen kívüli – 
pontszerű - projektek is. 

 Lehetséges akcióterület(ek)  

Jelen jogszabályi környezet már nem írja elő pályázati feltételként, hogy a beavatkozás csak 
kijelölt akcióterületen történhet, de hasznos lenne minél előbb elgondolkodni, hogy a településen 
melyek a területileg lehatárolható, komplex beavatkozást igénylő (potenciális akcióterületek). Ha 
körvonalazódnak a lehetséges akcióterületek, a megalapozó vizsgálatok könnyebben tudnak 
ráfókuszálni. 

Lásd: 2.2. fejezet 

 Akcióterületi projektek (térben koncentrált és egymással összehangolt projektek): 

Az egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületen végbemenő fejlesztések 

‐ egymással szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes projektelemek segítik más projektek 
megvalósulását illetve hatásának kiteljesedését 

‐ az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra, 
‐ ahol az önkormányzat a fejlesztéseket alapvetően befolyásoló pozícióban van, 
‐ volumenük, így várható hatásuk is legyen akkora, hogy érzékelhető változást idézzenek elő 

az akcióterületen, illetve a településrészen vagy a városban (településfejlesztés 
gócpontjai). 

További kritérium az akcióterületek kijelöléséhez: akcióterületeknek nincs közös, egymással 
területileg átfedésben lévő része. 

Lásd: 2.4. és 2.5. fejezet 

 Akcióterületen kívüli – pontszerű - projektek: 

Nem minden – a város területén megvalósuló - projekt tekinthető akcióterületi projektnek, mert 
vagy időben, vagy térben nem koncentráltak, vagy a beavatkozás jellege nem komplex. Térben nem 
koncentrált projekt például egy olyan program megvalósítása, amely a város különböző pontjain 
jelent pontszerű beavatkozásokat. Időben nem koncentrált az a projekt, amelynek megvalósítása 
csak hosszabb idő alatt lehetséges. Végül nem komplex jellegű az a projekt, amely egyetlen, 
pontszerű beavatkozást jelent. Jellemző akcióterületen kívüli projektek:  

‐ önálló épületek, építmények felújítása, korszerűsítése, energetikai fejlesztése, 
‐ közterület- és környezetrendezés a város egy-egy pontján, 
‐ új, önálló létesítmény elhelyezése a városszövetben, 
‐ hosszabb idő alatt (nem akciószerűen) megvalósítható fejlesztések (meglévő lakóterületek 

átépülése, ipari területek funkcióváltása, stb.) 
Lásd: 2.6.1. fejezet 

 Lehetséges hálózatos projektek  

Egymással összehangolt, térben kapcsolódó projektek. A hálózatos projekt: 

- több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből áll, 
- a település egészére vagy annak jelentős részére kiterjed, 
- projektelemei egy együttműködő rendszer elemeit képezik. 
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A hálózatos projekt lehet integrált projekt, ez esetben az együttműködő projektelemek különböző 
jellegűek, más-más megvalósítójuk van. (pl. közlekedési hálózat fejlesztés részeként belső 
tehermentesítő utak építése; kerékpárút hálózat részeként kerékpárutak építése és kijelölése; az 
energiafelhasználás csökkentéséhez kapcsolódó, közintézmények energetikai célú beruházásait 
tartalmazó projektek; tehetséggondozási projektek összessége a település közoktatási 
intézményeiben). 

Lásd: 2.6.2. fejezet 

 Nem beruházási jellegű hálózatos projektcsomagok (soft projektek) 

A településszövet fizikai átalakítása közvetett módon hat arra a községben az életre, amelynek a 
települési szövet az anyagi hordozója. A települési élet minőségének közvetlen javítását a „soft” 
típusú beavatkozások szolgálják.  

- Képzési, foglalkoztatási, közösségi programok költségei 
- Közbiztonsági programok költségei (pl. térfigyelő kamerák működtetése) 

Lásd: 2.6.3. fejezet 

2.2. AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE, A KIJELÖLÉS ÉS A LEHATÁROLÁS INDOKLÁSÁVAL 

Gyál szolgáltatások és funkcióellátottság tekintetében kedvező pozíciót mondhat magáénak, 
összességében azt lehet mondani, hogy a város urbanizáltsági foka kielégítő. A városban számos 
szolgáltatás elérhető, illetve számos szolgáltatás fejlesztésre került az elmúlt tíz évben. 

Az akcióterületi fejlesztéstől nem csupán azt várjuk, hogy a településképi, funkcióbővítő 
beavatkozások megtörténjenek, hanem azt is, hogy az itt elért eredmények befolyással legyenek a 
település egészére, esetenként hatásuk akár a járás, kistérség egy részére is kiterjedjen. Ez részben 
azt is jelenti, hogy a pontszerű fejlesztések szétsugároznak és a rehabilitált terület környezetében 
eddig meg nem valósult, piaci alapú fejlesztések indulnak meg, amelyek eredményei összeérnek az 
önkormányzat által irányított településfejlesztésekkel. Tágabb értelemben pedig az egész települési 
környezetre, a lakosság életminőségére nézve pozitív változásokat várunk.  

Az akcióterületek a városfejlesztés gócpontjai, kiemelt fejlesztési célterületei, ahol több, 
egymással összefüggő beavatkozás, projekt valósul meg. Az akcióterületi fejlesztések várhatóan 
nem csak a városban, hanem a vonzáskörzetében is éreztetik hatásukat. 

A város - korábbi IVS-ében meghatározott - akcióterületei felülvizsgálatra kerültek. Egyrészt a 
Városközpont akcióterület vonatkozásában további fejlesztéseket tervez az Önkormányzat, illetve 
területi hatályát kiterjeszti további területekre a Széchenyi utca mellett. A Városközpont 
akcióterület Gyálliget-Gyálszőlő városrészt érinti. Rekreációs területek akcióterület továbbiakban is 
tartalmazza az ITS, annak kiterjedése kis mértékben változik, hiszen keleti része továbbiakban a 
Bartók Béla utcáig tart, hogy a Bartók iskola között tervezett fejlesztéseket is magába tudja 
foglalni. A település az elmúlt időszakban nem tudott fejlesztéseket megvalósítani a Gazdasági 
területek fejlesztése a KKV-k számára akcióterületen, mivel a terület elhelyezkedése és jellege 
miatt nem alkalmas a fejlesztésekre. Helyette új, kisvállalkozói park akcióterület kerül kijelölésre a 
Kisfaludy utca és Bem József utca közötti szakaszon. A korábbi gazdasági terület akcióterületet nem 
tartalmazza jelen ITS, mivel a területen nem tud az Önkormányzat a fejlesztéseket alapvetően 
befolyásoló pozícióban fellépni. 

változott az előző időszakhoz képest. 

- Városközpont akcióterület (AT1) Kolozsvári utca – Bajcsy-Zsilinszky Endre utca – Hunyadi 
János utca – Toldi Miklós utca – Vasút utca – Kisfaludy utca – Zrínyi Miklós utca – Szent István 
utca – Károlyi Mihály utca  - Széchenyi István utca - Pesti utca – Liliom utca – Tavasz utca – 
Piroska utca – Tulipán utca – Kőrösi út által határolt terület, ami érinti a Gyálszőlő és 
Gyálliget településrészeket, kiterjedése 109,72 ha. Az akcióterület a város központi 
területe. 
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- Rekreációs területek akcióterület (AT2) a Külterületi gazdasági-turisztikai-lakó terület és 
Gyálliget-Gyálszőlő városrészeken helyezkedik el. Az akcióterület lehatárolása: Jálics holdas 
– Puskás utca – Szélső utca - Könyves Kálmán utca – Bartók Béla utca - Kodály Zoltán utca – 
Babits Mihály utca – Móricz Zsigmond utca - Fácános dűlő – Bem József utca – M5 autópálya – 
Budapest közigazgatási határa, a Gyáli-patak menti terület a Kőrösi útig (városhatárig), 
összes kiterjedése 184,25 ha. Az Önkormányzat a területen a rekreációhoz kapcsolódó 
funkciókat kívánja erősíteni. 

- Kisvállalkozói park akcióterület (AT3) Erdősor utca – Bem József utca – Fácános dűlő --
Kisfaludy utca közterületek által határolt terület, kiterjedése 31,58 ha. A területen 
elsődlegesen cél a településen működő, illetve a településre letelepedni szándékozó kis- és 
középvállalkozások részére telephely biztosítása. 

Az útmutatóban meghatározott lehatárolási szempontrendszer nem indokolja további akcióterületek 
kijelölését, illetve ezt a település mérete és szerkezete sem követeli meg. Emellett több az 
Önkormányzatnak a kijelölt akcióterületeken kívül nincsen lehetősége a fejlesztéseket alapvetően 
befolyásoló pozícióban fellépni. 

2.3. A TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK ÉS VÁROSRÉSZEK KAPCSOLATA 

Gyálliget-Gyálszőlő városrész 

Akcióterületi 
projektek  

AT1 Az akcióterületen megvalósított fejlesztéseket lásd a 2.4.1. Az egyes 
akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű 
bemutatása című fejezetben 

AT2 Az akcióterületen megvalósított fejlesztéseket lásd a 2.4.2. Az egyes 
akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű 
bemutatása című fejezetben 

AT3 Az akcióterületen megvalósított fejlesztéseket lásd a 2.4.3. Az egyes 
akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű 
bemutatása című fejezetben 

Pontszerű 
beavatkozások  

P11 Városi Gazdaház 

P12 Gyál vasútállomás és környezetének megújítása 
 

Külterületi gazdasági-turisztikai-lakó terület városrész 

Akcióterületi 
projektek  

AT2 Az akcióterületen megvalósított fejlesztéseket lásd a 2.4.2. Az egyes 
akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű 
bemutatása című fejezetben 

AT3 Az akcióterületen megvalósított fejlesztéseket lásd a 2.4.3. Az egyes 
akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű 
bemutatása című fejezetben 

Pontszerű 
beavatkozások  

P21 Szent György emlékhely 

 

Hálózatos, Soft projektek (egymással összehangolt, térben kapcsolódó projektek) 

Projekt megnevezése Településrészek: 

1 Gyálliget-
Gyálszőlő 
városrész 

2. 
Külterületi 
gazdasági-
turisztikai-
lakó terület 

H1 Kerékpárút fejlesztése   

H2 Fasorok létesítése   

H3 Bel- és külterületi utak javítása   

H4 Megújuló energiaforrások építése közintézményekben   

H5 Meglévő önkormányzati bérlakások felújítása, támogatás esetén új építése   

S1 Városi arculat meghatározása, kialakítása, Gyál egyediségének erősítése   

S2 Egészség-fejlesztő prevenciós programok biztosítása   

S3 Rendszeres együttműködés az Önkormányzat és a településfejlesztési 
stratégiai munkacsoport között 

  

S4 Közösségi zöldfelület fejlesztése   
 

          Erős kapcsolat           Közepesen erős kapcsolat  
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2.4. AKCIÓTERÜLETI FEJLESZTÉSEK 

Az akcióterületi fejlesztések során is igaz, hogy az egyes specifikus célok megvalósítása szorosan 
összefügg, s egymásra való hatásuk erőteljes. Az egyes elemek jelentősége azonos, egyik cél 
háttérbe kerülése sem engedhető meg, mert az elkerülhetetlen hangsúlyeltolódásokat okozna, s 
esetleg a rehabilitáció sikerességét is veszélyeztetné. 

2.4.1. Városközpont akcióterület (AT1) 

 Az akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben 

Városközpont akcióterületet az alábbi közterületek határolják: Kolozsvári utca – Bajcsy-Zsilinszky 
Endre utca – Hunyadi János utca – Toldi Miklós utca – Vasút utca – Kisfaludy utca – Zrínyi Miklós utca 
– Szent István utca – Károlyi Mihály utca  - Széchenyi István utca - Pesti utca – Liliom utca – Tavasz 
utca – Piroska utca – Tulipán utca – Kőrösi út. 

Az akcióterületet a város központi részén, Gyálliget-Gyálszőlő városrészen helyezkedik el. Az 
akcióterület a korábbi „Városközpont kialakítása” akcióterület keleti irányú bővítésével került 
kijelölésre, a Széchenyi István utca – Károlyi Mihály utca – Szent István utca – Ady endre utca által 
határolt területrésszel egészül ki. 

 

 A terület rövid bemutatása, az akcióterület jelenlegi területfelhasználása 

A városközpontközpont a Kőrösi útra, annak is jellemzően a Gyálliget felőli oldalára szerveződik, 
illetve a Kőrösi út és erre merőleges nagyobb gyűjtőutak találkozásánál alakult ki: itt találhatók a 
kereskedelmi egységek, a városi intézmények. Ezeken a területeken a lakóterületekhez hasonló 
léptékű épületekkel találkozunk, de az épületek földszintjén rendszerint üzlethelyiség található, 
illetve ezeken a területeken találhatóak a város közintézményei (Posta, Orvosi rendelő, Rendőrség, 
Polgármesteri Hivatal, Piac, Közösségi Ház és Városi Könyvtár, Óvodák) is. 

A városrész struktúráját, hasonlóan a szomszédos XVIII. kerülethez szigorú raszteres kiosztású utcák 
határozzák meg. A településrész egyöntetű, egészére szabadon álló családi házas beépítés jellemző. 
A terület beépítése viszonylag sűrű, csupán néhol található közpark vagy játszótér, illetve egyéb 
közösségi terület vagy intézmény (oktatási intézmények, sportpálya stb.). 

 Korábban az akcióterületen lezajlott fejlesztések:  

A város egyik legnagyobb fejlesztése a városközpont kialakítása volt, amire 2009 és 2013 között 
került sor. A Polgármesteri Hivatal és Járási Hivatal 2013 januárjában készült el. Az így létrejött 
Kistérségi Szolgáltató Központban több ügytípusban is ügyet tudnak indítani, illetve korszerű, 
ügyfélbarát szolgáltatások érhetők el. A Kőrösi út régi nyomvonalán egyirányú szervizút lett kiépítve 
parkolókkal és bicikliúttal. A Somogyi Béla utcában, József Attila utcában és a Kőrösi út régi 
nyomvonalán az Arany János Közösségi ház és az új polgármesteri hivatal előtt összesen 60 darab 
parkolóhely került kialakításra. 
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- 4601. j. összekötő út (Kőrösi út) a városközpont rehabilitációhoz illeszkedő nyomvonal 
módosítása és a kapcsolódó közterületek fejlesztése 

- Kistérségi Szolgáltató Központ épületnek kiépítése 

- Piac tér két ütemben történő rehabilitációjának első fázisában a piacépület külső felújítása 
és környezetének rendezése 

 Az akcióterület szabályozási terve 

Településközponti területbe a Kőrösi út, Bacsó Béla út, a Széchényi utca egyes részei, illetve 
különböző intézmények telkei és környezetük tartoznak. Településközpontba sorolja továbbá a terv 
a piac területét, illetve a víztorony alatti fejlesztési területeket. Az akcióterületen a legjelentősebb 
területhasználatnak a kertvárosias lakóterület tekinthető. Egyéb területfelhasználások az 
akcióterületen: különleges oktatási terület az Ady Endre Általános Iskola telke, míg a vele 
szomszédos sportpályák területe különleges sportterület. A Millenniumi Park területét a 
településrendezési eszközök zöldterületbe sorolják. 

 

 Az akcióterületen végrehajtandó fejlesztések illeszkedése stratégiai célokhoz 

A városi és városrészi célokkal összhangban az akcióterületi fejlesztés átfogó célja, hogy a terület a 
fizikai megújítása, a településközpont jellegének megerősítése útján ne csak a város, hanem a 
járás, illetve a vonzáskörzet egy fontos célpontjává váljon. E célhoz a legfontosabb specifikus célok: 
a településközponti funkciók további erősítése, közösségi funkciók erősítése 
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- Településközponti funkciók további erősítése 

A város rendelkezik a főbb településközponti funkciókat magába foglaló 
településközponttal, de továbbfejlesztésre szorul. A további intézményfejlesztési 
lehetőségek kielégítése a mai intézményterületeken és azok környezetében megoldható. 

A fejlesztés tevékenységei: 

o Sportpálya komplex fejlesztése 
o Sportcsarnok létesítése a sportpályán 
o Ady Endre utcai posta épületének rekonstrukciója  
o Védőnői épület rekonstrukciója 
o Szolgáltató- és lakóház kialakítása 

- Közösségi funkciók erősítése 

A város egészének fejlesztésére és az akcióterület fejlesztésére vonatkozó stratégiai célok 
megvalósulásának és fenntarthatóságának egyik kulcsa a fejlesztéseket értő, támogató, erős 
identitástudattal rendelkező, kommunikáció-kész lakosság.  

A közterületek fizikai rehabilitációja nagyban hozzájárul a városközpont 
hasznosíthatóságához, illetve a kereskedelmi és szolgáltató funkciók megtelepedéséhez, de 
emellett fontos hogy használható közösségi területek jönnek létre. A közterületek mellett 
az akcióterületen megvalósuló sport fejlesztések célozzák elsősorban a közösségi funkciók 
erősítését, hiszen ezek a beavatkozások a településen élők kikapcsolódását, rekreációját 
szolgálják.  

A fejlesztés tevékenységei: 

o Piac tér rehabilitációjának befejezése 
o Millenniumi park rehabilitációja és közösségi térként való kialakítása 
o Sportpálya komplex fejlesztése 
o Sportcsarnok létesítése a sportpályán 
o Víztorony környezetének rendezése – rekreációs területek kialakítássa 
o Gyalogos forgalom elsőbbségének kialakítása a Somogyi Béla utcában  

Az akcióterületi fejlesztések  

- az alábbi célokhoz, intézkedési szinthez illeszkednek:  

o Közösségi programok támogatása 
o Ifjúsági szabadidős tevékenységek bővítése 
o Önkormányzat szolgáltató jellegének erősítése  
o Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése  
o Szociális szolgáltatások fejlesztése  
o Közlekedésfejlesztés 
o Sport- és rekreációs fejlesztések 
o Helyi kulturális élet támogatása  
o Megújuló energiaforrások támogatása 
o Fenntarthatósági szemlélet erősítése 
o Beruházás élénkítés 
o Épített környezet fejlesztése 
o Települési infrastruktúra fejlesztése 
o Zöldfelületi hálózat fejlesztése 

- illetve az alábbi, főbb városrészi célokkal biztosított a szinergia: 

o T.1.1. Települési szolgáltatások fejlesztése 
o T.1.2. Lakókörnyezet minőségi fejlesztése 
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Tervezett akcióterületi projektelemek 

Projekt megnevezése Projekt rövid leírása 

ATP11 Piac tér rehabilitációjának 
befejezése 

A fejlesztést a terület tulajdoni viszonyainak rendezése befolyásolja. A 
piac rehabilitációjának befejezéséhez elengedhetetlen az Ady Endre 
utca és a piac közötti terület rendezése. 

ATP12 Millenniumi park rehabilitációja 
és közösségi térként való 
kialakítása 

Több korosztály számára megfelelő közösségi park, parkoló építése 

ATP13 Sportpálya komplex fejlesztése A meglévő sportpálya területén több sportág számára alkalmas pályák 
kialakítása 

ATP14 Sportcsarnok létesítése a 
sportpályán 

Több, mint 500 fő befogadására alkalmas sportcsarnok kialakítása hozzá 
kapcsolódó 22 szobás szállodával. 

ATP15 Ady Endre utcai posta épületének 
rekonstrukciója 

Posta szolgáltatásainak fejlesztése, kapcsolódó szolgáltató tér 
kialakítása. 

ATP16 Víztorony környezetének 
rendezése – rekreációs területek 
kialakítássa 

A szabadidő eltöltésére alkalmas, színvonalas városi zöldfelületek 
növelése. 

ATP17 Védőnői épület rekonstrukciója A település megfelelő körülmények között kívánja biztosítani a védőnői 
szolgáltatást, s ezért a Kőrösi út 136. (2520 hrsz) alatti épület 
felújítása tervezett. 

ATP18 Szolgáltató- és lakóház 
kialakítása 

A településközponti szolgáltatások erősítésére, megújítására kerül sor a 
Kőrösi út – Somogyi Béla utca saroktelken (2611, 2615 hrsz). Cél, hogy a 
település az újabb fejlesztésekkel egy modern, barátásgos és 
színvonalas városias környezetet hozzon létere. 

ATP19 Gyalogos forgalom elsőbbségének 
kialakítása a Somogyi Béla 
utcában 

A víztorony környezetének rendezéséhez kapcsolódóan a Somogyi Béla 
utcában - Szent István utca és Arany János utca közötti szakasz – cél 
sétálóutca kialakítása. 

2.4.2. Rekreációs területek akcióterület (AT2) 

 Az akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben 

Rekreációs területek akcióterület (AT2) a Külterületi gazdasági-turisztikai-lakó terület és Gyálliget-
Gyálszőlő városrészeken helyezkedik el. Az akcióterület lehatárolása: Jálics holdas – Puskás utca – 
Szélső utca  - Könyves Kálmán utca – Bartók Béla utca - Kodály Zoltán utca – Babits Mihály utca – 
Móricz Zsigmond utca - Fácános dűlő – Bem József utca – M5 autópálya – Budapest közigazgatási 
határa, a Gyáli-patak menti terület a Kőrösi útig (városhatárig), összes kiterjedése 184,25 ha.  

Az akcióterületet kisebb része Gyálliget-Gyálszőlő városrész érinti, míg a nagyobb területrész 
Külterületi gazdasági-turisztikai-lakó terület városrészen fekszik. A korábbi, „A turisztikai és 
rekreációs területek fejlesztése” című akcióterület került bővítésre északkeleti irányban a Könyves 
Kálmán utca és a Móricz Zsigmond utca – Kodály Zoltán utca között a Bartók Béla utcáig. 
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 A terület rövid bemutatása, az akcióterület jelenlegi területfelhasználása 

Az akcióterület kisebbik része található belterületen. a belterület jelentős része beállt kertvárosias 
lakóterület, a belterülethez közel találhatók eddig be nem épített, további fejlesztési területek. A 
egy illetve kétszintes Bartók Béla Általános Iskola a Bartók Béla utca – Kodály Zoltán utca – Juhász 
Gyula utca – Könyves Kálmán utca tömbben helyezkedik el. Az iskolától délnyugatra egy nagy 
kiterjedésű, nem hasznosított terület található. 

Az akcióterület további területei külterületen helyezkednek el. A területhasználat legjelentősebb 
elemei a vízfelületek: Morfeusz-tó, Peremvárosi Horgásztó és Pihenőpark, illetve a Gyáli-patak. A 
külterületen továbbá mezőgazdasági területeket és erdőterületeket találunk. 

 Korábban az akcióterületen lezajlott fejlesztések: Gyáli-patak revitalizációja 

 Az akcióterület szabályozási terve 

 

A településrendezési eszközök a belterületeket jellemzően beépítésre szánt területbe sorolják. A 
lakóterületek és a lakóterületi fejlesztési területek kertvárosias lakóterületbe tartoznak. A Bartók 
Béla Általános Iskola 6474/1 hrsz-ú ingatlanját KOkt-1 jelű oktatási terület építési övezetbe sorolja. 
A különleges oktatási területtől délkeletre és délnyugatra Vt-8 jelű településközpont vegyes terület 
került kijelölésre. A településközpont vegyes terület beépítési intenzitása kissé magasabb (45%), 
mint az oktatási területnek, azonban kisebb a megengedett legnagyobb építménymagasság (8,0 
méter). 
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Az akcióterület külterületi részein a TRE-k jelentős fejlesztési területeket jelölnek ki. Beépítésre 
szánt területek jellemzően a Gyáli-patak jobb partján találhatók, s a tavak környezetében 
különleges beépítésre nem szánt területfelhasználásokat javasol a terv. Különleges termálfürdő 
(Kre-Th) és termálhotel (Kre-Th) területek kerültek kijelölésre a temető és a Gyáli-patak közötti 
területen, illetve ehhez északon kapcsolódóan Kre-Ap jelű apartman-házas és Kre-Üd jelű 
üdülőházas szállás építési övezetek. A Gyáli-patak és a lakóterületek között jelentős nagyságú 
sporttelepre tesznek javaslatot a tervek. A „Gyáli Termálfürdő és Tematikus Park” területén 
intenzív és extenzív közösségi kert, védő zöldfelület és vízfelület található. 

 Az akcióterületen végrehajtandó fejlesztések illeszkedése stratégiai célokhoz 

A városi és városrészi célokkal összhangban az akcióterületi fejlesztés átfogó célja a megvalósítható 
rekreációs területek kijelölése és fejlesztése.3 Gyálon jelentős nagyságú beépítésre szánt területek 
találhatók, azonban nem kapcsolódnak ehhez jelentős nagyságú és használható zöldterületek. A 
Bartók Béla Általános Iskola mögött található 2,29 ha-os hasznosítatlan terület jól tudja kiszolgálni a 
városrész rekreációs igényeit. A Peremvárosi Horgásztó és Pihenőpark nagyon kedvelt az egész 
városban, fontos közösségi tér, ami jelentős potenciálokkal rendelkezik. 

- Rendezett települési környezet biztosítása 

Az akcióterület belterületi részein a rendezett településképet szolgálják a kapcsolódó 
zöldterületi fejlesztések. Legjelentősebb fejlesztésnek a Bartók Béla Általános Iskola 
mögötti terület (6473/9 hrsz) tekinthető, ahol a terület nagyságából adódóan több funkciót 
betöltő zöldterület is kialakítható. A zöldterülethez kapcsolódóan fejleszteni kell továbbá a 
település zöldfelületi hálózatát. A felülvizsgálat során cél, hogy a belterülettel határos 
lakóterületi fejlesztési területeken kevésbé intenzív lakóterületek szülessenek. 

A Bartók Béla Általános Iskola külső felújításával, energetikai rekonstrukciójával az 
önkormányzat nem csak megfelelő körülményeket szán az oktatásban részt vevőknek, 
hanem példaértékű lehet a lakosságnak az energetikai célú beruházások területén is. 

A fejlesztés tevékenységei: 

o Zöldterület kialakítása a Bartók Béla Általános Iskola mögött: 
 több korosztály számára használható park létrehozása 
 energiahatékonysággal összefüggő tematika kidolgozása 
 Green City elveinek megfelelő zöldterület kialakítása 

o Magasabb zöldfelületi arányt biztosító településrendezési eszközök kidolgozása 
o Útsorfák létesítése 
o Bartók Iskola energetikai rekonstrukciója 

- Horgásztó környezetének fejlesztése 

A Peremvárosi Horgásztó és Pihenőpark fejlesztése során figyelembe kell venni, hogy olyan 
fejlesztéseket kell megvalósítani, ami a horgászathoz kapcsolódó tevékenységeket nem 
korlátozza. A Horgásztó megközelítését és környezetét javítani kell, további közösségi 
területeket kell kijelölni. 

A fejlesztés tevékenységei: 

o Horgásztó komplex hasznosításának kidolgozása; 
o Közösségi területek kialakítása; 
o Kerékpáros és gyalogos megközelítés biztosítása. 

Az akcióterületi fejlesztések  

- az alábbi célokhoz, intézkedési szinthez illeszkednek:  

o Közösségi programok támogatása 
o Ifjúsági szabadidős tevékenységek bővítése 
o Közlekedésfejlesztés 
o Sport- és rekreációs fejlesztések 
o Megújuló energiaforrások támogatása 

                                                 
3 A korábbi ITS célkitűzéseket fogalmaz meg a szabadidőközpont, a termálfürdő, a turizmus- és 
szálláshelyfejlesztéssel, kerékpárutak fejlesztésével, valamint a bányatavak rekreációs és sportterületként való 
hasznosításáról, azonban az elképzelés léptéke nem tette lehetővé a fejlesztést. 
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o Fenntarthatósági szemlélet erősítése 
o Külterületek újrahasznosítása 
o Települési infrastruktúra fejlesztése 
o Zöldfelületi hálózat fejlesztése 

- illetve az alábbi, főbb városrészi célokkal biztosított a szinergia: 

o T.1.1. Települési szolgáltatások fejlesztése 
o T.1.2. Lakókörnyezet minőségi fejlesztése 
o T.2.2. Fenntartható külterületi területfelhasználás biztosítása 

Tervezett akcióterületi projektelemek 

Projekt megnevezése Projekt rövid leírása 

ATP21 Peremvárosi Horgásztó 
környezetének rendezése 

A horgásztó és környezete a szabadidő eltöltésére alkalmas, színvonalas 
pihenőhely legyen.   

ATP22 Bartók iskola mögötti zöldterület 
rehabilitációja 

A szabadidő eltöltésére alkalmas, színvonalas városi zöldfelületek 
bővítése. 

ATP23 Bartók Iskola külső felújítása, 
energetikai rekonstrukció 

Energetikai pályázat keretében nyílászárók cseréje, hőszigetelés, 
napenergia hasznosítás. 

2.4.3. Kisvállakozói park akcióterület (AT3) 

 Az akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben 

Főtér akcióterületet az alábbi közterületek határolják: Erdősor utca – Bem József utca – Fácános 
dűlő --Kisfaludy utca közterületek. 

Az akcióterület részben a Külterületi gazdasági-turisztikai-lakó terület városrész, részben Gyálliget-
Gyálszőlő városrészen helyezkedik el. 

 

 A terület rövid bemutatása, az akcióterület jelenlegi területfelhasználása 

Az akcióterületet kettéosztja a Bartók Béla utca, mely egyben a városrészek határa is.  

‐ A Bartók Béla utcától délnyugatra található terület kisebb, északkeleti része belterületen 
fekszik, a többi külterületi ingatlan. A területrész jellemzően beépítetlen. A terület északi 
részén, öt építési telken található épület, melyek közül egy lakóépület, négy pedig KKV 
telephely és üzemi jellegű épület. A beépített telkek feltárása a Bartók Béla utcáról 
történik. A terület jelentős része jelenleg gyepterület, a terület középső részén kisebb 
bozótosodó foltok is találhatók. 

‐ A Bartók Béla utcától északra nagy kiterjedésű piac (volt gyáli lengyel piac) és egyéb 
kisvállalkozások telephelyei, illetve egy vendéglátóhely található, amit a tömbtől északra 
elhelyezkedő kertvárosias lakóterületektől 120-130 méter széles erdőterület választ el. 
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Az akcióterületet változatos területhasználat övezi. Északnyugatról kertvárosias lakótömbök, 
délnyugatról a városi temető, délkeletről logisztikai központok, északról szintén kertvárosias 
lakóterületek határolják. 

 Az akcióterület szabályozási terve 

A hatályos településrendezési eszközök a véderdő kivételével kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
területfelhasználásba sorolják az akcióterületet.  

 

Az akcióterület délnyugati részén a fejlesztések megvalósítása érdekében – az ITS készítésével 
párhuzamosan – zajlik a szabályozási terv felülvizsgálata, melynek célja, hogy a korlátozó tényezők 
figyelembevételével a terület újraszabályozása megtörténjen úgy, hogy a tömb feltárása 
megvalósulhasson és a telekstruktúra újragondolása után a terület a helyi kis- és középvállalkozások 
számára vonzó fejlesztési területté váljon.4  

A piac tömbjét a szabályozási terv Gksz-5 építési övezetbe sorolja. Az építési övezeten belül 
meghatározásra került az építési hely. A Gksz-5 építési övezet az akcióterület többi részétől 
eltérően nagyobb (legfeljebb 8,0 méter) épületmagasságú épületek elhelyezését engedi. 

                                                 
4 A szabályozás során a tömböt két részre osztva kezeli a módosítás, melyek között a határvonal a nagynyomású 
gázvezeték. Olyan megoldás kidolgozása volt a cél, amely segítségével a két területrész feltárása és használata 
egymástól függetlenül, önállóan is megoldható. Az érintett telektömb Kisfaludy és Bem József utcák közötti 
mélysége 320 és 420 m között változik. Így a nevezett utcákkal párhuzamosan kialakított feltáró út létesítése 
esetén három, átlagosan 100-140m mély teleksáv alakulhat ki. Mivel csak a módosítási területre vonatkozó 
egyedi előírás megfogalmazása is szükséges volt, ezért a meglévő Gksz-1 és Gksz-6 építési övezetek 
szabályozási paramétereivel megegyező Gksz-1* és Gksz-6* övezeteket hoz a módosítás létre. A lakóterületek 
és a temető védelme érdekében a szomszédos telekhatáron 10 m szélességben védőzöld sáv telepítésének 
kötelezettségről rendelkezik a szabályozási terv módosítási javaslata. 
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 Az akcióterületen végrehajtandó fejlesztések illeszkedése stratégiai célokhoz 

A városi és városrészi célokkal összhangban az akcióterületi fejlesztés átfogó célja, hogy az 
akcióterületen kis- és középvállalkozásokhoz kapcsolódó fejlesztések valósuljanak meg, s ennek 
keretén belül rendeződjön Gyál Nagy Piac területe. E célhoz a legfontosabb specifikus célok: a 
gazdasági területek kialakítása, a gazdasági területek és a lakóterületek között fizikai elválasztás 
biztosítása, kapcsolódó zöldterületi fejlesztések.  

- Gazdasági területek kialakítása és rehabilitációja 

A településrendezési eszközök módosításával az akcióterületen már megkezdődött a 
gazdasági területek rendezése. A gazdasági területek kialakításához szükséges a megfelelő 
infrastruktúra (villany, víz, és gáz közmű; nagy teherbírású út) kialakítása, mely képessé 
teszi a területet környezetet nem terhelő gazdasági és logisztikai, kis- és középvállalkozások 
megtelepedését. Az Önkormányzat a saját tulajdonú területeit hosszú távú szerződés 
keretén belül bérbe kívánja adni. 

Az Önkormányzatnak gondoskodnia kell a Gyál Nagy Piac hasznosításáról, s hosszú távon 
fenntartható területfelhasználás megteremtése a cél.  

- Kapcsolódó zöldterületi fejlesztések 

A kapcsolódó zöldterületi fejlesztések kis mértékben csökkenteni tudják a gazdasági terület 
környezeti hatásait, s optikailag is kedvezőbb képet mutat a lakóterület irányából a 
gazdasági terület, hiszen a zöldfelületeknek leginkább emóciós hatása van. 

Az akcióterületen biztosítani kell a gazdasági területek és a szomszédos 
területfelhasználások megfelelő elválasztását. A Kisfaludy utca keleti oldalán megfelelő 
szélességű zöldfelületet kell fenntartani vagy fasort kell létesíteni.  

Zöldfelületi szempontból kiemelkedően fontos a helyi természetvédelmi területbe sorolt 
Kiserdő megőrzése, mely szélességéből fakadóan már alkalmas a környezeti terhelések 
csökkentésére is. Meg kell vizsgálni, hogy a Kiserdő környezet- és természetvédelmi 
jelentőségének megőrzése mellett, milyen rekreációs lehetőségeket rejt. 

Az akcióterületi fejlesztések  

- az alábbi célokhoz, intézkedési szinthez illeszkednek:  

o Közlekedésfejlesztés 
o Megújuló energiaforrások támogatása 
o Fenntarthatósági szemlélet erősítése 
o Beruházás élénkítés 
o Vállalkozói infrastruktúra fejlesztése  
o Épített környezet fejlesztése 
o Épített környezet fejlesztése  
o Települési infrastruktúra fejlesztése 
o Zöldfelületi hálózat fejlesztése 

- illetve az alábbi, főbb városrészi célokkal biztosított a szinergia: 

o T.1.2. Lakókörnyezet minőségi fejlesztése 
o T.2.1. Gazdasági területek fejlesztése 

Tervezett akcióterületi projektelemek 

Projekt megnevezése Projekt rövid leírása 

ATP31 Kisvállalkozói park 
infrastruktúrájának kialakítása 

Közmű- (villany, víz, gáz) és nagy teherbírású út infrastruktúrájának 
kialakítása 

ATP32 Gyál Nagy Piac rehabilitációja A település egyik meghatározó desztinációja volt évtizedekig a terület. 
A területen nem történtek az utóbbi időszakban fejlesztések, így a 
terület állapota jelentősen megromlott. A városnak át kell gondolnia, 
hogy a piac területe milyen gazdasági funkcióhoz kapcsolódó 
fejlesztéseknek tud helyet adni. 

ATP33 Kiserdő rekreációs fejlesztése A gazdasági területek és a lakóterületek között húzódik egy széles 
véderdő terület. A véderdő területét rekreációs célokra is fel kell 
használni, hogy a környező lakóterületeken élők használni tudják. 
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2.5. AKCIÓTERÜLETI FEJLESZTÉSEK PRIORIZÁLÁSA 

Gyál középtávú fejlesztési céljainak megvalósításához szükséges az egyes beavatkozások megfelelő ütemezése. A település azoknak a nagyobb léptékű 
(pontszerű és az egész települést érintő) projekteknek ad prioritást, amelyek lehetővé teszik a jövőképben meghatározott távlati célok megvalósulását, és ezzel 
megteremtik a további tevékenységek, projektek megvalósulásának feltételrendszerét. A fejlesztések finanszírozására nincsen elegendő forrása az 
Önkormányzatnak, így külső forrásokat is kénytelen a fejlesztések során figyelembe venni. 

A településfejlesztési akció keretén belül tervezett projektek – Városközpont akcióterület (AT1) 

A projekt megnevezése Projekt rövid leírása Előkészítettség 
foka 

Indikatív 
keretössze
g (nettó, 

mFt) 

Kedvez-
ményezett 

megnevezése 

Forrás 
(TOP, EFOP, 

GINOP, 
IKOP, 

KEHOP, 
egyéb 

Megvalósítás várható ideje 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

ATP11 Piac tér 
rehabilitációján
ak befejezése 

A fejlesztést a terület tulajdoni 
viszonyainak rendezése befolyásolja. 
A piac rehabilitációjának 
befejezéséhez elengedhetetlen az 
Ady Endre utca és a piac közötti 
terület rendezése. 

  CBA vagy 
Önkormányzat 

        

ATP12 Millenniumi 
park 
rehabilitációja 
és közösségi 
térként való 
kialakítása 

Több korosztály számára megfelelő 
közösségi park, parkoló építése 

100 % 
kiviteli terv 
készen 

120 Önkormányzat         

ATP13 Sportpálya 
komplex 
fejlesztése 

A meglévő sportpálya területén több 
sportág számára alkalmas pályák 
kialakítása 

100% tervek 
elkészültek 

220 Önkormányzat 
Gyáli Baráti Kör 
Sportegyesület 

TAO 
pályázatok 
folyamatban 

       

ATP14 Sportcsarnok 
létesítése a 
sportpályán 

Több, mint 500 fő befogadására 
alkalmas sportcsarnok kialakítása 
hozzá kapcsolódó 22 szobás 
szállodával. 

100 % 
kiviteli terv 
készen 

2000 Önkormányzat 
Gyáli Baráti Kör 
Sportegyesület 

        

ATP15 Ady Endre utcai 
posta 
épületének 
rekonstrukciója 

Posta szolgáltatásainak fejlesztése, 
kapcsolódó szolgáltató tér 
kialakítása. 

tárgyalások 
folyamatban 

 Magyar Posta 
Konzorcium 

        

ATP16 Víztorony 
környezetének 
rendezése – 
rekreációs 

A szabadidő eltöltésére alkalmas, 
színvonalas városi zöldfelületek 
növelése. 

tervezés 
előkészítése 

 Önkormányzat 
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A településfejlesztési akció keretén belül tervezett projektek – Városközpont akcióterület (AT1) 

A projekt megnevezése Projekt rövid leírása Előkészítettség 
foka 

Indikatív 
keretössze
g (nettó, 

mFt) 

Kedvez-
ményezett 

megnevezése 

Forrás 
(TOP, EFOP, 

GINOP, 
IKOP, 

KEHOP, 
egyéb 

Megvalósítás várható ideje 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

területek 
kialakítássa 

ATP17 Védőnői épület 
rekonstrukciója 

A település megfelelő körülmények 
között kívánja biztosítani a védőnői 
szolgáltatást, s ezért a Kőrösi út 136. 
(2520 hrsz) alatti épület felújítása 
tervezett. 

100 % 
kivitelezési 
szerződés 
megkötve 

56 Önkormányzat 
 

        

ATP18 Szolgáltató- és 
lakóház 
kialakítása 

A településközponti szolgáltatások 
erősítésére, megújítására kerül sor a 
Kőrösi út – Somogyi Béla utca 
saroktelken (2611, 2615 hrsz). Cél, 
hogy a település az újabb 
fejlesztésekkel egy modern, 
barátásgos és színvonalas városias 
környezetet hozzon létere. 

tanulmányterv 
készítése 
folyamatban 

 Önkormányzat 
Konzorciumban 
szolgáltatókkal 

        

ATP19 Gyalogos 
forgalom 
elsőbbségének 
kialakítása a 
Somogyi Béla 
utcában 

A víztorony környezetének 
rendezéséhez kapcsolódóan a 
Somogyi Béla utcában - Szent István 
utca és Arany János utca közötti 
szakasz – cél sétálóutca kialakítása. 

  Önkormányzat 
 

        

Összesen 2396 
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A településfejlesztési akció keretén belül tervezett projektek – Rekreációs területek akcióterület (AT2) 

A projekt megnevezése Projekt rövid leírása Előkészítettség 
foka 

Indikatív 
keretössze
g (nettó, 

mFt) 

Kedvez-
ményezett 

megnevezése 

Forrás 
(TOP, EFOP, 

GINOP, 
IKOP, 

KEHOP, 
egyéb 

Megvalósítás várható ideje 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

ATP21 Peremvárosi 
Horgásztó 
környezetének 
rendezése 

A horgásztó és környezete a 
szabadidő eltöltésére alkalmas, 
színvonalas pihenőhely legyen.   

folyamatos  Önkormányzat 
Peremvárosi 
Horgászok 
Egyesülete 

        

ATP22 Bartók iskola 
mögötti 
zöldterület 
rehabilitációja 

A szabadidő eltöltésére alkalmas, 
színvonalas városi zöldfelületek 
bővítése. 

tervezés 
előkészítése 

 Önkormányzat 
 

        

ATP23 Bartók Iskola 
külső felújítása, 
energetikai 
rekonstrukció 

Energetikai pályázat keretében 
nyílászárók cseréje, hőszigetelés, 
napenergia hasznosítás. 

pályázati 
döntésre várunk 

 Önkormányzat 
Klebersberg 
Intézmény-
fenntartó 
Központ 

KEHOP        

Összesen  
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A településfejlesztési akció keretén belül tervezett projektek – Kisvállalkozói park akcióterület (AT3) 

A projekt megnevezése Projekt rövid leírása Előkészítettség 
foka 

Indikatív 
keretössze
g (nettó, 

mFt) 

Kedvez-
ményezett 

megnevezése 

Forrás 
(TOP, EFOP, 

GINOP, 
IKOP, 

KEHOP, 
egyéb 

Megvalósítás várható ideje 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

ATP31 Kisvállalkozói 
park 
infrastruktúrá-
jának 
kialakítása 

Közmű- (villany, víz, gáz) és nagy 
teherbírású út infrastruktúrájának 
kialakítása 

a Szabályozási 
terv készítése 
folyamatban van 

200 Önkormányzat 
 

        

ATP32 Gyál Nagy Piac 
rehabilitációja 

A település egyik meghatározó 
desztinációja volt évtizedekig a 
terület. A területen nem történtek 
az utóbbi időszakban fejlesztések, 
így a terület állapota jelentősen 
megromlott. A városnak át kell 
gondolnia, hogy a piac területe 
milyen gazdasági funkcióhoz 
kapcsolódó fejlesztéseknek tud 
helyet adni. 

           

ATP33 Kiserdő 
rekreációs 
fejlesztése 

A gazdasági területek és a 
lakóterületek között húzódik egy 
széles véderdő terület. A véderdő 
területét rekreációs célokra is fel 
kell használni, hogy a környező 
lakóterületeken élők használni 
tudják. 

  Önkormányzat 
Gazdasági 
szereplők 

        

Összesen 200 

2.6. AZ AKCIÓTERÜLETEKEN KÍVÜL VÉGREHAJTANDÓ, A TELEPÜLÉS EGÉSZE SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐS FEJLESZTÉSEK ÉS EZEK ILLESZKEDÉSE A 
STRATÉGIÁHOZ 

A beruházási jellegű hálózatos projektcsomagok és a nem beruházási jellegű hálózatos projektcsomagok (soft projektek) bemutatására az előző fejezetben 
megadott struktúra szerint került sor. A szempontrendszer kiegészült a megvalósítás helyszínére vonatkozó információkkal. A fejezetben bemutatásra kerülnek 
továbbá azok a pontszerű fejlesztések, melyek az akcióterületeken kívül valósulnak meg, azonban kulcsprojektek tudnak lenni egy-egy településrész céljainak 
elérése érdekében. 



GYÁL 59 
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MUNKAKÖZI ANYAG 

 

  
VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT.  2016. 

www.vzm.hu 

2.6.1. Pontszerű beavatkozások az akcióterületeken kívül a településrészeken  

A településfejlesztési akció keretén belül tervezett kulcsprojektek akcióterületen kívül – Gyálliget-Gyálszőlő 

A projekt megnevezése Projekt rövid leírása Előkészítettség 
foka 

Indikatív 
keretössze
g (nettó, 

mFt) 

Kedvez-
ményezett 

megnevezése 

Forrás 
(TOP, EFOP, 

GINOP, 
IKOP, 

KEHOP, 
egyéb 

Megvalósítás várható ideje 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

P11 Városi Gazdaház Igazgatási-, ipari- és raktározási 
tevékenységet ellátó épületegyüttes 
megvalósítása a Bartók Béla utcában 
(4379/9 hrsz) 

60% engedély 
megvan 

694          

P12 Gyál vasútállomás 
és környezetének 
megújítása 

Gyál város Önkormányzata és a MÁV 
konzorciumban megújította Gyál 
felső vasútállomást, s második 
ütemben Gyál vasútállomásra 
kerülne sor. A fejlesztés során az 
állomás épülete és a környezete 
kerül rehabilitálásra. 

Tervezői választás           

Összesen 694 
 

A településfejlesztési akció keretén belül tervezett kulcsprojektek akcióterületen kívül – Külterületi gazdasági-turisztikai-lakó terület 

A projekt megnevezése Projekt rövid leírása Előkészítettség 
foka 

Indikatív 
keretössze
g (nettó, 

mFt) 

Kedvez-
ményezett 

megnevezése 

Forrás 
(TOP, EFOP, 

GINOP, 
IKOP, 

KEHOP, 
egyéb 

Megvalósítás várható ideje 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

P21 Szent György 
emlékhely 

A Gyáli Önkormányzat elhatározta, 
hogy emlékhelyet állít Szent György 
tiszteletére. Gyál város határában 
régészek által feltárt középkori 
templom falmaradványai találhatók. 
04/2 hrsz. 

100% 
kivitelezési 
szerződés aláírás 
alatt 

5 Önkormányzat         

Összesen 5 
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2.6.2. Beruházási jellegű hálózatos projektcsomagok 

A projekt megnevezése A 
végrehajtandó 
fejlesztések az 

alábbi 
stratégiai célok 

elérését 
szolgálják  

A projekt rövid tartalma Indikatív 
keretössz
eg (nettó, 

mFt) 

Kedvez-
ményezett 

megnevezése 

Forrás (TOP, 
EFOP, 
GINOP, 
IKOP, 

KEHOP, 
egyéb) 

Megvalósítás időszaka 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

H1 Kerékpárút 
fejlesztése 

S1.P3.I1.1. 
S1.P3.I4.1. 
S2.P2.I3.1. 
S2.P2.I3.2. 
S2.P3.I1.1. 
S4.P1.I2.3. 

Vecsés és Gyál város összekötése. A 
haránt irányú közlekedés javítása. Az 
egészséges életmódra nevelés. 

 Önkormányzat 
Magyar Közút 

 

        

H2 Fasorok létesítése S4.P1.I3.1. 
S4.P1.I3.2. 

Folyamatosan megvalósuló beruházás 1          

H3 Bel- és külterületi 
utak javítása 

S4.P1.I2.1. Folyamatosan megvalósuló beruházás           

H4 Megújuló 
energiaforrások 
építése 
közintézmények-
ben 

S1.P3.I4.2. 
S2.P4.I1.1. 
S2.P4.I1.2. 
S2.P4.I2.1. 
S3.P1.I3.2. 

Napenergia hasznosítása, nyílászáró 
csere, hőszigetelés. 

197  KEHOP        

H5 Meglévő 
önkormányzati 
bérlakások 
felújítása, 
támogatás esetén 
új építése 

S1.P3.I2.3. 
S2.P2.I2.2. 

           

Összesen 198 
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2.6.3. Nem beruházási jellegű hálózatos projektcsomagok (soft projektek) 

A projekt megnevezése A végrehajtandó 
fejlesztések az 
alábbi stratégiai 
célok elérését 

szolgálják  

A projekt rövid tartalma Indikatív 
keretöss

zeg 
(nettó, 
mFt) 

Kedvez-
ményezett 

megnevezése 

Forrás (TOP, 
EFOP, 
GINOP, 
IKOP, 

KEHOP, 
egyéb) 

Megvalósítás időszaka 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

S1 Városi arculat 
meghatározása, 
kialakítása, Gyál 
egyediségének 
erősítése 

S1.P2.I2.1. 
S2.P3.I2.2. 
S4.P1.I1.1. 

Új arculat meghatározása, kialakítása, 
a város kommunikációjának fejlesztése, 
hatékonyságának növelése, lakosság 
szélesebb körbe való bevonása  
Egységes logó, szlogen, új 
kommunikációs platformok kialakítása 
Folyamatos kommunikáció a lakosság 
felé 
Kiadványok szerkesztése és publikálása 
a város vállalkozói számára a helyi 
gazdaság fellendítése érdekében 

22 Önkormányzat saját        

S2 Egészség-
fejlesztő 
prevenciós 
programok 
biztosítása 

S1.P3.I4.1. 
S2.P2.I1.2. 
S2.P3.I1.1. 
S2.P3.I1.2. 
S2.P3.I1.3. 
S2.P3.I1.4. 

7 db sport-fitness park létesítése, 
futókör kialakítása Nemzeti Szabadidős 
– Egészség Sportpark Program keretén 
belül 

  Nemzeti 
Szabadidős – 
Egészség 
Sportpark 
Progra 

       

S3 Rendszeres 
együttműködés 
az 
Önkormányzat 
és a 
településfejlesz
tési stratégiai 
munkacsoport 
között 

S1.P2.I1.1. 
S2.P1.I2.3. 

  Önkormányzat 
Településfejleszté
si stratégiai 
munkacsoport 

        

S4 Közösségi 
zöldfelület 
fejlesztése 

S1.P2.I1.1. 
S2.P4.I2.1. 
S4.P1.I1.2. 
S4.P1.I3.1. 
S4.P1.I3.2. 

A szabadidő eltöltéséhez alkalmas 
minőségi közösségi, zöldfelületi terek 
kialakítása 

 Önkormányzat 
 

        

Összesen 22 
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3. FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK 

3.1. A FENNTARTHATÓ KÖRNYEZETI FEJLŐDÉS PROGRAMJA 

A fenntartható fejlődés az emberek életminőségének hosszú távú és tartós megőrzését, illetve 
javítását célozza.  A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia (NFFS) a társadalom 
fejlődésének egy ennek megfelelő pályára való állítását elősegítő, hosszú távú, keretstratégiai 
jellegű dokumentum, mely valamennyi társadalmi, gazdasági és környezeti területre egy pozitív, 
fenntartható, társadalmasítható jövőképnek megfelelő eszközrendszert és reformkeretet vázol fel.   

Az NFFS5-ben meghatározott alapelvek közül az alábbiak határozták meg az ITS kidolgozását: 

1. Folyamatosan nyomon kell követni, s mennyiségi, minőségi mutatókkal mérni, 
számszerűsíteni kell a nemzeti erőforrások alakulását: fogyását vagy gyarapodását, romlását 
vagy javulását. 

2. Az állandóan fejlődő tudományos ismeretekre figyelemmel az időszakonként felülvizsgált 
mutatók jelzései alapján értékelni kell az erőforrások helyzetét, felismerve: melyek vannak 
kritikus állapotban, melyek kritikussá válása várható, illetve, hogy a nemzet jólétéhez mely 
erőforrások fejlesztése járulhat hozzá hosszú távon a leginkább. 

3. Azonosítani kell azokat az okokat (hajtóerőket), amelyek az egyes erőforrások romlásához 
vagy gyarapításához hozzájárulnak. A romlást okozó hajtóerők visszafogását vagy a 
gyarapító hajtóerők támogatását kell célként kitűzni.  

4. A célkitűzéseket minden kormányzati, regionális vagy helyi döntés során – legyen az 
hosszabb távú ágazati stratégiák megalkotása, jogszabály-alkotás, a költségvetés tervezése 
vagy egy településrendezési terv –érvényre kell juttatni. 

5.  Olyan intézményeket, eljárásokat kell létrehozni és működtetni, melyek biztosítják, hogy a 
különböző szintű közösségi döntések során a nemzeti erőforrások fenntartható használatával 
kapcsolatos szempontok, információk a döntéshozók tudomására jutnak, azokat a döntések 

során figyelembe veszik. 

A nemzet fenntarthatósági politikájának átfogó célja a folytonosan változó társadalmi-humán-
gazdasági-természeti külső környezethez való alkalmazkodóképesség feltételeinek biztosítása, az 
ahhoz szükséges kulturális adaptáció minőségi javítása. A négy alapvető nemzeti erőforrás területén 
a célok rendszere a következő. 

 Emberi erőforrások: 

Cél a népességében stabil, egészséges, a kor kihívásainak megfelelő készségekkel és 
tudással rendelkező emberek alkotta, a kirekesztettséget fokozatosan csökkentő 
társadalom. 

 Társadalmi erőforrások 

Cél a fenntarthatóságot támogató kultúra kialakítása, a fenntartható társadalom 
szempontjából pozitív értékek, erkölcsi normák és attitűdök erősítése. Mivel minden 
társadalom környezete folyamatosan változik, e változáshoz saját önazonosságunk 
megtartása mellett alkalmazkodnunk kell. Ebből fakadóan karban kell tartanunk azon 
ismereteinket, amelyek a közösség összetartozását és fennmaradását szolgálják. 

 Természeti erőforrások 

A környezeti eltartóképességet, mint a gazdálkodás korlátját, kell érvényesíteni. 

 Gazdasági (fizikai) erőforrások 

Fontos az önrendelkezés megfelelő szintjének fenntartása a gazdaságpolitikai döntésekben. 
Cél a fizikai tőke szelektív gyarapítása, a közösségi tőkejavak amortizációjának pótlása. 
Kiemelt feladat a vállalkozói réteg megerősítése, a hazai tőkebefektetések fokozatos 
növelése, külföldi kitettségünk csökkentése. Fontos a lokalizáció és a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok kihasználása közötti ésszerű arány megteremtése, a helyi gazdasági kapcsolatok 
(pl. város és vidéke) erősítése.  

                                                 
5 http://nfft.hu/nemzeti-fenntarthato-fejlodesi-keretstrategia/ 
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Az ITS megalkotása során horizontális célként jelenik meg a Fenntarthatóság biztosítása. A 
fenntartható településfejlesztés feltételezi a társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatósági 
szempontok érvényesítését, illetve ezek összhangját. A stratégia kidolgozása során a jelen 
szükségleteit kell alapul venni, de annak figyelembe vételével, hogy a jövő generációjának 
lehetőségei ne szűküljenek be egyik dimenzió terén sem. A fenntartható fejlődésnek, mint általános 
stratégiai célnak kell bevonulnia a településfejlesztési dokumentumokba, s a cselekvési 
programokba. Az Önkormányzat azt gondolja, hogy a fejlesztések során az elvek érvényesítése már 
rövidtávon is pozitív változásokat indíthat el, hosszútávon pedig komoly gazdasági előnyökkel 
járhat. A Horizontális célokon túl az ITS-ben a következő fenntarthatósági elemek jelennek meg.  

3.2. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM  

Az önkormányzat és a KSH adatait8 alapul véve a településen nem lehet meghatározni olyan 
településrészt, amit szegregáció veszélyeztetne, vagy ahol megindult volna már a szegregáció 
folyamata. Ez indokolja, hogy területi alapon a településen nem kell foglalkozni anti-szegregációs 
stratégia kidolgozásával. 

4. STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 

4.1. A STRATÉGIA FŐBB KÜLSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 

4.1.1. Illeszkedés, összhang a településfejlesztési koncepcióval, településrendezési 
eszközökkel 

Az ITS-ben megfogalmazott stratégiai és településrészi célrendszerek meghatározásánál 
messzemenőkig figyelembe vettük a helyi adottságokat, a fejlesztési lehetőségeket, továbbá a 
hatályos településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, szabályozási terv) elhatározásait. 

 Illeszkedés a településfejlesztési koncepcióhoz 

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete 189/2014. (XI.27.) sz. határozatával került 
jóváhagyásra Gyál város településfejlesztési koncepciója. 

Gyál város jövőképe szerint Gyál stabil, erősödő gazdasággal bíró, vonzó környezettel rendelkező, 
harmonikus, kertvárosi jellegű térségi (járás) központ. A településfejlesztési koncepcióban a 
jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata: 

                                                 
6 Globális 

7 Lokális 

8 A lehatárolás a 314/2012-es Kormányrendelet 10. mellékletében meghatározott szegregációs mutató alapján 
történt. A szegregációs mutató a 2011-es népszámlálási adatokból állítható elő. A 314/2012-es 
Kormányrendeletben foglaltak szerint azon területek tekinthetők szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15–59 év) belül eléri, illetve meghaladja az adott településtípusokra vonatkozó határértéket. 

Fenntarthatóságot veszélyeztető folyamatok és jelenségek összehasonlítása 

Éghajlatváltozás G6 

A környezet eltartóképességének csökkenése G 

Rossz egészségi állapot, és problémás egészségügyi rendszer G 

Nem fenntartható (anyag- és energiaigényes) fogyasztói szokások G 

Biológiailag aktív területek csökkenése, felaprózódása L7 

Növekvő  területhasználat (beépített terület) L 

Külső függésben levő és a fosszilis energiahordozókra alapozott 
energiarendszer 

G 
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A településfejlesztési koncepció meghatároz továbbá Gyálliget, Gyálszőlő és Gazdasági-turisztikai 
terület városrészekre prioritásokat. 

A Településfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott hosszútávú jövőkép középtávon az ITS-ben is 
megjelenik. Az ITS-ben megfogalmazottak összhangban vannak a településfejlesztési koncepcióban 
meghatározott alapcéllal, a koncepció céljaival összhangban a stratégia fogalmazza meg a célok 
eléréséhez szükséges eszközrendszert, beavatkozásokat.  

 Illeszkedés a településrendezési eszközökhöz 

A településszerkezeti terv a települést egységes szerkezetben jelöli. A településszerkezeti terv jól 
elkülöníti a központi lakóterületektől és kiszolgáló területektől a külterületi 
területfelhasználásokat. 

Gyál hatályos szabályozási terve és helyi építési9 szabályzata alapjául szolgál a fejlesztési 
elképzelések kialakításának. A fejlesztések a hatályos szabályozási terv és helyi építési 
szabályzatban megfogalmazott előírásokkal összhangban vannak. A szabályozási terv rövid-, közép- 
és hosszú távon is biztosít a fejlesztési igényeknek megfelelő szabályozási környezetet: rövid- és 
középtávon a meglévő szabályozási paraméterek megengedik a tervezett fejlesztéseket; 
hosszútávon is meghatározza a tervezett fejlesztések szabályozási kereteit. A szabályozási terv és a 
helyi építési szabályzat a településszerkezeti tervvel összhangban készült el. 

                                                 
9 Gyál Helyi Építési szabályzata a 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelettel került jóváhagyásra 

Részcélok 

Urbánus mikrotérségi 
(járás) központ 

Javuló életminőség 
biztosítása, 

egyenlőtlenségek 
csökkentése, a társadalmi 

kohézió erősítése 

Versenyképes és erős 
helyi gazdaság 
megteremtése 

A település-szerkezet 
továbbfejlesztése, a 
területfelhasználás 

racionalizálása 

Erőteljesebb térségi 
pozícionálás, tőkevonzó 

és népességmegtartó 
képesség erősítése 

Átfogó cél 

A fenntarthatóság elve mentén dinamikusan fejlődő gazdaságra és helyi identitástudatra alapozott értékteremtő urbanizáció 

Jövőkép 

Gyál stabil, erősödő gazdasággal bíró, vonzó környezettel rendelkező, harmonikus, kertvárosi jellegű térségi (járás) központ 
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Gyál a településfejlesztési dokumentumok elkészítését követően tervezi településrendezési 
eszközeinek felülvizsgálatát, melyben figyelemmel lesz az ITS-ben meghatározott fejlesztési 
célokra, az előkészített és megvalósítandó projekt javaslatokra. A felülvizsgálat során meg kell 
vizsgálni, hogy a fejlesztések, projektek megvalósíthatósága szempontjából az építési övezeti 
paraméterek (rendeltetés, beépítettség, épületmagasság stb.) módosítása szükséges-e. 

4.1.2. Önkormányzati ágazati vagy tematikus stratégiával való összhang 

Az ITS-ben megfogalmazott stratégiai és településrészi célrendszerek meghatározásánál 
messzemenőkig figyelembe kell venni a hatályos ágazati stratégiákban és programokban 
megfogalmazott elhatározásokat, bár a településfejlesztési dokumentumok készítését követően meg 
kell kezdeni a az ágazati koncepciók hozzáhangolását. 

 Gyál Város Gazdasági Programja (2015-2019) 

Ez a dokumentum összefoglalja a 2015-2019 között megvalósítandó önkormányzati feladatokat. A 
dokumentum tartalmazza egy lakossági véleményfelmérés eredményét, ami hozzásegítette az 
Önkormányzatot a fejlesztési irányok kijelölésének pontosításához. A Gazdasági Program a 
következő feladatokat jelöli ki:   

- A rendelkezésre álló materiális és humán-erőforrások felmérése, költséghatékonyság 
növelése. 

- Az erőforrásokra építő, az EU fejlesztési célkitűzéseit leképező és támogatási rendszerét 
kamatoztató, gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása. 

- A fejlesztési stratégia operacionalizálása, település- és infrastruktúrafejlesztési, valamint a 
humánerőforrást optimalizáló projektek formájában. 

- Erőteljesebb városmarketing, újabb sikeres cégek „bevonzása” a kiváló fekvésű logisztikai 
parkba. 

- Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése. 

 Fenntartható Fejlődés Helyi Program (2014) 

A Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának alapvető célja az önkormányzat és a lakosság aktív 
közreműködésével és támogatásával egy olyan program kidolgozása és véghezvitele, amelynek 
eredményeképpen olyan település alakul ki, ahol a lakosság otthon érzi magát, mindezt úgy, hogy a 
fenntartható fejlődés elvei érvényesüljenek, vagyis a környezeti és társadalmi folyamatok a 
gazdasági fejlődésből profitálni tudjanak, a három terület egysége és egyensúlya valósuljon meg. 

Gyál város Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának átfogó célja olyan településfejlesztés, amely - 
a fenntartható fejlődés elveire építve - a környezeti és a társadalmi folyamatok pozitív irányú 
elmozdulását eredményezi a gazdasági tevékenységek támogatásával. Az átfogó cél megvalósulását 
négy közvetlen cél segíti: 

1. Élhető, kellemes lakókörnyezet kialakítása 
2. Magas fokú közösségi aktivitás elérése 
3. Ökológiai szempontokat figyelembe vevő településfejlesztés 
4. Fenntartható gazdasági környezet. 

 

 Helyi Esélyegyenlőségi Program (2013-2018) 

Gyál város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 
- a diszkriminációmentességet, 
- szegregációmentességet, 
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket.  

- a köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében 
együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). 

Gyál Helyi Fenntartható Fejlődési 
Programjában találhat célok 

ITS Horizontális céljai 
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4.2. A STRATÉGIA FŐBB BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 

A célrendszer szinergia vizsgálata című fejezetben bemutattuk az ITS célrendszerén belüli 
kapcsolatokat. 

A célrendszer településrészekre történő lebontása igazolja, hogy az egyes településrészek 
fejlesztése összhangban van a város egészének fejlesztésével, annak stratégiai célkitűzéseivel. A 
településrészek közötti feladatmegosztás során alakultak ki az egyes fejlődési irányok, a meglévő 
adottságokat figyelembe véve. 

Az alábbi mátrixban összesítve mutatjuk be a településfejlesztési koncepció és ITS célrendszere 
valamint a településre, településrészekre vonatkozó fejlesztések közötti kapcsolatokat. 

CÉLOK GYÁL 

TELEPÜLÉSRÉSZEK 

Gyálliget-
Gyálszőlő 

Külterületi 
gazdasági-turisztikai-

lakó terület 

Közoktatás fejlesztés    

Művészeti képzések támogatása    

Felnőttképzés támogatása    

Felzárkóztató képzési programok támogatása    

Civil szféra erősítése    

Közösségi programok támogatása    

Közösségi bűnmegelőzési program    

Ifjúsági szabadidős tevékenységek bővítése    

Munkaerőpiacon történő érvényesülési esélyek növelése    

Esélyegyenlőség elősegítése    
Szemléletformálás    

Önkormányzat szolgáltató jellegének erősítése    

Településmenedzsment fejlesztése    

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése    

Szociális szolgáltatások fejlesztése    

Közlekedés fejlesztés    

Sport és rekreációs fejlesztések    

Helyi kulturális élet támogatása    

Megújuló energiaforrások támogatása    

Fenntarthatósági szemlélet erősítése    

Beruházás élénkítés    

Vállalkozói infrastruktúra fejlesztése    

Külterületek újrahasznosítása    

Épített környezet fejlesztése    

Települési infrastruktúra fejlesztése    

Zöldfelületi hálózat fejlesztése    

 
          Erős kapcsolat 

A településrészek fejlesztési céljai egymástól jól elkülöníthetőek, ezért semleges hatást 
gyakorolnak a településrészek egymásra. Nem találtunk olyan hatást, mely máshonnan funkciókat 
vonna el. Mindez következik a településrészek településszerkezeti sajátosságok és eltérő adottságok 
okozta lehatárolásából is. 

  

Gyál Esélyegyenlőségi 
Programja 

ITS Horizontális céljai 
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5. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI 

Ez a fejezet mutatja be az ITS stratégiai céljainak elérését veszélyeztető kockázatok. A stratégia 
tervezése és megvalósítása során nem szabad megfeledkezni a kockázati tényezőkről, azok 
kezelésére és megelőzésére megoldásokat kell kidolgozni. A kockázatok beazonosítása során külön 
csoportba soroltuk a város „belső” kockázati tényezőit (lakosság, Önkormányzat, környezet, 
ütemezhetőség) és a várostól függetlenül kialakuló „külső” kockázatokat (jogszabályi környezet, 
finanszírozás, országos tendenciák a gazdasági és társadalmi környezetben). 

A városfejlesztési akciók megvalósításának társadalmi-gazdasági eredményeit a stratégia 
nyomonkövetése (monitoring) során mutatószámok jelzik. Ebben a folyamatban ki kell térni a 
kockázatok időszakonkénti értékelésére is, amennyiben szükséges, változtatást kell eszközölni. 

Kockázatok beazonosítása és kezelése 

Kockázatok 
azonosítása 

Kockázat hatásának 
értékelése 

Kockázat 
bekövet-

kezésének 
ideje 

Bekövet-
kezés 

valószí-
nűsége 

Hatása 
az ITS 

céljaira 

Kockázatok kezelése, 
kockázatok 

valószínűségének 
csökkentése 

B
E
L
S
Ő

 

Nem mobilizálható 
lakosság 

A lakossági 
támogatottságnak nagy 
hatása van a 
fejlesztésekre. Támogatás 
híján megakadhatnak a 
fejlesztések. 
Kihasználatlan kapacitás. 

Előkészítés 
Végrehajtás 
Fenntartás 

kicsi nagy 

Lakosság folyamatos 
bevonása a fejlesztésekbe: 
tájékoztatás, közösségi 
tervezés 

Gazdasági 
szervezetek nem 
kapcsolódnak be a 
fejlesztésekbe  

A fejlesztések 
fenntarthatatlanná válnak  

Előkészítés 
Végrehajtás 
Fenntartás 

közepes közepes 
Önkormányzati ösztönző 
program létrehozása 

Projektek 
megvalósítása 

Az egyes fejlesztések 
eltérő előkészítettségi 
fokon állnak. A 
fejlesztésekhez 
kapcsolódó eljárások 
(engedélyezés, 
közbeszerzés, jogi viták 
stb.) felborítják az 
ütemezést. 

Előkészítés 
Végrehajtás 

közepes közepes 
A fejlesztések 
összehangolása a 
projektmenedzsment révén 

Nem megfelelő 
humán erőforrás a 
stratégia 
végrehajtásához 

Önkormányzati struktúra 
nem képes megbirkózni a 
városfejlesztés 
koordinációs feladataival 

Végrehajtás 
Fenntartás 

kicsi kicsi 
Felelősök meghatározása 
feladatkörrel, külső 
szakértők bevonása. 

Egyes befektetői 
szándékok nem 
egyeznek a város 
fejlesztési 
elképzeléseivel 

A vállalkozók nincsenek 
tájékoztatva a 
településfejlesztés során 
megfogalmazott célokról, 
az azokhoz való 
kapcsolódáshoz. 

Előkészítés kicsi közepes 

A nagy volumenű 
fejlesztések támogatása 
nem beruházási jellegű 
önkormányzati 
tevékenységen keresztül. 

Az Önkormányzat 
irányítási 
rendszere nem 
megfelelő a 
stratégia 
végrehajtásához 

A hiányos monitoring 
rendszer és nem optimális 
szervezeti struktúra 
késlelteti a megvalósítást 
és nem biztosítja a 
fenntarthatósági 
szempontok 
érvényesülését 

Végrehajtás 
Fenntartás 

közepes közepes 

Az irányítási rendszer 
fejlesztése, csatlakozás a 
fenntarthatóságot erősítő 
szervezetekhez 

Gyors ütemben 
romló állapotú 
fejlesztések 

Vandalizmus, rongálás, 
nem megfelelő fenntartás 
következtében gyorsan 
romló állapotú 
fejlesztések 

Fenntartás közepes közepes 

 
Lakosság bevonása a 
fejlesztésekbe, SZEM 
mozgalom 
Fenntartási költségek 
tervezése 
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Kockázatok beazonosítása és kezelése 

Kockázatok 
azonosítása 

Kockázat hatásának 
értékelése 

Kockázat 
bekövet-

kezésének 
ideje 

Bekövet-
kezés 

valószí-
nűsége 

Hatása 
az ITS 

céljaira 

Kockázatok kezelése, 
kockázatok 

valószínűségének 
csökkentése 

Indikátorok 
teljesítése nem 
lehetséges 

Nem teljesíthető indikátor 
mutatók. Pályázati 
források visszafizetése. 

Fenntartás közepes közepes 

Minden projekt esetében 
teljesíthető indikátorok 
meghatározása; 
Rendszeres 
visszacsatolások a 
monitoring adatok alapján. 

K
Ü

L
S
Ő

 

Gazdasági 
recesszió 

A város jó költségvetési 
politikát folytat, azonban 
a makrogazdasági 
változások a város 
működtetését 
megnehezítik. 

Előkészítés 
Végrehajtás 
Fenntartás 

kicsi közepes 

A külső kockázatok és 
hatásainak befolyásolására 
az Önkormányzatnak kevés 
eszköz áll rendelkezésre, 
kisebb a ráhatása. Az 
országos folyamatokhoz, 
tendenciákhoz illeszteni 
kell az Önkormányzat 
programjait, céljait; 
kistérségi szinten aktív 
résztvevőként kell 
befolyásolni a fejlesztési 
politikát. 

Uniós támogatási 
források elapadnak 

A város több esetben is 
sikeresen pályázott a 
korábbi időszakokban 
külső forrásokra, azonban 
további külső forrást csak 
korlátozottan tud igénybe 
venni a város 

Előkészítés 
Végrehajtás 

nagy nagy 

Az országos 
politikai irányítás 
és döntéshozás 
változása 
befolyásolja a 
stratégia 
megvalósítását 

A jogi- és politikai 
környezet a város 
működését megnehezíti. 

Előkészítés 
Végrehajtás 

kicsi közepes 
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II. RÉSZ – INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁS 
ESZKÖZEI 

6. A CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ NEM BERUHÁZÁSI JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI 
TEVÉKENYSÉGEK 

A fejezet az önkormányzat által végzett olyan, nem beruházási jellegű tevékenységeket foglalja 
össze, amelyek segítik, támogatják a fejlesztési és rehabilitációs célok elérését. Gyálon vannak már 
sikeresen alkalmazott tevékenységek 

 Intézményfenntartás; 

 Energiagazdálkodás; 

 Gazdaságfejlesztési tevékenység; 

 Kiszámítható és transzparens szabályozási környezet; 

 Szabályozási tevékenységek; 

illetve vannak olyan eszközök, melyekkel a jövőben élni kíván: 

 Önkormányzati jogkörénél fogva 
o Lakás- és helyiséggazdálkodás, 
o Helyi adó- és illetékkedvezmények; 

 Városmarketing - Hatékony és következetes településmarketing tevékenység, pozitív arculat 
és identitás erősítés; 

 Szabályozási tevékenység megvalósításához kapcsolódó jogintézmények, gazdasági-partneri 
viszony. 

Az ITS végrehajtásánál legcélszerűbb minden egyes beavatkozást megelőzően megvizsgálni, hogy az 
egyedi szituációban mely módszer alkalmazása a legoptimálisabb. Az alábbi alfejezetekben 
kiemelésre kerülnek azok a tevékenységek, melyek elsődlegesen meghatározóak lehetnek a 
fejlesztési környezet szempontjából. 

6.1. KISZÁMÍTHATÓ ÉS TRANSZPARENS SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET 

A településfejlesztési stratégia megvalósításához elengedhetetlen az önkormányzat következetes és 
kiszámítható jogalkotói és jogalkalmazói magatartása, mely biztosítja és fenntartja a transzparens 
és támogató adminisztratív és szabályozási környeztet.  

A fentieknek köszönhetően csökken a gazdasági bizonytalanság, a befektetési kockázat, s a 
társadalmi, valamint a gazdasági szereplők számára biztonságos befektetői környezet jön létre. 
Felismerve a biztonságos környezetben rejlő előnyöket, előtérbe helyeződnek a közszféra és 
magánszféra együttműködésén alapuló projektmegvalósítási konstrukciók, mely biztosítja a 
befektetések költséghatékonyságát, az önkormányzat pénzügyi forrásainak szabadabb 
felhasználhatóságát, a beruházások gyorsabb megvalósulását. 
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6.2. SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK, TERVALKU 

Az önkormányzatokról és az épített környezetről szóló törvények értelmében a területek 
felhasználásának, illetve a területeken az építés szabályainak meghatározása a települési 
önkormányzat joga. Gyál város rendelkezik mindazokkal a településrendezési eszközökkel, amelyek 
szükségesek a település fejlődéséhez. A település a településfejlesztési dokumentumok 
megalkotását követően, az abban foglalt célok megvalósítása érdekében, megkezdi a 
településrendezési eszközök módosításának előkészítését. 

A rövidtávú fejlesztési célok úgy kerültek meghatározásra, hogy azok a hatályos, helyi építésügyi 
jogszabályok keretein belül megvalósíthatók legyenek. Át kell tekinteni, hogy mely projektek és 
programok igénylik a településrendezési eszközök módosítását. 

Az Önkormányzat számára az építési törvény több, a településrendezési eszközökben foglaltak 
megvalósulását biztosító jogintézményt (építésjogi követelmények, – változtatási, telekalakítási 
és építési - tilalmak, telekalakítás, elővásárlási jog, kisajátítás, helyi közút céljára történő 
lejegyzés, útépítési és közművesítési hozzájárulás, településrendezési - beépítési, helyrehozatali 
és beültetési - kötelezések, kártalanítási szabályok, településrendezési szerződés) is biztosít arra, 
hogy részt vegyen a településkép formálásában. A településrendezési eszközök készítése során a 
település eddig is tudatosan használta ezeket az eszközöket, s várható, hogy hosszú távon is 
alkalmazni fogja. 

A településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelettel deklarált célja lehet az 
Önkormányzatnak Gyál építészeti, településképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes 
alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal kapcsolatban – a 
helyi adottságok figyelembe vételével – a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési 
célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített 
környezeti kultúra kialakítása, fenntartása. A jogszabályban meghatározott esetekben a 
véleményezési eljárásba a főépítész, illetve a helyi tervtanács kerülhet bevonásra. A településképi 
véleményben a polgármester a tervezett építési tevékenységet engedélyezésre javasolja, vagy 
feltétellel javasolja, ha a feltétel műszakilag egyértelműen meghatározható vagy nem javasolja. A 
településképi önkormányzati rendeletet a településrendezési eszközök elveivel összhangban kell 
meghatározni.  

A projekt nagyságától, komplexitásától és sajátosságaitól függően különböző szintjei valósulhatnak 
meg a tervalkunak. A tervalku lehetővé teszi, hogy nagy beruházások esetén, a beruházó, fejlesztő,  
gazdasági partneri és az önkormányzat között olyan szerződés köttessen, amely mindkét fél számára 
előnyös és rögzített fejlesztési feladatokkal bír. A tervalkunak az alábbi informális, szerződéses 
vagy intézményesített formáival élhet az Önkormányzat: 

- Informális, szerződéses szabályozás nélküli („kézfogásos”); 

- Hosszú távú „stratégiai szövetség”, szerződés helyett szándéknyilatkozat; 

- Településfejlesztési megállapodás / településrendezési szerződés; 

A településrendezési szerződést az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a tartalmazza. A szerződés tárgya a települési önkormányzat és 
a fejlesztő között a telepítési tanulmányterv alapján a településrendezési eszközök 
kidolgozásának finanszírozása, vagy hogy  fejlesztő egyéb költségeket vagy ráfordításokat 
vállaljon a cél megvalósításához (pl.: terület előkészítése, telekviszony rendezése, talaj 
megtisztítása, szükséges kiszolgáló intézményi és infrastruktúra fejlesztések stb.). Indokolt, 
hogy befektetői és lakossági kezdeményezésre az Önkormányzat csak településrendezési 
szerződés keretén belül módosítsa településrendezési eszközeit. 

- Projekttársaság; 

Harmonizált, gördülékeny folyamat érdekében projekttársaság létrehozása, amennyiben a 
településrendezési szerződést kötő felek kooperációja szoros együttműködést kíván a 
fejlesztési cél megvalósításához. Jellemzően a projekttársaság infrastruktúra beruházások 
megvalósítására jönnek létre, s a társaság feladata továbbá a kapcsolódó tájékoztatás és 
monitoring. 
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- Közös fejlesztési társaság alapítása; 

Az együttműködés intézményesítése, tulajdoni és gazdasági érdekek egyesítésével a 
fentieknél komplexebb beruházások megvalósításához. 

6.3. HELYI ADÓKEDVEZMÉNYEK 

Helyi adókedvezmény, építési illeték-kedvezmény nincs a településen. Amennyiben a későbbiekben 
erre sor kerül, úgy fontos, hogy világos, következetes és egyértelmű legyen ennek szabályozása. 
Közép- és hosszútávon érdemes lenne megfontolni bizonyos kedvezmények bevezetését (pl. bérlakás 
fejlesztési program) A magántőke bizonyos esetekben mobilizálható ezen eszközzel. Mindez 
rögzíthető a tervalkuban, vagy településrendezési szerződésben. 

6.4. HATÉKONY ÉS KÖVETKEZETES TELEPÜLÉSMARKETING TEVÉKENYSÉG, POZITÍV ARCULAT 
ÉS IDENTITÁS ERŐSÍTÉS 

Gyálnak a közép- és hosszútávú célok elérése érdekében el kell fogadnia a készülő 
Településmarketing stratégiáját, melyben megfogalmazott célkitűzések és tevékenységek 
megvalósulása révén vonzóvá válik a település az ott élők, az oda látogatók számára, valamint a 
befektetői döntéseket meghozó üzletemberekre. A településmarketing célja tehát, hogy segítse: 

 a versenyképesség kialakítását és fenntartását,  

 a települési közvéleménycsoportok elégedettségének javítását; 

 a hely attraktivitásának növelését; 

 a település-imázs megtartását és javítását; 

 valamint a környező kistérség esetében az ismertség növelését, az imázs javítását és az 
együttműködés és kölcsönös támogatás biztosítását. 

Gyál imázsa, jó híre a pontos településidentitás programszerű meghatározásával és 
kommunikációjával alakítható a legkönnyebben. Az identitás a lakosok felé és a külső célcsoportok 
felé irányuló, a település célkitűzéseire alapozott önábrázolás és magatartás. A jól kialakított, a 
település összetéveszthetetlen jegyeit tartalmazó identitás biztosíthatja, hogy a konkurensekkel 
szemben jobb pozíciót foglalhasson el a település. Az identitás az imázson túl nélkülözhetetlen 
kötőanyag is egyben, amely összetartja az itt élők közösségét. A települési identitás elemei: a 
településarculat, a településkultúra továbbá a településkommunikáció. 

Gyál arculatának kialakítása, a célrendszer megállapítása során minden cselekedetével meg kell 
jeleníteni, hogy a település nagy értékekkel rendelkezik, nyitott, innovatív, befogadó, tudásban 
gazdag és intelligens, kooperatív. Az ITS-hez kapcsolódóan a marketingakciókat az ágazati és 
területspecifikus szemléletmód, a rendszerszemlélet és a mérhetőség jellemzi. 

6.5. FUNKCIÓVESZTETT, KIÜRESEDETT, HASZNÁLATON KÍVÜLI ÉPÜLETEK HASZNOSÍTÁSA 

Az önkormányzat korlátozott mértékben rendelkezik eszközökkel arra, hogy a funkcióvesztett 
épületek hasznosítását ösztönözze. Ezen épületek hasznosítására, funkcióváltására az 
önkormányzat folyamatosan keresi a lehetőségeket. A településarculat, a településkultúra egyik 
fontos eleme lehet, hogy a település kiemelten kezeli, előnyben részesíti a funkcióvesztett, 
kiüresedett, használaton kívüli épületek hasznosítását – kiemelten kezelve a településközponti, az 
akcióterületen található ingatlanokat. Ily módon a településkép fejlesztése érdekében 
megtörténhet a már meglévő épületállomány hasznosítása, rehabilitációja.  

7. AZ INTEGRÁLT STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZERVEZETI 
ELVÁRÁSOK 

7.1. ÖNKORMÁNYZATI HIVATALON BELÜLI SZERVEZET 

Gyál város Önkormányzat fő tevékenységi köre az általános közigazgatás. Ezen kívül ellát helyi 
hatósági feladatokat. A Hivatal egységes szakapparátusként működik. Az Önkormányzatnak, mint 
közigazgatási szervezetnek az ügyfélkörébe tartozik a lakosság, a gazdálkodó- és civil szervezetek.  
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Az Önkormányzat képviselő-testületének a feladata a településfejlesztés irányvonalainak, valamint 
a fejlesztési tevékenységek kereteinek a meghatározása. A településfejlesztés irányait az alábbi, 
képviselő-testület által jóváhagyott dokumentumok tartalmazzák: településfejlesztési koncepció, 
településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és leírás, illetve a helyi építési szabályzat és 
melléklete, a szabályozási terv), illetve az Integrált Településfejlesztési Stratégia, egyéb ágazati 
stratégiák. 

Az Önkormányzat gyakorolja a tulajdonosi jogokat a település vagyona fölött, továbbá a képviselő-
testület kompetenciájába tartozik a költségvetés elfogadása is, azaz közvetlen eszközei is vannak az 
Önkormányzatnak a fejlesztésekre, továbbá az átfogó fejlesztési programokra. 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelete a 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról  - a 6/2015. (II.27.), 18/2015. (X. 30.) 
önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben - (továbbiakban SZMSZ) határozza meg a 
szervezeti és működési rendet. A képviselő-testület a legfontosabb döntéshozó testület, amely 
egyes feladat- és hatásköröket a polgármesterre átruház. Az SZMSZ értelmében több állandó 
bizottság működik: 

‐ Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (PGB), 

‐ Ifjúsági és Sport Bizottság (ISB)  

‐ Oktatási és Kulturális Bizottság (OKB) 

‐ Szociális és Egészségügyi Bizottság (SZEB) 

‐ Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság (KKB) 

‐ Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság (VÖB) 

illetve további speciális kérdésekben, egy konkrét feladat ellátására ideiglenes bizottságo(ka)t 
hozhat létre. 

A Hivatal egységes szakapparátusként működik, így a különböző kisebb szervezeti egységek az 
egységes polgármesteri hivatalt képviselik munkájuk során. A Hivatal az alábbi belső szervezetekre 
tagozódik:  

 

Gyál Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrája 

Forrás: Önkormányzat 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság településfejlesztéssel összefüggő feladatai az SZMSZ 49. § 
előírásai alapján: 
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- véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves 
beszámoló tervezeteit; 

- figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 
bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt 
előidéző okokat; vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, 
ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati 
fegyelem érvényesítését; 

- véleményezi a gazdasági programot, a költségvetést érintő feladatokat; 

- véleményezi a közszolgáltatások szervezésével kapcsolatos feladatokat; 

- véleményezi a városgazdálkodás és a vagyongazdálkodás feladatait. 

- összehangolja a fejlesztési terveket, gazdasági célkitűzéseket és a rendelkezésre álló 
pénzügyi forrásokat. 

- véleményezi a település fejlesztésével kapcsolatos tevékenységet, ezen belül 

o a szerkezeti és szabályozási terveket, 

o a városi arculat, zöldterület, parkoló fejlesztés, köztisztaság helyzetét, 

o a közterületek használatát, a helyi közutakkal kapcsolatos feladatokat, 

o telek, építmény és lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, 

o vízrendezést, helyi közművek kialakítását, üzemeltetését, 

o beruházások megvalósítását, 

o köztemetők üzemeltetését, 

o helyi tömegközlekedés megoldását. 

A Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság településfejlesztéssel összefüggően a feladatkörébe 
tartozik az SZMSZ 53. § eőírásai alapján: 

- a szerkezeti és szabályozási tervek környezetvédelmi szempontú véleményezése, 

- a városi beruházások környezetvédelmi szempontból való véleményezése, 

- a köztisztasági, tájvédelmi és környezetvédelmi feladatok, 

- előzetes véleményezési jogot gyakorol a település közigazgatási határán belül (kül- és 
belterület) tervezett rövid, közép és hosszú távú, átfogó fejlesztési célok 
meghatározásánál, melyek területfelhasználást igényelnek és környezetvédelmi 
vonatkozásuk nyilvánvaló; 

- figyelemmel kíséri a természetes és épített környezet védelmét, hasznosítását, javaslatokat 
dolgoz ki, közreműködik a végrehajtásban; 

A Hivatal egységes szakapparátusként működik, így a különböző kisebb szervezeti egységek az 
egységes polgármesteri hivatalt képviselik munkájuk során. A Polgármesteri Hivatal illetékes 
ügyintézői (műszak, építésügy, pénzügy stb.), illetve az egyes településüzemeltetési és 
településfejlesztési feladatokat végző szakosodott szervezet (Gyál Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.10) működik közre a fejlesztési feladatok előkészítésében és 
megvalósításában. 

                                                 
10 Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Gyál Városüzemeltetési KHT jogutódjaként 
működik. Az alapítás célja az volt, hogy az Önkormányzat közhasznú feladatai egy minden szempontból 
megfelelő szakértelemmel rendelkező társaság irányítása alá kerüljön. (Városüzemeltetési KHT Gyál Város 
térségének környezetvédelme, valamint a közforgalom számára megnyitott, illetve megnyitásra kerülő utak, 
híd, alagút fejlesztéséhez, a helyi közutak fenntartásához és üzemeltetéséhez, az egészséges ivóvíz ellátáshoz, 
az egészségügyi és szociális alapellátáshoz, köztemető fenntartásához kapcsolódó, az 1997. évi CLVI. törvény 
V. fejezetében megfogalmazott vonatkozó és az 1990. évi LXV. Törvény 8.§-ának (4) bekezdésében — a helyi 
önkormányzat kötelező feladataként — előírt kiemelten közhasznú közfeladatok ellátása céljából alakult.) A 
Társaság életében meghatározó esemény volt, amikor a városüzemeltetési ága mellett létrejött a 
városfejlesztési részleg, amely Gyál beruházásainak (pl. Városközpont, Polgármesteri Hivatal) előkészítéseiben, 
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Gyál Város Önkormányzata, ahogyan a megalapozó vizsgálat fejezeteiben is bemutattuk, számos 
pályázat megvalósításában és végrehajtásában vett részt. 

7.2. ÖNÁLLÓ SZERVEZET KIALAKÍTÁSA 

Annak érdekében, hogy a feladatok és jogosultságok tisztán és világosan szétválaszthatóak 
legyenek, az ITS megvalósításához stratégiai (döntéshozó) és operatív (végrehajtó, adminisztratív) 
szervezet kialakítása szükséges. A stratégia eredményességét a kiválasztott indikátorok értékei és a 
várható hatások folyamatos megfigyelése, monitoringja, valamint szükség esetén a megfelelő 
korrekciók alkalmazása biztosítja. 

Jelen fejezet javaslatot tesz a stratégiai és operatív menedzsment kialakítására, amit a konkrét 
akcióterületi fejlesztések megvalósítását megelőzően felül kell vizsgálni. Az operatív 
menedzsment nagysága az akcióterületi beruházás nagyságrendjétől, illetve a pályázati forrás 
nagyságától függően változhat. 

7.2.1. Stratégiai menedzsment 

A fejlesztési dokumentum kidolgozásában a Polgármesteri Hivatal szakreferensei, valamint a 
megbízott szakértők vettek részt. A stratégiai döntések, fejlesztési irányok meghatározásában részt 
vettek a mediációs alkalmak résztvevői, civil szervezetek meghívottai, illetve szakértők. 

 Menedzsment szervezet felépítése, feladata 

Az Önkormányzaton belül a stratégiai menedzsment szint biztosítja a stratégia nyomon követését, 
az eredmények és célok elérését, szükség szerint a fejlesztési dokumentumok korrigálását – a 
monitoring adatok alapján. 

Ezen a szinten kerülnek meghatározásra a stratégiák, a fő célkitűzések, továbbá kerül elfogadásra 
az operatív menedzsment éves beszámolója, illetve terve. A stratégiai menedzsment tagjai évente 
2-4 alkalommal gyűlnek össze. A stratégiai menedzsment tagjai: 

 Polgármester, 

 Alpolgármester, 

 Jegyző, 

 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság valamint Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
elnöke, 

 Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. vezetője. 

A stratégiai menedzsment fő feladata: 

 A fejlesztések megvalósulásának nyomon követése, az ITS megvalósulásának értékelése; 

 Az ITS cél- és eszközrendszerének módosítása a településre ható belső és külső 
körülményeket figyelembe véve; 

 A projekthez kapcsolódó tájékoztatási, nyilvánossági feladatok biztosítása, partnerségi 
egyeztetések (lakók, civilek, vállalkozók, egyéb); 

 Kapcsolattartás a megvalósításban részt vevő csoportokkal (lakosság, vállalkozók, civil 
szervezetek stb.) 

 Operatív menedzsment munkájának meghatározása, eredményeinek értékelése. 

 Kapcsolódás a stratégiai menedzsment szervezethez 

Stratégiai döntések előterjesztői a stratégiai menedzsment, vagy azok tagjai tehetnek. Az 
előterjesztésekről döntést, határozatot a képviselő-testületi ülés keretében hoznak. A képviselő-
testület ad tehát felhatalmazást az operatív menedzsmentnek feladatainak elvégzésére. 

Az ITS megvalósítását koordináló menedzsment kapcsolódik a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
valamint Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság munkájához, hiszen a Bizottságok határozzák 
meg az SZMSZ értelmében a vagyongazdálkodási, vagyonkezelési, üzemeltetési és fejlesztési 
feladatokat. A Bizottsággal közösen kerül meghatározásra, hogy az ITS elemei közül mely beruházást 
kell megvalósítani a meglévő források és külső lehetőségek, pályázatok, illetve az ütemezés 
alapján. 

                                                                                                                                                         
pályáztatásában, koordinálásában tölt be jelentős szerepet. Az önkormányzati Kft. (városfejlesztő társaság) a – 
operatív - projektmenedzsment feladatokat látja el. 
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7.2.2. Városfejlesztő társaság (Operatív menedzsment) 

 Az Önkormányzat és a városfejlesztő társaság közötti kapcsolat szabályozása 

Ahogyan korábban bemutatásra került, az Önkormányzat a városrehabilitációs feladatok és 
programok ellátására és lebonyolítására városfejlesztő társaságot - Gyál Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. - hozott létre. A városfejlesztő társaság és az önkormányzat 
közötti kapcsolatot továbbiakban is az alábbiak jellemzik: 

 A projektek lebonyolítására az Önkormányzat megbízási szerződést köt a városfejlesztő 
társasággal; 

 Önkormányzat a város-rehabilitációs akcióterület fejlesztését a városfejlesztő társaság 
kompetenciájába utalja.  

 A városfejlesztő társaság fejlesztésekkel összefüggő, operatív menedzsment feladatokat a 
saját munkaszervezetében, illetve külső szakértők alkalmazásával végzi.  

 Az akcióterületeken elvégzendő közszolgálati feladatok végrehajtásának részleteit a 
Képviselő-testület határozatai, a megvalósításra vonatkozó megállapodások és/vagy 
Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés határozza meg.  

 Az akcióterület fejlesztése során keletkező közvetlen fejlesztési bevételeket a 
városfejlesztő társaság visszaforgatja a fejlesztésbe, azokat az önkormányzat nem vonhatja 
el.  

 Az akcióterületen levő önkormányzati vagyonelemek, az önkormányzati vagyonleltárban – a 
hasznosítás céljának megjelölésével – a város-rehabilitációs célú vagyonelemek közé 
kerülnek (szükséges ezek tételes felsorolása). A hasznosítási célú város-rehabilitációs 
vagyonelem értékét az akcióterület kijelölésekor készülő költségelemzést is tartalmazó 
üzleti értékelemzés határozza meg. 

 Akcióterületi terv (több éves, általában 2-5 év) kidolgozása, önkormányzati jóváhagyása.  

 Az akcióterületi tervre építve éves üzleti tervek elfogadása, mely tartalmazza: az 
önkormányzati kötelezettségvállalásokat költségvetési sorok szerint, a Projekt feladatainak 
felsorolását programok szerint, a feladatok kiadásait, fedezetigényét programok szerint.  

 A városfejlesztő társaság a negyedéves tervnek és éves üzleti tervnek megfelelően 
(negyedéves és éves szintű) beszámolókat készít. Az éves üzleti tervről szóló beszámoló és a 
következő éves üzleti terv elkészítéséhez szükséges az akcióterületi terv teljesülésének 
nyomon követése. 

 Menedzsment szervezet feladata 

Az operatív menedzsment a felelős a stratégia által kijelölt akcióterületi alapú fejlesztések 
hatékony megvalósulásáért, a stratégiai menedzsment által meghatározott feladatok 
végrehajtásáért, továbbá beszámolási kötelezettséggel tartozik a végrehajtással kapcsolatban. 

Az operatív projektmenedzsment szervezet feladatai: a településfejlesztési és az akcióterület 
stratégiai fejlesztési céljainak, illetve programjainak érvényesítése, különösen a horizontális 
elemek tekintetében, azaz a fenntarthatóság és a kommunikáció, a nyilvánosság biztosításában. 
Közreműködik a projektek megvalósulásában. Kapcsolatot tart a hatóságokkal, a lakossággal és a 
helyi civil és érdekképviseleti szervezetekkel, valamint a vállalkozókkal. 

Az operatív projekt menedzsment szervezet további feladatai: 

 Stratégiai feladatok 
o Akcióterületi terv készítése és felülvizsgálata, éves üzleti terv, negyedéves terv és 

jelentések kidolgozása; 
o Magánberuházások ösztönzése, koordinálása, a befektetőkkel történő tárgyalások 

lebonyolítása; 
o A meghatározott indikátorok teljesülésének figyelemmel kísérése, indikátorok 

mérése; 
o Folyamatos (negyedéves és éves) beszámoló a stratégia és a projekt 

megvalósításáról a képviselő-testület és a Polgármester felé. 

 Operatív feladatok 
o Fejlesztési ügynökség és Közreműködő szervezet felé történő kapcsolattartás; 
o A beruházások megkezdéséhez szükséges terület-előkészítési munkálatok 

lebonyolítása, terveztetés; 
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o Az önkormányzati beruházások irányítása, a kivitelezők közbeszerzés útján történő 
kiválasztásának előkészítése, a vállalkozói szerződések megkötése, a megvalósítás 
nyomon követése, ellenőrzése, stb.; 

o A projektek megvalósításának előkészítése, a tervezés és engedélyeztetés 
koordinálása; 

o Adminisztratív feladatok (dokumentumok tárolása, kapcsolattartás) ellátása; 
o Az Akcióterületen megvalósuló „soft” projektelemek koordinálása; 
o A projektek pénzügyi folyamat-menedzsmentje, a folyamatos pozitív cash-flow 

biztosítása: 
 További pályázati és egyéb (pl. befektetői) források felkutatása, 
 A megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása (üzleti tárgyalások lebonyolítása, 

szerződések előkészítése és megkötése),  
 Az akció mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása (a szükséges 

pénzforrások megszerzése, pályázatok elkészítése, esetleges bankhitelek 
felvétele). 

 A menedzsment szervezet felépítése 

A menedzsment elvi felépítésére vonatkozóan az alábbi javaslatot teszi az ITS11:  

- A program fő felelőse az operatív menedzsment szervezetben a projektmenedzser 
(kinevezett ügyvezető igazgató), aki a kapcsolatot tartja a belső és a külső szakértőkkel.  

- A menedzsment belső szakértői a pályázati referens, a műszaki referens (építész-urbanista), 
a pénzügyi referens, menedzser aszisztens. 

- A pályázati referens feladata a program támogatott elemeinek nyomon követése, az 
előrehaladási és fenntartási jelentések összeállítása, adminisztratív feladatok ellátása lesz. 

- A műszaki referens feladata a beruházások megkezdéséhez szükséges terület-előkészítési 
feladatok lebonyolítása, a beruházási jellegű programelemek megvalósításának előkészítése, 
a tervezés és engedélyeztetés koordinálása. Szükséges kompetencia: műszaki végzettség, 
legalább 2 éves műszaki tapasztalat. 

- A pénzügyi referens feladata a kifizetés igénylési dokumentáció összeállítása. Szükséges 
kompetencia: legalább 3 év szakmai tapasztalat, vagy hasonló nagyságrendű projekt 
menedzselésében szerzett tapasztalat. 

- A projektmenedzsment működtetését a projektmenedzser vezeti. A projektmenedzser 
feladata a menedzsment vezetése, a stratégia céljainak érvényesítése, beszámoló készítése 
a stratégiai döntéshozók számára, kapcsolattartás. Szükséges kompetencia: legalább 5 éves 
vezetői tapasztalat, vagy hasonló nagyságrendű projekt menedzselésében szerzett 
tapasztalat. 

- Jelenleg nincsen az operatív menedzsmenttel kapcsolatban szabályozás. Az abban részt vevő 
önkormányzati dolgozók munkaköri leírását ki kell egészíteni a menedzsment feladatok 
elvégzésével. A szabályzat az akcióterületi terv készítésével párhuzamosan kerül 
meghatározásra. 

- Menedzsment szervezethez kapcsolódó szakértők 

Az Önkormányzati operatív menedzsment tagjai mellett külső szakértő szervezetek is részt 
vesznek a projektek megvalósításában. Az Önkormányzat a menedzsment jobb működtetése 
érdekében a belső szakemberek igénybevétele mellett külső szolgáltató alkalmazásával 
kívánja biztosítani a végrehajtás szakmai szervezeti hátterét. 

A külső szolgáltató kiválasztása során fontos, hogy a szakemberek folyamatosan 
rendelkezésre álljanak, illetve hogy hatékonyan el tudják látni a projekt lebonyolítását, 
ellenőrzését, és hogy nagyfokú tapasztalatokkal rendelkezzenek EU által támogatott 
projektek végrehajtásában. 

                                                 
11 Jelenleg a városfejlesztő társaság elvi felépítése kerül bemutatásra, hiszen Gyál Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. gyakorlata és a tervezett fejlesztések során módosulhat a szervezet humán 
erőforrása. 
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A külső szakértő segíti az operatív menedzsment szervezetet a projekt támogatási szerződés 
szerinti megvalósításában a projekt megkezdésétől a projekt zárásáig, illetve a fenntartási 
időszakban. A külső szakértők a referenciák, illetve a fajlagos költségek alapján kerülnek 
kiválasztásra. A szakértőknél kompetencia az adott irányú szakmai végzettség, s legalább 2 
éves tapasztalat, vagy hasonló nagyságrendű projekt menedzselésében szerzett tapasztalat. 
Igénybe vehető szakértők alkalmi megbízás alapján: jogi szakértő, közbeszerzési szakértő, 
könyvvizsgáló műszaki ellenőr, tervellenőr, közlekedésmérnök, geodéta. 

8. TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSAI 

A településközi koordináció célja az ITS településközi egyeztetése, melynek jellege a település 
térségi szerepkörétől függ.  

Gyál a fővárostól, Budapesttől délkeletre, XVIII. kerület, Pestszentimre határában található 
település. A város közlekedési kapcsolatai a fővárossal való szomszédságából adódóan meglehetősen 
kedvezőek. A térségben megfigyelhető a nagyobb lélekszámú települések törekvése arra, hogy az 
intézmények és közszolgáltatások megtelepítésével erősítsék önállóságukat, fokozzák központi 
szerepkörüket, lazítsák függőségüket Budapesttől. Gyál esetében a városi cím elnyerése (1997) és 
járási központ szerepe e folyamat jelentős mérföldköve volt, a közszolgáltatások kínálatának 
szélesedésével pedig vonzereje tovább nőtt. Gyál Pest megyében, a budapesti agglomeráció 
délkeleti szektorában fekvő város, mely Alsónémedi, Felsőpakony és Ócsa településekkel együtt a 
Gyáli járás része, egyben a járás központja. 

Ahogyan a fentiekből kirajzolódik, a területfejlesztési együttműködések terén jelenleg a 
legmeghatározóbbak: 

- Gyáli járás 
- Gyáli Kistérség 
- Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 

Fontos, hogy a település tervezett fejlesztései a szomszédos, járási és kistérségi települések vagy 
fővárosi kerületek egyetértésével és támogatásával valósuljanak meg. Ennek érdekében az 
előkészítés során már tájékoztatta az Önkormányzat vezetése a környező településeket ITS 
készítéséről. Az Önkormányzat az előzetes véleménykérő levélben kérte, hogy Gyál területére 
vonatkozóan ismertesse: 

 a hatáskörükbe tartozó kérdésekben a jogszabályon alapuló követelmények érvényre 
juttatásának feltételeit. (Lehetőség szerint a vonatkozó jogszabályi helyek pontos 
megjelölésével.); 

 fejlesztési elképzelések a településre és kistérségére vonatkozóan. 

Az egyeztetési idő lejártáig a környező települések jelezték, hogy részt kívánnak-e venni a 
településfejlesztési koncepció és az ITS egyeztetésében (lásd: Megalapozó vizsgálat című 
dokumentum melléklete). Az egyeztetés folyamán Gyál ismerteti a fejlesztési célkitűzéseit. A 
partnerek, szomszéd önkormányzatok, megyei önkormányzat véleményei beépülnek a 
dokumentációba. 

Gyál település figyelembe veszi az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésénél a térségi és 
regionális fejlesztési dokumentumokban megfogalmazott célkitűzéseket. (lásd: 5. Stratégia külső és 
belső összefüggései) A célrendszerek mellett a településen javuló szolgáltatások segítik a környező 
települések ellátását is. A környező településeket is érintő települési célok: 

S2.P1.I1. Önkormányzat szolgáltató jellegének erősítése 

S2.P2.I2. Szociális szolgáltatások fejlesztése 

S2.P2.I3. Közlekedés fejlesztés 

S3.P1.I1. Beruházás élénkítés 

S3.P1.I2. Vállalkozói infrastruktúra fejlesztése 

S3.P1.I3. Külterületek újrahasznosítása 
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9. INGATLANGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ ELKÉSZÍTÉSE 

Gyál város önkormányzatának általános fejlesztési elképzelései a költségvetési lehetőségeivel 
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az 
önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A megfelelő 
adópolitika mellett Gyál önkormányzata ésszerű ingatlangazdálkodással képes a város pénzügyi 
stabilitását fenntartani. 

9.1. STRATÉGIAI INGATLANGAZDÁLKODÁS 

Az ingatlangazdálkodási terv elkészítésének célja, hogy forgalomképes ingatlanjait a település 
stratégiai ingatlangazdálkodás keretében hasznosítsa. Fontos, hogy forgalomképtelen ingatlanjai 
esetében is felmérje a település, hogy azok hogyan állíthatók a településfejlesztő célok 
szolgálatába. 

A fejlesztések fenntarthatóságát nagymértékben segítik a fejlesztési célokkal összehangolt 
ingatlangazdálkodási intézkedések. Amennyiben egy önkormányzat fejlesztései átláthatóak és 
kiszámíthatóak, a tőke is sokkal szívesebben vesz részt a településmegújítási folyamatokban saját 
beruházásaival.  

A településen az ingatlanok legnagyobb százalékban magántulajdonban vannak. A közösségi 
fejlesztések azonban kizárólag önkormányzati és állam,i illetve részben egyházi tulajdonú 
ingatlanokon valósulnak meg. Az állami és az önkormányzati ingatlanok jelentős része azonban 
forgalomképtelen ingatlan. 

2015. december 31-én az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok főbb jellemzői 

Ingatlan típus Ingatlanok száma 
(db) 

Földrészletek 
területe (ha) 

Ingatlan könyv 
szerinti bruttó 
értéke (ezer 

Ft) 

Ingatlan 
becsült értéke 

(ezer Ft) 

Összes ingatlan 599 247,9 19.406.026 18.594.139 

Belterületi ingatlan 523 170,3 21.380.722 20.548.287 

Külterületi ingatlan 80 77,5 100.244 915.272 

Forgalomképtelen 518 151,9 13.061.798 12.711.253 

Korlátozottan forgalomképes 30 36,7 7.324.890 7.095.164 

Forgalomképes 55 59,2 1.996.474 1.657.142 

Beépítetlen terület 553 176,5 11.848.074 11.317.396 

Beépített terület 48 71,3 7.561.313 7.279.117 

9.1.1. Az önkormányzati vagyongazdálkodás jogszabályi keretei és elvei: 

Gyál Város Önkormányzatának teljes ingatlanvagyona a 2016. január 7-i Ingatlankataszter alapján 
599 db ingatlan.  

Gyál Város Önkormányzatának 20/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 
tulajdonában álló nemzeti vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól rendelkezik egységes 
szerkezetben. 

A vagyonrendelet hatálya kiterjed Gyál Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, vagy 
tulajdonába kerülő - tulajdoni hányad nagyságától, illetve a részesedés mértékétől függetlenül - 
alábbi vagyontárgyakra, vagyon elemekre - 

 ingatlanokra, ingókra, vagyoni értékű jogokra,  

 a tagsági jogokat megtestesítő értékpapírokra 

A vagyonrendelet nem terjed ki az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére, valamint a közterület használatára és a 
közterületi parkolók üzemeltetésére vonatkozó eljárásokra. 
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E rendelet definiálja a vagyonelemek minősítését, azaz - a nemzeti vagyonról szóló törvény 
értelemében - a helyi önkormányzat vagyona törzsvagyon12 és üzleti vagyon13 lehet.  

 Az Önkormányzat törzsvagyonából a törvény alapján forgalomképtelen vagyon körébe 
tartoznak az alábbiak:  

o a helyi közutak és műtárgyaik,  
o a terek, parkok  
o a vizek és víziközműnek nem minősülő közcélú vízilétesítmények,  
o az önkormányzatok és intézményeik, illetve közüzemeik, valamint jogelődjeik 

levéltári anyaga,  
o azok a vagyon elemek, amelyeket a törvény forgalomképtelenné nyilvánít.  

 Az Önkormányzat törzsvagyonából a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
nemzeti vagyon körébe tartoznak azok a vagyonelemek, amelyek önkormányzati 
tulajdonban történő megőrzése hosszú távon indokolt. Az Önkormányzat nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű vagyonná nem nyilvánít vagyontárgyat. 

 Az Önkormányzat törzsvagyonából a korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartoznak 
az alábbiak:  

o a kulturális javak,  
o a közművek,  
o az Önkormányzat intézményei elhelyezésére szolgáló épületek, egyéb 

önkormányzati középületek,  
o azok a vagyon elemek, amelyeket az Önkormányzat e rendelettel korlátozottan 

forgalomképtelenné nyilvánít.  

 Az Önkormányzat vagyonából az üzleti vagyon körébe tartoznak az előzőekben fel nem 
sorolt vagyonelemek.  

 Az üzleti vagyontárgyak jegyzékét a vagyonnyilvántartás tartalmazza.  

9.1.2. Ingatlangazdálkodási (stratégia) főbb céljai 

Az ingatlanvagyonnal való gazdálkodás, az ingatlanok hasznosítása tekintetében a tulajdonosi jogok 
gyakorlója, a képviselő-testület rendelkezik. Az önkormányzat vagyona elsősorban a működés 
biztosítását szolgálja.  

Az Önkormányzatnak nincsen vagyongazdálkodási terve. Vagyongazdálkodási terv hiányában az 
alábbi célok kerülnek megfogalmazásra: 

  

                                                 
12 1. Forgalomképtelen vagyon: kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyon, mely nem 

idegeníthető el, nem terhelhető meg (kivéve vagyonkezelői jog, használati jog, szolgalmi jog), azon osztott 
tulajdon (amikor az épület tulajdonjoga az építkezőt és nem a föld tulajdonosát illeti) nem létesíthető. Ezt a 
forgalomképtelen vagyoni kört a törvény határozza meg: 
a) helyi közutak, műtárgyak, 
b) terek parkok, 
c) nemzetközi kereskedelmi repülőtér, 
d) vizek, közcélú vízi létesítmények(kivéve vízi közművek).  

2. Törvény, vagy önkormányzati rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
nemzeti vagyon az erről rendelkező jogszabály erejénél fogva kerül elidegenítési és terhelési (kivéve 
vagyonkezelői jog, használati jog, szolgalmi jog), osztott tulajdon létesítésének tilalma alá. Nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű az a vagyon, melynek az önkormányzat tulajdonában történő megőrzése 
hosszú távon indokolt. Abban különbözik az 1. pontban említett forgalomképtelen vagyoni körtől, hogy fő 
szabályként nem koncesszióköteles a hasznosításuk, de szintén forgalomképtelennek minősülnek 

3. Korlátozottan forgalomképes vagyoni kör, mely eladható, megterhelhető törvényben, rendeletben 
meghatározott módon. 

13 Kizárólag az üzleti vagyonelem korlátlanul forgalomképes, így a piaci forgalom része. 
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 Törzsvagyon részét képező ingatlanok esetében:  

 az ingatlanállomány költséghatékony és funkcionális működtetése, üzemeltetése; 

 az ingatlanállomány tudatos és költséghatékony módon történő felhasználása a települési 
közszolgáltatási funkciók és kötelezettségek ellátásához 

o az épületállomány fenntartása és fejlesztése a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
működés, Ötv. szerinti  alapellátás és a mindenkori felhasználói igények kielégítése 
érdekében (a hasznosítás során az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében 
külső tőkebevonás lehetősége megvizsgálható (például az alapellátást kiegészítő 
funkciók üzemeltetése); 

o a közművagyon fenntartása és fejlesztése annak érdekében, hogy az elvárt 
minőségben és a jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően legyen képes 
működni; 

o kulturális, rekreációs, sport és egyéb célú létesítmények, valamint közterületek 
fejlesztése, hogy azok funkcióikat az elvárások szerint, javuló minőségben legyenek 
képesek ellátni (eladásuk nem javasolt, de működtetésükre bevonható külső 
források); 

o közterületek (önkormányzati utak, terek, közparkok) fenntartása és fejlesztése 
(csökkenthető az üzemeltetési és fenntartási költségek rendezvények 
helybiztosításából származó bérleti díjból, reklámszabályozással stb.) 
o köztéri műalkotások, védett építmények állagának megőrzése, annak 

hasznosítása. 

 Üzleti vagyon részét képző ingatlanok esetében: 

 a forgalomképes ingatlanok értékének megőrzése, növelése; 

 az ingatlanállomány tudatos és költséghatékony felhasználása a települési funkciók 
ellátásához, bővítéséhez; 

o ingatlanállomány növelése önkormányzati bérlakások kialakításával: lakások 
vásárlása, új lakások építése; 

o szerkezetváltások, ágazati stratégiák módosulásai miatt módosult használatú, 
önkormányzati ingatlanok értékesítése (pl. iroda, vagy egyéb célú önkormányzati 
épületek, épületrészek); 

o beépítésre szánt területek értékesítési célból csak korlátozottan állnak 
rendelkezésre; 

o beépítésre nem szánt területek jellemzően mezőgazdasági művelésre alkalmas 
területek, valamint kivett területek (számuk a településben elenyésző). 

9.2. AKCIÓTERÜLETI INGATLANGAZDÁLKODÁS 

Az önkormányzat feladata, hogy az egyes akcióterületen található forgalomképes korlátozottan 
forgalomképes, illetve forgalomképtelen ingatlanok fejlesztési lehetőségét felmérje.  

Az akcióterületi fejlesztés általános célja: 

 vállalkozói és gazdasági együttműködések és fejlesztések generálása; 

 közösségi terek kialakítása, erős partnerség kialakítása a civil szférával és a lakossággal; 

 az építészeti és közösségi terek karakterének megőrzése; 

 középületek további fejlesztése; 

 a település történelmileg kialakult településszerkezetének alkalmassá tétele a távlati elvárások 
megvalósítására, továbbá a jelenlegi hiányosságok felszámolása. 

A településen a következő akcióterületi ingatlangazdálkodással érintett földrészletek találhatók: 
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Városközpont akcióterületen található önkormányzati ingatlanok javasolt hasznosítási módja 

 

Hrsz Forgalomképesség Hasznosítás Fejlesztési elképzelés 

569  Önkormányzati közút  

2517  Önkormányzati közút  

2520  Iroda  

2552  Önkormányzati közút  

2586  Önkormányzati közút  

2587  Közösségi ház  

2611  Lakóház  

2616  Önkormányzati közút  

2617  Városháza  

2639  Önkormányzati közút  

2654  Iroda  

2657  Önkormányzati közút  

2684  Önkormányzati közút  

2705  Önkormányzati közút  

2739  Önkormányzati közút  

2772  Önkormányzati közút  

2806  Önkormányzati közút  

2839  Szent István tér  

2840  Önkormányzati közút  

2871  Önkormányzati közút  

2872  Önkormányzati közút  

2905  Önkormányzati közút  

3129  Önkormányzati közút  

3150  Önkormányzati közút  

3367  önkormányzati közút  
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3373  NAPKÖZIOTTHON  

3375  önkormányzati közút  

3386  IRODAÉPÜLET  

3387  Önkormányzati közút  

3406  Önkormányzati közút  

3407/1  Vízmű  

3407/2  Víztorony-melleti terület  

3408  Önkormányzati közút  

3413  Önkormányzati közút  

3414  Bucsunak használt terület  

3415  Önkormányzati közút  

3441  Önkormányzati közút  

3478  Önkormányzati közút  

3513  Önkormányzati közút  

3550  Önkormányzati közút  

3567  Önkormányzati közút  

3716/5  Önkormányzati közút  

3716/6  Önkormányzati közút  

3716/7  Önkormányzati közút  

3716/14  Önkormányzati közút  

3716/21  Zöldségpiac  

4028  Önkormányzati közút  

4118  Önkormányzati közút  

4139  Önkormányzati közút  

4148/1  Beépítetlen terület/postai par.  

4163  Önkormányzati közút  

4185  Önkormányzati közút  

4186  Önkormányzati közút  

4201  Önkormányzati közút  

4217  Önkormányzati közút  

4236  Beépítetlen földterület  

4586  Önkormányzati közút  

4614/4  Iroda  

4615/1  Utcaszélesítés  

4616/2  Utcaszélesítés  

4624/3  Utcaszélesítés  

4624/6  Utcaszélesítés  

4625/1  Utcaszélesítés  

4628/2  Utcaszélesítés  

4645  Önkormányzati közút  

4660  Önkormányzati közút  

4672  Önkormányzati közút  

4695  Önkormányzati közút  

4854  Önkormányzati közút  

5525  Kálvin tér  

5549  Önkormányzati közút  

5573  Önkormányzati közút  

5574  Önkormányzati közút  

5598  Önkormányzati közút  

5599  Beépítetlen terület  

5609  
Millenniumi parként használt 
terület 

Millenium park rehabilitációja és közösségi 
térként való kialakítása.  Több korosztály 
számára megfelelő közösségi park, parkoló 
építése. 

5610  
Millenniumi parként használt 
terület 

5619  
Millenniumi parként használt 
terület 

5620/1  
Millenniumi parként használt 
terület 

5620/2  
Millenniumi parként használt 
terület 

5627  Millenniumi park parkolója 

5628  Önkormányzati közút  

5700  Önkormányzati közút  
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Rekreációs területek akcióterületen található önkormányzati ingatlanok javasolt hasznosítási 
módja    

 

Hrsz Forgalomképesség Hasznosítás Fejlesztési elképzelés 

4931  Önkormányzati közút  

5011  Önkormányzati közút  

5013  Önkormányzati közút  

5092  Önkormányzati közút  

5093/7  Önkormányzati közút  

5094/3  Önkormányzati közút  

5097/2  Beépítetlen terület  

5105/2  Árok  

5106  Önkormányzati közút  

6464  Önkormányzati közút  

6473/8  Önkormányzati közút  

6473/9  

Szántó Bartók iskola mögötti zöldterület 
rehabilitációja. A szabadidő eltöltésére 
alkalmas, színvonala városi zöldfelületek 
növelése. 

6474/1  

16 termes általános iskola Bartók Iskola külső felújítása, energetikai 
rekonstrukciója. Az energetikai pályázat 
keretében nyílászárók cseréje, 
hőszigetelés, napenergia hasznosítás 

6474/2  Beépítetlen terület  

6527/1  Önkormányzati közút  

5746  Önkormányzati közút  

5778  Önkormányzati közút  

5804  Önkormányzati közút  

5831  Önkormányzati közút  

5870  Önkormányzati közút  

5906  Önkormányzati közút  
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6527/2  Önkormányzati közút  

6608  Önkormányzati közút  

6634  Önkormányzati közút  

6643  Lakóház  

6659  Önkormányzati közút  

8103  Beépítetlen terület  

8104  Önkormányzati közút  

 

Kisvállalkozói park terület akcióterületen található önkormányzati ingatlanok javasolt 
hasznosítási módja    

 

Hrsz Forgalomképesség Hasznosítás Fejlesztési elképzelés 

4375/2  Önkormányzati közút  

4375/5  Beépítetlen terület/piactérnél  

4377/1  Beépítetlen terület  

4379/9  Beépítetlen terület  

4379/10  Piac  

4380/3  Erdő  

4381  Önkormányzati közút  

4613/7  Önkormányzati közút  
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10. PARTNERSÉG 

10.1. TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL, INTÉZMÉNYESÍTETT EGYÜTTMŰKÖDÉS 

A településfejlesztési stratégia társadalmasításának rövid távú céljai: 

 a közösség érdekeinek azonosítása, figyelembevétele; 

 jól működő társadalmi párbeszéd kialakítása és fenntartása; 

 a lakosság körében a társadalmi felelősség, a fejlesztések iránti elkötelezettség erősítése; 

 társadalmi kohézió növelése a közös érdekek és célok mentén való együttműködés érdekében; 

 nyitottabb településfejlesztés kialakítása; 

 konfliktuskezelés. 

10.1.1. Társadalmi részvétel az ITS készítése során 

A községben lezajlott, a településfejlesztési dokumentum készítése során lezajlott egyeztetéseket a 
következő táblázat mutatja be.  

Partnerségi egyeztetések bemutatása 

Fórumok, egyeztetések 
időpontja 

Helye Tárgya 

2016. január 7. Gyál, Polgármesteri Hivatal Munkaindítás 

2016. február 3. Gyál Helyszíni bejárás 

2016. március 10. Gyál, Polgármesteri Hivatal Egyeztetés 

2016. április 30. Gyál Fotópályázat beérkezésének határideje 

2016. május 2. Gyál, Művelődési Ház Első nyitott fórum  

2016. május 15. Gyál „Legyen Ön is városfejlesztő egy napra” 
Fotópályázat eredményeinek kihirdetése 

2016. május 23. Gyál, Művelődési Ház Második nyitott fórum  

2016. május 30. Gyál, Művelődési Ház Harmadik nyitott fórum  

2016. március 21 Gyál Kérdőívek beérkezésének határideje 

2016. június 4. Gyál, Művelődési Ház Negyedik nyitott fórum  

2016. július 5. Gyál, Polgármesteri Hivatal Interjú, helyszíni bejárás 

2016. szeptember 19. Budapest Egyeztetés 

Gyál város Önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a lakosság informálására. Ahogyan a fentiekből 
látszik, a társadalmi részvétel biztosított volt a településfejlesztési dokumentumok készítése során 
több fórumon, így sikerült bevonni az ITS-ben érintett szereplőket. A lakosság bevonásának módjai 
között szerepelnek a hagyományos, már korábban alkalmazott módszerek: kérdőívek, interjúk, 
webes felület, felhívások a helyi újságban. Ezeken kívül további fórumokon keresztül is biztosítani 
akarta az Önkormányzat a lakossági igények becsatornázását a településfejlesztési dokumentumok 
készítése során: nyitott fórumok tartása, „Legyen Ön is városfejlesztő egy napra” városfejlesztő 
nap. A lakosság megkérdezése során kitértek arra, hogy a település lakói milyen fejlesztési 
irányokat szeretnének látni a településen, és ezek megvalósítását milyen szakterületeken képzelik 
el, valamint hogy a közvélemény milyen funkciókat (közösségi, gazdasági, közszféra stb.) erősítene 
a városban. 

 Kérdőíves megkérdezés14 

A társadalmi részvétel egyik fontos módja volt a kérdőíves megkérdezés alkalmazása. A kérdőívet 
mindenki számára elérhetővé tettük, kézbesítésre került minden háztartásba, illetve felkerült Gyál 
Település honlapjára is. A válaszadók önállóan töltötték ki a kérdőíveket, majd az 
Önkormányzatban vagy ahhoz kapcsolódó intézmények valamelyikében leadták azokat. Lehetőség 
volt az interneten keresztüli leadásra is. (A kérdőíves felmérés nem reprezentatív, azonban 
viszonylag egységes képet mutatott a lakosság fejlesztéssel szembeni tapasztalatairól és 
elvárásairól.) 

  

                                                 
14 A kérdőíves felmérés eredményeit az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
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 Nyitott fórumok – mediációs módszerek15 

A településfejlesztésbe bevont tervezők régi tapasztalata, hogy a civil szféra megerősödésével 
egyre nagyobb az igény arra, hogy a helyi lakosok bekapcsolódhassanak, részt vegyenek településük 
életében. A különböző fejlesztési dokumentumok (fejlesztési koncepciók, stratégiák) készítése 
nagyon alkalmas fórum arra, hogy a döntéshozók és a lakosok párbeszéde meginduljon és közös 
érdekek mentén kezdjenek el munkálkodni. A közös érdekek és értékek megtalálása fontos, hogy a 
gyökereknél kezdődjön. Erre jó lehetőség nyílik – a tervezők által kutatott, s több településen 
alkalmazott - közösségi mediációs módszerek alkalmazásával. A feltárt problémákra, hiányokra 
alapuló, közmegegyezéssel kialakított fejlesztési elképzelés közösségformáló ereje vitathatatlan. A 
közösen kialakított fejlesztési elvek előremutatják, hogy a megvalósításon is együtt tudnak dolgozni 
a felek. 

A stratégia alkotása során, az elmúlt időszakban négy nyitott fórum került megtartásra, ahol aktívan 
részt vettek a civil élet szereplői, Gyál jövőjéről együtt gondolkodni hajlandó képviselők, 
intézményvezetők, vállalkozók stb.16 Gyálon nagy utat jártak be a fórumok résztvevői. Első 
alkalommal feltárásra kerültek a település erősségei és gyengeségei, majd a másodikon a 
lehetőségek és veszélyek. Erre alapozva a harmadik alkalommal kiforrtak a település legfontosabb, 
lehetséges fejlesztési irányai, amelyek részletes – egyes esetekben intézkedésig lebontott – 
programjának kidolgozása várta a negyedik fórumot. A fórumokon folytatott munka jó alapot 
jelentett a településfejlesztési dokumentumok megalkotásához 

 „Legyen Ön is városfejlesztő egy napra” 

LEGYEN ÖN IS VÁROSFEJLESZTŐ EGY NAPRA” nevezetű program idején, a IV. Gyáli Utcazenei 
Fesztivál keretein belül az érdeklődő lakosság elmondhatta véleményet a város fejlődéséről, és 
javaslatot tettek a készülő stratégiához. Mindezt játékos formában, interaktív módon.  

A Gyáli Polgármesteri Hivatal előtt egy nagyméretű légifotó került kihelyezésre, ahol a helyiek 
rácsodálkozhattak a településre egy másik nézőpontból, s ki-ki megkereshette és megjelölhette a 
lakóhelyét, a kedvenc helyét, a problémásnak tartott területet, illetve fejlesztési javaslatot 
tehetett. Tapasztalatunk szerint az érdeklődők a saját lakóhelyüket keresték meg legszívesebben, s 
a számos kék pont jelezte, hogy a programra, illetve a fesztiválra a város minden pontjáról 
érkeztek. A kihelyezett térképen nagyon sokan jelölték meg kedvenc helyükként a megújult 
városközpontot és az ott található intézményeket, a sportpályát, a horgásztó területét és az 
oktatási intézményeket. E mellett a programon résztvevők nem csak a problémás területeket 
jelölték be, hanem javaslatot is adtak a konfliktusok feloldására – például a közlekedési 
csomópontok javítása céljából. A program eredményeként, a közösség által létrehozott térkép nagy 
segítség az Önkormányzatnak, hogy a jövőben hol szükséges beavatkozni, s mely területeket kell 
fejleszteni.17 

A légifotó mellett a „Jövő fájára” felkerültek ötletek az alábbi témákban: amiben változást 
szeretnénk; ezt szeretem Gyálban, fejlesztési javaslatok. A jövő fája hamar megtelt a jövőnek 
szóló, színes, rombusz alakú levelekkel. A legtöbb javaslat a játszóterek fejlesztésével, építésével 
és játszóház létesítésével kapcsolatban került fel a fára. Többen jelezték, hogy továbbra is erősíteni 
kell a városban a kulturális és közösségi funkciókat, illetve szélesíteni a programokat. Jelentős 
számban érkeztek észrevételek a járdák- és a kerékpárutak fejlesztésével kapcsolatban. Sokan 
látnának szívesen kerékpárutat Vecsés irányában, vagy a Peremvárosi Horgásztó felé vagy akörül. 
Sokakat foglalkoztat a testmozgás, s több sportolási lehetőséget látnának a városban a gyerek vagy 
a felnőtt korosztály részére. Ezek mellett érkeztek észrevételek forgalomszervezés, 
egészségfejlesztés, tömegközlekedés, szolgáltatások fejlesztése stb. témákban. A fára 
felfüggesztett jókívánságok közül kettőt idézünk: „Én csak azt kívánom, hogy ugyanúgy mint az 
elmúlt 20 évben, tovább előre!” „Csak így tovább! Még élhetőbb Gyált!” 18 

  

                                                 
15 A nyitott fórumok eredményeit az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

16 Nyitott fórumok résztvevőit a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

17 A légifotó később kihelyezésre került a Bacsó Béla utcai vasúti átjárónál. 

18 A jövő fája kiültetésre került a Polgármesteri Hivatal előtti parkba. 
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 Egyeztetési folyamat 

A település honlapjára a készülő munkaközi anyagok felkerülnek, véleménynyilvánításnak 
lehetőséget biztosítva 2016 októberében. A nyilvánosság biztosítása érdekében a 
településfejlesztési koncepció célkitűzéseiről tájékoztatást adott az Önkormányzat és a munkába 
bevont tervezők egy lakossági fórum keretein belül.  

A megvalósítás időszakában is nagy hangsúlyt kíván fektetni az Önkormányzat a nyilvánosság 
biztosítására, s ennek előkészítését már a tervezés során megkezdi. 

10.1.2. Társadalmi részvétel a településfejlesztés során 

A tervek szerint a civil szervezetek a településfejlesztési stratégia megvalósításának aktív részesei 
kell, hogy legyenek, hiszen ők tudják, hogyan érhető el a lakosság megfelelő módon, milyen 
eszközökkel vonható be a közös munkába, s személyes megkeresésük, személyes kapcsolataik révén 
nagy hatással lehetnek a lakosságra. 

A lakosság az előzetes egyeztetéseket követően, illetve a lakossági igényfelmérések alapján a 
megvalósításban is aktív szerepet kap. A lakosság aktív partner, azaz nem csak nézője, de 
megvalósítójává, aktív szereplőjévé válik, s így nem csak az eseménynek, de az ezzel kapcsolatos 
fejlesztésnek is részese. Számolunk a lakosság aktivitásával, s természetes érdeklődésével, nem 
megfeledkezve arról, hogy napjainkban embereket megmozgatni csak igazán izgalmas akciókkal 
lehet.  

A tevékenységekbe való bekapcsolódást több síkon kell szervezni, hogy mindenki megtalálja a maga 
számára legmegfelelőbb, legtesthezállóbb formát. A lakosokat bevonó események szervezése során 
azzal kell számolni, hogy előállhat az a helyzet, hogy a lakosság bekapcsolódásának forintosítható 
eredménye elmarad a létrehozott termék értéke mellett. Ennek ellenére a lakosság 
bekapcsolásának hosszútávú szempontjai, az identitástudat erősítése, a megvalósuló projektek 
elfogadása, tisztelete, ennél nagyságrendekkel nagyobb eredményt hoznak hosszú távon. 

A soft elemek, azaz a programok sikerének biztosítéka lehet az is, hogy megszervezésükhöz, 
megvalósításukhoz többségében helyi civilszervezet kapcsolódjanak. A fentiekben ismertetettek 
mellett szükséges a hagyományos, már jól bevált kommunikációs eszközökön keresztüli tájékoztatás 
is: 

- lakossági fórumok; 
- civil fórum; 
- vállalkozói fórum; 
- közmeghallgatás; 
- internetes fórumok (honlap, kérdőív); 
- helyi TV; 
- helyi újság. 

10.2. PARTNEREK BEAZONOSÍTÁSA, KAPCSOLATÉPÍTÉS 

A települési (önkormányzati) intézmények, szervezetek közötti partnerség erősítésével az 
intézmények működése is hatékonyabbá válhat, és ezáltal a településmenedzsment és 
érdekérvényesítő képessége is javulna. A következő táblázatban pontosan beazonosításra kerülnek 
az ITS-ben érintett csoportok, szereplők és feladatok. 

Partnerség építése az ITS előkészítése és végrehajtása során 

Célkitűzés Végrehajtandó feladatok Résztvevő csoportok Eszközök 

A társadalmi párbeszéd 
gyakorlatának kialakítása, 
beépítése a 
településfejlesztés 
folyamatába (lakosság-
településvezetés-
közigazgatás) 

Tájékoztatás: a partnerség 
építés fontosságáról, 
tartalmáról, módszereiről 

Lakosság 
Vállalkozók 
Önkormányzati és 
intézményi dolgozók 
Civil szervezetek 

Fórumok (civil, 
vállalkozói, lakossági, 
on-line) 
Mélyinterjúk 
Webes megjelenítés 
Településmarketing 
stratégia elkészítése 

Az erőforrások összehangolása Együttműködési szándékok 
feltérképezése 

Lakosság  
Vállalkozók 
Befektetők 
Egyház 

Fórumok 
Tervek, elképzelések 
megismerése 
Programnaptár 
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Partnerség építése az ITS előkészítése és végrehajtása során 

Célkitűzés Végrehajtandó feladatok Résztvevő csoportok Eszközök 

Civil szervezetek 

Az önkormányzat és a 
magánszféra között a 
településfejlesztési célok 
összehangolása, 
konszenzusteremtés, 
együttműködés megteremtése 

Vállalkozók bevonása  Vállalkozók 
Befektetők 
Civil szervezetek 

Fórumok 
Kapcsolattartás 
Személyes 
egyeztetések 

A programok finanszírozási 
hátterének feltérképezése 

Piaci igényfelmérés Vállalkozók 
Befektetők 
Gazdasági szereplők 
vezetői 
Civil szervezetek 

Személyes 
egyeztetések 

Az integrált 
településfejlesztés 
eredményességének, 
hatásának feltérképezése 

Elégedettségmérés Lakosság 
Vállalkozók 
Önkormányzati és 
intézményi dolgozók 
Civil szervezetek 

Fórumok 
Felmérések 

Az integrált 
településfejlesztés és a 
kistérség, járás 
fejlesztéseinek 
összehangolása 

Kistérségi , járási települések 
tájékoztatása 

Környező települések, 
kistérség képviselői  

Személyes 
egyeztetések 
Kistérségi ülés, 
településközi fórumok 

A partnerség kialakítása a következő intézkedések keretében képzelhető el:  

 Partnerségi hálózatok feltérképezése 

 A kommunikációs csatornák feltérképezése, fejlesztése 

 A partnerek jellemzése kommunikációs szempontból 

 Kommunikációs, információs rendszer fejlesztése és fenntartása 

A megújuló kommunikációs és információs rendszer egyik legfőbb eredménye, hogy hatékonyabbá és 
gyorsabbá válik az információáramlás a partnerek között. Várhatóan javul az önkormányzat és a 
település belső kommunikációja. 

A településfejlesztési stratégia megvalósítása szempontjából fontos értékelni a partnerségben 
érdekelt csoportokat. Az erőforrás potenciál, az érdekérvényesítő képesség alapján tudja 
meghatározni és alakítani az Önkormányzat a kommunikációs csatornákat. 

Településfejlesztésben részt vevő csoportok értékelése 

A település-
fejlesztésben 
érdekelt csoportok 

Erőforrás potenciál Érdek-
érvényesít
ő képesség 

Elvárás Előkészítésben, 
végrehajtásban 
betöltött szerep 

Lakosság Mérsékelt 
szakismeretek, 
tapasztalatok, 
elsődleges települési 
ismeretek 

Gyenge A település fejlődése, 
élhetőbb lakókörnyezet, 
magasabb szintű 
szolgáltatások 

Az elvárásaik 
beazonosítása 

KKV Mérsékelt érdeklődés, 
alacsony invesztíciós 
képesség 

Közepes Tervezhetőség, 
átlátható szabályozási 
környezet 

Igényeik 
beazonosítása, 
lehetséges partnerek 

Civil szervezetek Nagyfokú ismeretek, 
tapasztalat, összetartás 

Közepes A települési lakosságnak 
és a szervezet céljainak 
megfelelő fejlesztések 

Az elvárásaik 
beazonosítása, 
monitoring szereplők 

Külső szakértők Tervezői, stratégiai, 
pályázatkészítői 
tapasztalatok 

Közepes Együttműködés minden 
résztvevő csoporttal 

Folyamatszervezés, 
tanácsadás 

Hatóságok és 
szakhatóságok 

Kompetenciák, 
szaktudás, 
engedélyezési 
szerepkör 

Erős Jogszabályoknak és 
szakpolitikai 
irányvonalaknak 
megfelelő fejlesztések 
végrehajtása 

Szakmai kontroll és 
koordináció, 
jóváhagyó szerep 
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Településfejlesztésben részt vevő csoportok értékelése 

A település-
fejlesztésben 
érdekelt csoportok 

Erőforrás potenciál Érdek-
érvényesít
ő képesség 

Elvárás Előkészítésben, 
végrehajtásban 
betöltött szerep 

Környező települések Közösen végzett 
kistérségi feladatok 

Gyenge A települések igényeit 
kiszolgáló 
intézményrendszer, 
elérhetőség 

Az elvárásaik 
beazonosítása 

Önkormányzat 
dolgozói / 
projektmenedzsment 

Nagyfokú ismeretek, 
szakmai potenciál 

Közepes Az ITS végrehajtásában 
és nyomon követésében 
aktív részvétel 

A pályázat 
előkészítése és 
végrehajtása 

A település kommunikációs eszközei között közvetlen és közvetett eszközök állnak rendelkezésre. A 
kommunikáció ezen eszközök kombinált felhasználásával tehető hatékonyabbá.  

11. AZ ITS EREDMÉNYEINEK NYOMON KÖVETÉSE ÉS AZ ITS RENDSZERES 
FELÜLVIZSGÁLATA, AKTUALIZÁLÁSA 

12.1. MOITORING RENDSZER 

A stratégia megvalósulásának folyamatos nyomon követése, felülvizsgálata a település érdeke 
elsősorban. A monitoring célja felhívni a döntéshozók és a megvalósításért felelős szervezet 
figyelmét a céloktól való esetleges eltérésre, és összegezni az elvégzett feladatokat. Figyelni kell 
arra, hogy a célkitűzések elérése érdekében tett lépések a megfelelő időben történjenek, a 
megfelelő eszközökkel. A monitoring számos komplex feladatot foglal magában az adatgyűjtéstől a 
stratégia esetleges szükséges módosításáig.  

A stratégia és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések (akcióterületi terv) megvalósulásához indikátor 
célértékek kerültek meghatározásra, melyeknek évenként a megvalósítás és fenntartás során 
teljesülni kell. Indikátorok, konkrét számszerűsített számok kerültek meghatározásra az alábbi 
táblázatokban: Települési és településrészi célokhoz rendelt indikátortábla, összefoglaló indikátor 
tábla, további szakmai indikátorok, fenntarthatósági és esélyegyenlőségi kötelező indikátorok. Az 
áttekintés során megállapíthatók a fejlesztés indikátorainak értékei, ezek alapján értékelhető a 
célok irányába történő előrelépés mértéke. Az akcióterületi fejlesztés éves értékeléséhez 
kapcsolódva megtörténik az ITS évenkénti áttekintése is. 

A legfontosabb monitoring feladatok a következők: 

 Évenkénti rendszerességgel meg kell vizsgálni, hogy milyen lépések történtek a stratégiai 
célkitűzések elérésére. Eltérés esetén be kell avatkozni, a kívánt cél elérése érdekében 
módosítani kell a stratégiai eszközöket. 

 Figyelemmel kell kísérni a projekt végrehajtása során az indikátorok alakulását (stratégia 
elfogadásakor érvényes bázisérték, a beszámoló időszakában aktuális érték, a stratégiában 
megfogalmazott célérték, valamint az előző Képviselő-testületi beszámoló alkalmával 
elfogadott értékhez képest történt elmozdulást). 

 Az ITS felülvizsgálata, aktualizálása kétévenként szükséges, az elkészült felmérések, 
legfrissebb statisztikai adatok, egyéb új információk ismerete, illetve a stratégia 
megvalósulási folyamataiból levonható következtetések alapján. 

 Figyelemmel kell kísérni a külső környezet változásait, amellyel szükség esetén összhangba 
kell hozni a stratégiai célkitűzéseket, illetve azok megvalósulási eszközeit, valamint a 
stratégiához közvetlenül nem kapcsolódó projektek stratégia célrendszerére gyakorolt 
vélelmezett vagy tényleges pozitív és negatív hatásait. 

 Ki kell értékelni a már végrehajtott feladatok eredményeit, különös tekintettel a pályázati 
úton megvalósított fejlesztések esetén a pénzügyi és fizikai megvalósulásra (a stratégia 
megvalósításának kezdete óta, valamint az előző képviselő-testület által elfogadott 
beszámoló óta megvalósult forrásfelhasználást). 

 Az akcióterületi fejlesztések eredményeinek monitoringozása, melynek a feladata a 
megvalósult és a tervezett eredmények összevetése 
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Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában bemutatott projektek sikeres megvalósulása 
érdekében a menedzsment követi figyelemmel az indikátorok teljesülését, változását. Az 
indikátorokat figyelembe véve készíti el a kontrolling menedzsment az éves jelentését a 
közreműködő szervezet és a képviselő-testület felé. Az indikátorok mérésénél a kontrolling 
menedzsment munkáját a megvalósításban érintett szervezetek vezetői, illetve felelős 
tisztségviselők is segítik.  

A településfejlesztési feladatok teljesítéséről a menedzser félévente beszámolót tart a Képviselő-
testület illetékes Bizottságainak és évente egyszer a Képviselő-testületnek az akcióterületi 
fejlesztések állásáról. A Bizottságok mellett szükséges a közvélemény folyamatos tájékoztatása a 
helyi sajtón keresztül, illetve a helyben szokásos módon közmeghallgatások keretében. 

12.2. INDIKÁTOR RENDSZER 

A stratégia végrehajtásának és eredményeinek nyomon követését az átfogó cél, valamint a 
tematikus célok és a településrészi célok mellé rendelt indikátorrendszer biztosítja. Az 
alábbiakban mutatjuk be az átfogó, tematikus és településrészi célokhoz rendelt indikátorokat, 
megjelölve azok adatainak forrásait, az elérendő célértékeket. 

Indikátor mutató összefoglaló táblázata 

Célrendszer eleme Mutató neve 

Minimálisan 

elvárható 

célérték 

Bázisérték 

ideje 

Célérték 

elérésének 

ideje 

Mutató forrása 

S1.P1. Az emberi erőforrás tudás és készségszintjének javítása prioritás céljainak eléréséhez rendelt monitoring 

mutatók  

S1.P1.I1. 
Közoktatás fejlesztés 

Közoktatás 
fejlesztési stratégia 
kidolgozása 

+ 1 db 2016. 2018. Önkormányzati 
nyilvántartás 

S1.P1.I1. 
Közoktatás fejlesztés 

Felsőoktatási 
intézményben 
továbbtanulók 
száma 

+10% 2016. 2024. Iskolai 
nyilvántartás 

S1.P1.I2. 
Művészeti képzések 
támogatása 

Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti 
Iskola 
növendékeinek 
fellépése városi 
eseményeken  

6 alkalom/év 2016. 2024. Iskolai 
nyilvántartás 

S1.P1.I3. 
Felnőttképzés támogatása 

Felnőttképzés 
keretében 
megszerzett 
középiskolai 
végzettség 

+10% 2016. 2024. Iskolai 
nyilvántartás 

S1.P1.I4. 
Felzárkóztató képzési 
programok támogatása 

Felzárkóztató 
oktatási 
programokban 
résztvevő HH és 
HHH gyermekek 
száma 

+15 fő/év 2016. 2024. Önkormányzati 
nyilvántartás 

S1.P2. Aktivitás, közösségi szellem erősítés prioritás céljainak eléréséhez rendelt monitoring mutatók  

S1.P2.I1.  
Civil szféra erősítése 

Civil Koncepció 
elfogadása 

+ 1 db 2016. 2017. 
Önkormányzati 

nyilvántartás 

S1.P2.I2. Közösségi 
programok támogatása 

Lakossági 
elégedettség a 
városi 
rendezvényekkel 

65%-os 

elégedettség

/       

évenkénti 

mérés 

2016. 2024. 
Önkormányzati 

nyilvántartás 

S1.P2.I2. Közösségi 
programok támogatása 

Városi 
programnaptár 
létrehozása 

+ 1 db 
/ 

évente 

2016. 2024. 
Önkormányzati 

nyilvántartás 
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Indikátor mutató összefoglaló táblázata 

Célrendszer eleme Mutató neve 

Minimálisan 

elvárható 

célérték 

Bázisérték 

ideje 

Célérték 

elérésének 

ideje 

Mutató forrása 

S1.P2.I3. Közösségi 
bűnmegelőzési program 

Szomszédsági 
bűnmegelőzési 
program kidolgozása  

 

+1 db 2016. 2018. 
Önkormányzati 

nyilvántartás 

S1.P3. Hatékony ifjúságpolitika prioritás céljainak eléréséhez rendelt monitoring mutatók  

S1.P3 
Hatékony ifjúságpolitika  

felmérés készítése a 

helyi fiatalok között 

+1 db 2016. 2018. Önkormányzati 

nyilvántartás 

S1.P3 
Hatékony ifjúságpolitika  

Ifjúságpolitikai 

koncepció 

elkészítése 

+1 db 2016. 2018. Önkormányzati 

nyilvántartás 

S2.P1. Közigazgatási funkciók erősítése prioritás céljainak eléréséhez rendelt monitoring mutatók  

S2.P1.I1. 
Önkormányzat szolgáltató 
jellegének erősítése 

Hivatali 

ügyintézéssel 

kapcsolatos 

elégedettség 

70%-os 

elégedettségi 

szint 

2016. 2024. 
Önkormányzati 

nyilvántartás 

S2.P1.I2. 
Településmenedzsment 
fejlesztése 

Szervezet-

fejlesztésen 

résztvevő dolgozók 

száma 

+20 fő/évente 2016. 2024. 
Önkormányzati 

nyilvántartás 

S2.P1.I2. 
Településmenedzsment 
fejlesztése 

Participációs 

protokoll 

létrehozása 

+ 1db 2016. 2018. 
Önkormányzati 

nyilvántartás 

S2.P2. Közellátási funkciók erősítése prioritás céljainak eléréséhez rendelt monitoring mutatók  

S2.P2.I1. 
Egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztése 

Egészségügyi 
Program kidolgozása 

+ 1 db 2016. 2018. Önkormányzati 
nyilvántartás 

S2.P2.I2. 

Szociális szolgáltatások 
fejlesztése 

Szociális térkép 
készítés 

+1 db 2016. 2018. Önkormányzati 
nyilvántartás 

S2.P2.I3. 

Közlekedés fejlesztés 

Kerékpározásra 
alkalmas nyomvonal 
kijelölése 

+ 5 km 2016. 2024. Önkormányzati 
nyilvántartás 

S2.P3. Szabadidő eltöltési lehetőségek bővítése prioritás céljainak eléréséhez rendelt monitoring mutatók  

S2.P3.I1. 

Sport és rekreációs 
fejlesztések 

Tanuszoda 
kihasználtsága 

75%. 2018. 2024. Önkormányzati 
nyilvántartás 

S2.P3.I1. 

Sport és rekreációs 
fejlesztések 

Sportcsarnok 
kihasználtsága  

75% 2018. 2024. Önkormányzati 
nyilvántartás 

S2.P3.I1. 

Sport és rekreációs 
fejlesztések 

Települési sportnap, 
sportágválasztó nap 

4 db/év 2017. 2024. Önkormányzati 
nyilvántartás 

S2.P3.I2. 

Helyi kulturális élet 
támogatása 

Kulturális Koncepció 
létrehozása 

1 db 2016. 2018. Önkormányzati 
nyilvántartás 

S2.P4. Környezettudatos fejlesztések prioritás céljainak eléréséhez rendelt monitoring mutatók  

S2.P4. 

Környezettudatos 
fejlesztések 

Környezeti 
Fenntarthatósági 
Koncepció 
létrehozása  

1 db 2016. 2018. Önkormányzati 
nyilvántartás 
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Indikátor mutató összefoglaló táblázata 

Célrendszer eleme Mutató neve 

Minimálisan 

elvárható 

célérték 

Bázisérték 

ideje 

Célérték 

elérésének 

ideje 

Mutató forrása 

S2.P4.I1. 

Megújuló energiaforrások 
támogatása 

Közintézmények  
energiaszükségletén
ek biztosítása 
megújuló 
energiaforrásból  

+15% 2016. 2024. Önkormányzati 
nyilvántartás 

S2.P4.I2. 

Fenntarthatósági szemlélet 
erősítése 

Komposztálási 
Programba bevont 
családok száma 

+250 család 2016. 2020. Önkormányzati 
nyilvántartás 

S3.P1. Gazdaságfejlesztés prioritás céljainak eléréséhez rendelt monitoring mutatók  

S3.P1.I1. 
Beruházás élénkítés 

Vállalkozói fórumok 

tartása 

+2 db évente 2016. 2020. Önkormányzati 

nyilvántartás 

S3.P1.I1. 
Beruházás élénkítés  

Újonnan létrejövő 

munkahelyek száma 

+150 db 2016. 2020. 
Önkormányzati 

nyilvántartás 

S3.P1.I2. 
Vállalkozói infrastruktúra 
fejlesztése 

Kialakuló 

kisvállalkozói park 

10 ha 2016. 2020. 
Önkormányzati 

nyilvántartás 

S3.P1.I3. 
Külterületek újrahasznosítása 

Átalakuló 

külterületek 

nagysága 

20 ha 2016. 2024. 
Önkormányzati 

nyilvántartás 

S4.P1. Épített és természeti környezet fejlesztése prioritás céljainak eléréséhez rendelt monitoring mutatók  

S4.P1.I1. 
Épített környezet fejlesztése 

Építési szabályzat 

felülvizsgálata 

+ 1db. 2016. 2020. Önkormányzati 

nyilvántartás 

S4.P1.I2. 
Települési infrastruktúra 
fejlesztése 

Felújított 

gyalogosjárdák 

hossza 

+5 km 2016. 2020. 
Önkormányzati 

nyilvántartás 

V1. Gyálliget-Gyálszőlő városrész céljainak eléréséhez rendelt monitoring mutatók  

T.1.1.  
Települési szolgáltatások 
fejlesztése 

Új funkciók a 

városrészben 

2 db 2016. 2020. 
Önkormányzati 

nyilvántartás 

T.1.2.  
Lakókörnyezet 
minőségifejlesztése 

Megújuló 

zöldterületek 

nagysága 

1 ha 2016. 2020. 
Önkormányzati 

nyilvántartás 

V2. Külterületi gazdasági-turisztikai-lakó terület városrész céljainak eléréséhez rendelt monitoring mutatók  

T.2.1.  
Gazdasági területek 
fejlesztése: 

S3.P1.I2. Vállalkozói infrastruktúra fejlesztése 

T.2.2. 
Fenntartható külterületi 
területfelhasználás 
biztosítása 

Lásd: S3.P1.I3. Külterületek újrahasznosítása 

T.2.3.  
Némediszőlő minőségi 
fejlesztése 

Alacsony komfort 

fokozatú lakások 

aránya 

Települési 

átlaggal 

megegyező 

2011. 
2024. KSH 
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MELLÉKLETEK 

1. SZ. MELLÉKLET – KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE 

A kérdőívet összeállította Gyál Város Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek 
önkitöltős módszer segítségével kerültek lekérdezésre. 

Összesen 256 darab kérdőív érkezett vissza. A település lakosságának megkérdezésében az volt az 
Önkormányzat célja, hogy szélesebb ismeretekkel rendelkezzen arról, milyennek ítéli meg a 
lakosság Gyál jelenlegi fejlettségét, hogyan vélekednek a tervezett fejlesztésekről, illetve ők maguk 
milyen fejlesztéseket látnának szívesen a városban. A kérdőív nem tekinthető reprezentatívnak, de 
ahhoz elegendő kérdőív érkezett vissza, hogy a kapott eredményekből tájékozódni tudjon az 
Önkormányzat. 

 

 

A megkérdezettek neme A megkérdezettek életkora 

 
 

A megkérdezettek iskolai végzettsége Hány éve lakik Gyálon? 

A válaszadási hajlandóság magasabb volt a nők körében. A válaszadók kétharmada nő volt, míg 
csupán harmaduk férfi. A megkérdezetek harmadának volt felsőfokú végzettsége, több mint 40%-nak 
gimnáziumi-, és 18%-nak szakiskolai végzettsége van. A kérdőív kitöltők leginkább a középkorúak 
közül kerültek ki, hiszen csaknem kétharmaduk 25 és 65 év közötti. A fiatalok aránya 9%, az idősebb 
korosztály közül 28%-ban kerültek ki kérdőívet kitöltők. 

 

Ön mennyire elégedett az elmúlt évek fejlődésével helyi szinten? 
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A megkérdezettek nagy többsége (63%) Gyál fejlődéséve elégedett. A válaszadók 29%-a részben 
elégedett és csupán, 7% kevésbé, vagy nem elégedett a városra az elmúlt években jellemző 
fejlődéssel. 

A kérdőívben nyitott kérdés formájában rákérdeztünk, hogy mit tartanak a kérdőívet kitöltők Gyál 
legfontosabb értékének és miben látják a város problémáit. 

 

A válaszok közül a legtöbbet említett értékek a város kedvező közlekedési helyzete (40%) és a 
Főváros közelsége (26%) voltak. Nagyszámú említést kapott a kertvárosi jelleg (32 válasz), mint 
megőrzendő érték. A nagyszámú egyéb jellegű válasz között gyakran visszatérő érték a város 
folyamatos fejlődésére utaló vélemény. 

 

A válaszadók a város problémái között kiemelkedő arányban említették a helyi egészségügyi ellátás 
hiányosságait (20%), a kiépített járdák hiányát (18%), illetve az utak, közművek állapotát (17%). A 
nagyszámú egyéb jellegű vélemény között különböző megfogalmazásban többször visszatérő elem 
Budapest elszívó hatása, és a kikapcsolódási lehetőségek hiánya. 
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A megkérdezettek leginkább a helyi tömegközlekedéssel és a közvilágítással elégedettek. 
Alapvetően pozitívan értékelik a válaszadók a játszóterek állapotát, a település kulturális 
szolgáltatásait, a közbiztonság helyzetét és a kereskedelmi üzleteket. Közepesnél jobbnak ítélik 
meg az oktatás helyzetét, a vendéglátó ipari egységeket, város sportolási lehetőségeit, és a város 
nyújtotta munkalehetőséget. A város egészségügyi ellátást közepesnek, útjainak állapotát, a helyi 
szórakozási lehetőségeket és a helyi turisztikai adottságokat közepesnél gyengébbnek ítélték a 
válaszadók. 

A kérdőívben kérdés vonatkozott arra, hogy a Gyáliak milyen hiányzó szolgáltatásokat igényelnének 
leginkább, mely funkciók hiánya miatt keresik fel a környező településeket. 

 

A megkérdezettek legnagyobb arányban (69%) az egészségügyi szolgáltatásokat jelölték hiányzó 
szolgáltatásnak, a Gyáliak legnagyobbrészt az egészségügyi szolgáltatásokért keresik fel a környező 
településeket. A válaszadók közel fele a kereskedelmi egységek hiányát jelzi, míg 39%-ban a 
szórakozási lehetőségek hiánya kerül elő, melyeket a helyiek elsősorban Budapesten találnak meg. A 
sportolási lehetőségek, és a kulturális szolgáltatások és a vendéglátóhelyek hiánya a válaszadók 
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közel egynegyedénél megjelenik. Az oktatás hiányosságai kisebb számban, de említésre kerülnek, 
több nem ismétlődő alternatívával együtt. 

A felmérésben kérdés vonatkozott arra, hogy a lakosság hogyan látná szívesen Gyált 10 év múlva. 

 

A megkérdezettek 92%-a a várost továbbra is kertvárosként képzeli el. A válaszadók több, mint fele 
fejlődő szolgáltatásokkal rendelkező kertvárost, 21% innovatív kertvárost képzel el, míg 18,7% a 
jelenlegi helyzethez hasonló kertvárosi jövőt vizionál. A válaszok mindössze 8%-a vetít elő eltérő 
képet. 

 

A településen környezetet nem terhelő ipari jellegű vállalkozási, gazdasági területek kijelölését a 
válaszadók háromnegyede támogatja, ami mellett 10% válaszolta azt, hogy nincsen erre szükség. 
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A kérdőív kitért arra, a lakosság hány jelentős, a város életét meghatározó fejlesztést észlelt a 
közelmúltban. A válaszok ötöde szerint tíznél több fejlesztés történt, a válaszadók majdnem fele 5 
és 9 közé teszi ezek számát, és egynegyedének 1-4 fejlesztésről volt tudomása. 

 

Az elkövetkező időszakra tervezett fejlesztések közül a válaszadók 94%-az uszoda építését emelte 
ki, 65% az óvodák további fejlesztését jelölte válaszában. A megkérdezettek közel felének tudomása 
van a szelektív hulladékgyűjtési rendszer és Gyál-felső MÁV állomás környezetének fejlesztéséről. A 
válaszadók hozzávetőlegesen egyharmada jelölte válaszában a közutak állapotának javítását, a 
járdák kiépítését, az egészségügyi központfejlesztést és a játszóterek, parkok felújítását a 
következő időszak jelentős megvalósítandó fejlesztései között. A válaszok között legkevesebb 
említést a gazdasági területek fejlesztése, az intézmények energetikai korszerűsítése és a 
lakóterületek kialakítása kapta. 

 

Az elkövetkező évek fejlesztéseinek fontosságára is rákérdezett a felmérés, a válaszadók nagyon 
fontosnak ítélték a járdák és az uszoda építését, az egészségügyi központ fejlesztését és a közutak 
állagjavítását. Fontosnak ítélte a lakosság az iskolák és óvodák fejlesztését és felújítását, a 
szelektív hulladékgyűjtés fejlesztését, a játszóterek és közparkok felújítását és a közvilágítás 
fejlesztését. Közepesen fontosnak ítélték a kitöltők az elkövetkező időszak fejlesztései közül a 
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sportcsarnok építését, a Gazdasági területek fejlesztését és a Gyál-felső MÁV állomás környékének 
korszerűsítését. Kevésbé fontosnak mindössze az építési telkek, lakóterületek kialakítását jelölték a 
válaszadók. 

A kérdőív rákérdez a Gyáliak városhoz való általános viszonyulására is. 

 

A megkérdezettek fele jóleső érzéssel gondol a városra, negyede szeretettel, 15%-a közömbösen 
viszonyul a lakóhelyéhez. A válaszadók mindössze 4%-a van negatív véleménnyel a városról, 
ugyanennyien azonban rajongással gondolnak Gyálra. 

 

A kérdőívet kitöltő lakosság a várost érintő fejlesztésekről, beruházásokról és egyéb eseményekről, 
szolgáltatásokról legnagyobbrészt a helyi újságból értesül. A válaszadók információs forrásként nagy 
számban jelölték továbbá a város honlapját és facebook oldalát, de sokak a saját tapasztalataikra 
hagyatkoznak az információk terén. A lakossági fórumok és a településen kihelyezett hirdetőtáblák 
bizonyulnak a legkevésbé hatékonynak a kitöltők szerint, míg a helyi TV, a család, barátok, 
szomszédok közepesen fontos szerepet töltenek be az információáramlás tekintetében. 

A felmérés rákérdez, a lakosság mennyire elégedett a Gyáli Polgármesteri Hivatal munkájával 
összességében. 
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A kitöltők közel fele elégedett, 23%-a pedig teljes mértékben elégedett.18% véleménye szerint 
részben elégedett a hivatal munkájával és csupán alig több, mint 5% van negatív véleménnyel a 
Polgármesteri Hivatal munkájáról összességében. 

 

A kérdőívre adott válaszok szerint Gyál lakosságának fele csupán évente, vagy ritkábban keresi fel a 
Polgármesteri hivatalt, egynegyede félévenként, 13% havonkénti sűrűséggel, a kitöltők 3,6%-a 
hetente látogatja a hivatalt. 

 

A Megkérdezettek egyharmada szerint a Gyáli Polgármesteri Hivatal tájékoztatása közérthető, 41% 
szerint jónak mondható, és 14.4% véleménye szerint nem mindig közérthető, vagy hiányos.  

A település életével, fejlesztésével kapcsolatban a kérdőív kitöltői további észrevételeket, 
javaslatokat tehettek. A megjegyzések között nagy számban előfordult a város zöldfelületeinek 
rendezése és további fejlesztése valamint a kerékpáros közlekedés lehetőségeinek fejlesztése. Az 
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egészségügyi ellátás fejlesztése a javaslatok között gyakran szerepelt, ahogy a postai szolgáltatások 
fejlesztése is. A helyben elérhető szórakozási lehetőségek hiányára sok véleményező felhívta a 
figyelmet, de nagy számban tértek ki a közösségi életet erősítő létesítmények, események 
megmozdulások szükségességére is. 
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2. SZ. MELLÉKLET – NYITOTT FÓRUMOK RÉSZTVEVŐI 

Résztvevő neve 

Babák László Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna 
Balkó Kálmánné Nagy József Elek 
Baranya Tiborné Nagy Tamás 
Boda Imre Németh Istvánné 
Czotter Ferenc László Oláh Péter Ciprián 
Csizmadia Ádám Ormosné Surányi Katalin 
Dr. Hrutkáné Molnár Mónika Katalin Pánczél Károly 
dr. Molnár Andor Pápai Mihály 
dr. Nagy Erika Pusztai László 
Erős József Radványi Judit 
Fa Zsuzsanna Ronyecz Zsófia 
Ferik Tünde Rozgonyi Erik 
Gazdik István Suhajda Yvett 
Gyimesi István Südi Beáta 
Hidi József Szabóné Kovács Anikó 
Horváth Gábor Tábit Sarolta 
Horváthné Körmendi Andrea Tóth István 
Kápolnásiné Sági Andrea Tóth Judit Adél 
Karikás Pál Vajna Virág 
Kéthelyi Gergely Vargyas Csaba 
Kéthelyi Márton Végh Tibor 
Kiss István Vinnai Tibor 
Kovácsnék Piroska Zabánné Nagy Gyöngyi 
Kovalik Józsefné Zsigovits Gábor 
Lendvay- Kiss Anita  
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3. SZ. MELLÉKLET – NYITOTT FÓRUMOK EREDMÉNYEI 

SWOT analízis 

1. KÖZÖSSÉG, NÉPESSÉG 

Erősségek Gyengeség 

 Többgenerációs családok jelenléte 

 Fiatal civil szervezetek 

 Civil szervezetek nagy száma 

 Folyamatosan erősödő közösség 

 Festőművészek jelenléte 

 Vonzó munkahelyek (értelmiségieknek) 

 Élhető, lakható kertváros 

 Erősödő identitástudat 

 Gyermek születések magas száma 

 Nem elöregedő a népesség aránya 

 Stagnáló népességszám (minőségi – 
élhető kertváros) 

 Állandó iskolai-tanári közösség 

 Jó kapcsolat az iskolák között 

 „Olvasztótégely” jelleg 

 Hagyományteremtési szándék 

 Szerethető közösségi terek 

 Egymást gyengítő civil szervezetek 

 Tradíciók hiánya 

 Fiatalok érdektelensége 

 Közélet iránti érdeklődés hiánya 

 Az aktív réteg ingázik - kevéssé van 
jelen a város életében 

 Alacsony iskolázottság 

 Azonos érdeklődő kör a civil 
szervezetekben 

 Idősek klubjának hiánya 

 Egy iskolában koncentrálódnak a roma 
gyerekek 

 Parkok hiánya 

 Iskola udvarok minősége 

 Területi egyenlőtlenség 

 Horgásztói infrastruktúra hiánya 

 Fiatal közösségi tér hiánya 

Lehetőségek Veszélyek 

 CSOK kihasználása, s ezzel több gyerek 
születése 

 A jelenleg ingázók bevonása a közösségi 
életbe 

 Óvoda bővítések – népesség növekedés 

 Több ember bevonása a közösségi 
életbe – sport, kultúra 

 Széleskörű tájékoztatás 

 Gyáli újságban közösség program 
hirdetése 

 Döntés a település lélekszámáról 

 Közösségformáló rendezvények 
- városi 

- intézményi 

 Kertvárosi jelleg megőrzése (rendelet) 

 Különböző korosztályok elérése, 
érdeklődés felkeltése 

 Rendezvények helyszínének bővítése 

 Ünnepségeken több helyi gyermek 
felléptetése 

 Helyi színjátszó körök összeismertetése 

 Népesség növekedés infrastruktúra 
fejlesztést von maga után 

 Nem bejelentett lakosok (követhetetlen 
létszám) 

 Kettős állampolgárok helyzete 

 Közöny az (ingázók) részéről 

 Vezetők kiválasztása (megfelelően) 

 

2. GAZDASÁG 

Erősségek Gyengeségek 

 Van fejleszthető szabad terület 

 Jó elhelyezkedés 

 Innovatív vezetés 

 kisvállalkozók támogatottsága,  

 helyi termékek előállítása, 

  fejlett kisvállalkozások, 

 Budapest elszívó hatása (munkaerő) 

 Átlagnál alacsonyabb lakossági 
jogkövetés 

 A piacon kevesebb a gyáli eladó 

 Néhány vállakozás időről időre 
„tönkremegy, kivonul”,  
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 tőkeerős multinacionális cégek 

 munkaerő felvevők 

 belső részeken fejlett infrastruktúra 

 a lakosság összetétele (demográfia, 
fiatalok sokan vannak) 

 M0/M5 közelsége 

 1 főre jutó adóbevétel magas 

 a nagy cégek jó adózók 

 jó állapotú közintézmények 

 Ipartestület 

 A város épített körny. minőségét javító 
vendéglátó szolgáltatók (közösség 
építés) 

 képzetlen munkaerő 

 külső részeken helyenként infrastruktúra 
hiánya,  

 Kevés távmunka – lehetőség 

 HÉSZ nem kisvállalkozó barát 

 Szakmai képzés gyenge 

 Világos gazdaság, orientáció kell 

 Értelmezhető, fiatalok szakmára 
hasznos jövőkép 

 

Lehetőségek Veszélyek 

 Kihasználatlan földterületek megléte 
(M5, M0) 

 Megújuló energiák az intézményekben 

 Az önkormányzati egység befolyása a 
fejlesztésekre 

 Befektetőkkel való kapcsolatfelvétel 

 Vállalkozói övezet létrehozása a 
kitelepülni vágyó vállalkozók számára 

 Szakmunkás képzés fejlesztése – az 
igényekhez igazodva 

 Turisztikai fejlesztések (horgásztó, 
patak) 

 Repülőtér közelsége 

 Mercedes gyár vonatkozásában Gyál 
elhelyezkedése 

 Gazdasági területek propagálása 

 ASA – hulladék újrahasznosítása – 
további fejlesztés 

 Adókedvezmények 

 Meghatározni: az élőmunka igényű 
beruházások támogatása – 
adókedvezményekkel 

 Gyálon lévő ipari létesítmények 
bemutatkozása (újság) 

 Kis- és középvállalkozások, meglévő és 
új vállalkozások támogatása 

 Ipari terület létrehozásánál nehézséget 
jelent a tulajdonosokkal való egyezség 
létrehozása 

 Képzett munkaerő hiánya 

 

3. KULTÚRA, OKTATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, EGÉSZSÉGÜGY 

Erősségek  Gyengeségek 

 Egészségügy 

 Gyógyszertári ellátottság 

 oktatás 

 Intézményi megújulás és technikai 
színvonal 

 Felújított épület 

 Egyre jobb védőnői szolgálat (de kevés) 

 Új háziorvosi körzetek, tömeg a 
rendelésen 

 Szakképzés erősebb gimzázium hiánya 
/ez korrigálható szervezetileg 

 Nagy cégek jelenléte és kapcsolata az 
oktatással 

 Oktatási és szociális dolgozók fokozott 
megbecsülése (szolgálati lakás) 

 Mentálhig. ellátás 

 Szakrendelések minősége, mennyisége 

 Ügyeleti orvosok, ápolók, betegekhez 



GYÁL 104 
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MUNKAKÖZI ANYAG 
  MELLÉKLETEK 
 

  
VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT.  2016. 

www.vzm.hu 

való hozzáállása 

Kultúra 

 Minden elérhető közelségben 

 Kult: Műv ház programjai 

 Gyál városi fúvósok 

 Színes városi rendezvények 

 Népszerű tömegsport 

 Szakmai konf. (de egész hetes) 

 Fesztiválok színesek 

 Képzőművészkör 

 Egyesületi aktivitás 
 

 Színesebb programok 

 Nincs sportcsarnok 

 közösségi tér 

 Fiatalok bevonzása a Műv. házba – 
programok 

 Marketing javítása 

 Gyál honlap, facebook, nagyobb 
aktivitás, info áramlás és visszacsatolás 
(célcsoport) 

Oktatás 

 zeneiskola színvonala 

 Oktatási intézmények kollégáinak 
hozzáállása 

 Sok intézmény megléte 

 Új feljődő szolgáltatások 

 nevelési tanácsadó 

 Sok 3h-s tanuló 

 kisebbségi probléma 

 Szűkös anyagi lehetőség 

 Klik-es intézmények anyagi problémái 

 SNI-s tanulók ellátásának hiánya 
 

Szociális 

 Szociális gyerekjólét 

 Lelkiismeretes munkatársak 

  megfelelő bölcsődei ellátás 

 Közétkeztetés  

 70 év felettiek támogatása 

 Több önkéntes bevonása 

 Sok szoc. probéma 

 Jobb idősellátás 

 kevés közmunka – lehetőség 

 Idősgondozás – pénz ? 

 „Nagyi – szolgálat , gyerek felügyelet 
 

Lehetőségek  Veszélyek 

 Egészségügy 

 Szakorvosi ellátás bővítése 

 Egészségügyben jobb tájékoztatás a 
betegek körében 

 Egészségnapok bevezetése, 
szűrővizsgálatok, stb. 

 Egészség propaganda 

 Mozgáshiányos életmód 

 Egészségtelen étkezés 

Kultúra 

 Művelődési ház programjának bővítése, 
PR, kommunikáció javítás, célcsoport 
bővítés 

 Ifjúsági park, épület 

 Munkahelyi sportolás bevezetése 

 Sportcsarnok megépítése 

 Fiatal korban az egészséges ételek, 
étkezés népszerűsítése 

 Forráshiány 

Oktatás 

 Középiskolai képzés, szakképzés 

 Nagyobb vállalatok (gyáli) 
bekapcsolódása a szakképzésbe 

 Informatikai kompetenciák bővítése a 
lakosság körében 

 Oktatásban résztvevők 
szakképzésének erősítése 

 Információ hiány a vállalkozások 
szakember igénye tárgyában 
(szakképzés naprakész) 

Szociális 

 Kapacitás bővítés az idős ellátásban  Szociális területen az idősellátás 
infrastruktúra rendszer kiépítése nem 
kezdődik el 
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4. REGIONÁLIS KAPCSOLATOK, TÉRSÉGI SZEREPKÖR 

Erősségek Gyengeségek 

 A fővárossal meglévő földrajzi kapocs 

 A város és városi intézmények vezetői: 
érdekérvényesítő képessége 

 Közösségi ház és rendezvények (aug. 20) 

 Gyál lélekszáma 

 Gazdasági fejlesztési területek megléte 

 Közlekedés (tömegközlekedés, Liszt F. 
repülőtér, autópályák, M5, M0, vasút) 

 Járás központ (ügyintézés helyben) 

 FAÖT (17 település) vezetője (Mihály) 

 Kistérségi központ (szociális iroda) 

 DPMV Zrt. központ (víz, szennyvíz) 

 Térségi hulladéklerakó (szelektív) 

 Gyáli patak, 11 település, Monortól Kis-
Duna 

 Kerékpárút 

 Kulturális programok 

 Kavicsbánya tavak fejlesztése 

 Horgásztó -Fundy, (magán) peremvárosi  

 Nincs együttműködés 

 Központi régióhoz tartozás ( éppen 
megszűnőben) 

 Haránt irányú tömegközlekedés hiánya 

 Nagy átmenő teherforgalom 

 Repülőgépek zajhatása, káros 
anyagkibocsátás 

 P+R parkoló hiánya  

 Parkoló hiány a városban (főútvonalak 
mentén 4601-4602) 

 Még nem alakult ki a térségi kisugárzás 

 Veszélyes hulladék keveredése a 
kommunális hulladékkal 

 Kerékpárút 

 Múzeum 

 Turisztikai vonzerő hiánya 

 Közös térségi kult. és sport programok 

Lehetőségek Veszélyek 

 Oktatás – munkalehetőség szimbiózisa 

 Régiók változása  új lehetőségek (EU-s 
fejlesztési források elérése…) 

 „Lánchídtól 20 km-re, Vecséstől (reptér) 
5 km-re!” 

 Óvodától  egyetemig oktatás helyben 
biztosítása 

 Ipari park 

 Logisztikai park 

 Távolabbi régiók beszállítói 
kapacitásának fejlesztése 

 Kapcsolati tőke kiépítése 

 Gazdasági – politikai központ 

 Jó sportcsapat  sportegyesület 

 Közjegyző, városi bíróság, 8-10 település 
központ 

 Kiemelt spotágak, sportiskola (úszás, 
sportcsarnok) 

 Haránt irányú közlekedés kiépítése  
munka és oktatási lehetőségek bővítése 

 14-20 évesek közösségbe bevonása 

 Közbiztonság erősítése 

 Szomszéd városokkal szorosabb 
kapcsolat (energia, közbeszerzés, sport, 
kultúra…) 

 Turisztikai központ létrehozása 

- meglévő bányatavak kihasználása, 
fejlesztése 

- közös projektek létrehozása 

 Vidámpark 

 Budapest – vákuum 

 Demográfia 

 Túlvállalás veszélye 

 Értékeink megőrzése („Bejárók”) 

 Közbiztonság 

 Közlekedési hálózat túlterhelése 

 Zaj- és környezetszennyezés 

 Veszélyes üzemek megjelenése 
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5. KÖZMŰVEK, KÖZLEKEDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS 

Erősségek Gyengeségek 

 Teljeskörű közművesítettség 

 Jól szervezett, igényeket kielégítő 
közlekedés 

 Minden út szilárd burkolattal ellátott 

 Hulladék szállítás kezelése 

 Aranyháromszög (M0, M5, 4-es út,  
Repülőtér) 

 Polgármesteri Hivatal, Járáshivatal 
szolgáltatásai 

 Jó minőségű ivóvíz 

 Zöldségpiac 

 Polgármesteri hivatal parkolói 
lehetősége felerősödött 

 Megújult vasútállomás 

 Új rendőrőrs, FEGY! 

 70 év felettiek nem fizetnek szemétdíjat 

 Aktív nyugdíjas civil szervezetek 
 

 Vonat/MÁV szolgáltatásai 

 Posta épülete, szolgáltatás, parkolási 
lehetőség 

 Bankszolgáltatás (bankautomaták, csak 
a VK-ban) 

 Fiatalok szórakozási lehetősége 

 Kerékpárút hiánya 

 Keresztirányú közlekedés hiánya 
(szomszédos települések) 

 Alternatív energiaforrás alacsony 
használata 

 Járdák hiánya, rossz állapota 

 Agglomerációs bevezető út rossz 
állapota 

 A fejlődés a belső részekre 
koncentrálódik 

 buszjáratok menetrendje nem eléggé 
összehangolt 

 Tömegközlekedési tarifa nem 
differenciált 

 Közbiztonság a központban jobb, mint a 
város szélein 

 „Lengyel piac” fizetős parkolás 

 P+R parkoló hiánya a vasút állomások 
közelében 

 Bacsó – Kőrösi csatlakozása 

 Mátyás Király úti kútgyűrű és 
fekvőrendőr 

 Bartók iskola melletti utcában, a 
villanyoszlop az út közepén 

Lehetőségek Veszélyek 

 Közműhálózat bővíthető (teljes, igény 
esetén) 

 Ipari igények kiszolgálhatóak 

 Légvezeték  föld alá (telefon, villany, 
TV, stb…) 

 Közintézményekben ingyen Wifi 

 Haránt irányú közlekedés fejlesztés 

 Szelektív – hulladékudvar – bővítés 

 Hulladék újrahasznosító 

 Zöldsáv fejlesztése ( előkert) 

 Elővárosi vasút 

 Vasút föld alá 

 Penny-nél gyalogátkelő kialakítása 

 E-közigazgatás 

 Iparterületek közlekedésének fejlesztése 
– tömegközlekedés 

 Parkolás (Zrínyi) 

 3D zebra (indiai példa) 

 Szemléletformálás – szemetelés 

 Több utcai hulladékgyűjtő 

 Tematikus útvonal (turisztikai 
fejlesztéssel) 

 Avulás, havária 

 Áramlopás, gázlopás 

 Közlekedési kibocsájtás – zaj 

 M5/M0 – havária (baleset) 

 Hulladékgyűjtő sziget – illegális lerakó 

 Vasúti átkelő veszélyes 

 Gyalogátkelőhelyek 

 Rongálás 

 Közműhálózat alultervezett (- ipari 
területeken) 
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5. KÖZMŰVEK, KÖZLEKEDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS 

Erősségek Gyengeségek 

 Lakó-pihenő övezet bővítése 

 Postai szolg. fejlesztése 

 HÉV-járat 

 Keresztirányú vasútvonal 

 Mentőhelikopter leszállóhely kijelölése 

 

6. ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÜNK, KÖRNYEZETVÉDELEM 

Erősségek Gyengeségek 

 Városüzemeltetés 

 új városközpont 

 Környezettudatos oktatás 

 Beépített és zöld terület aránya 

 Építészeti sokszínűség 

 Intézmények foly. fejl. 

 Vasúti közlekedés 

 Buszmegállók arculata 

 Buszközlekedés 

 Pozitív kommunikáció 

 Szelektív hulladékgyűjtés 

 Igényes épületek megjelenése 

 Az emberek egyre jobban odafigyelnek a 
közvetlen és tágabb környezetükre 

 Uszoda és park építése 

 Kihasználásra váró szabad terület 

 Vasút elhelyezkedése 

 Kihasználatlan terek 

 Stílusegység hiánya 

 Kerékpárút hiánya 

 Gyáli patak elhanyagoltsága 

 Középiskola épülete 

 Szemetelés, rongálás 

 Tulajdonosi kötelezettségek nem 
ismerete, hiánya 

 Külterületi utak fejletlensége 

 Úthibák 

 Gyál szőlő környezete 

 Kevés a használható park 

 Kevés a játszótér 

 Erdősor utcai erdő kihasználatlansága 

 Némedi szőlő rendezetlensége 

 M0 autóút zajterhelése 

 M5 autópálya elég nagy 

 ASA nyáron büdös 

Lehetőségek Veszélyek 

 Több hulladéktároló 

 Környezettudatos szemlélet erősítése 

 Parkok zöldebbítése 

 „Tiszta udvar, rendes ház” cím 
bevezetése 

 „Madár-barát” cím bevezetése 

 Más önkormányzatokkal való 
kapcsolatfelvétel 

 Vecsés – Gyál közötti rendezetlen 
területek felülvizsgálata 

 Hulladék égető létesítése  támogatás 

 Autópálya - zajvédő falak 

 Szelektivitás növelése 

 Erdősor melletti erdős terület 
hasznosítása 

 Bartók iskola mögötti zöldterület 
hasznosítása (szabadtéri fitness gépek) 

 Kertvárosi településkép erősítése (helyi 
építési szabályok) 

 Lakossági közösségi portál (csere -…) 

 3H program (szocializáció) 

 Iskolában több környezettudatos program 
(érdeklődés felkeltése) 

 Közlekedés és hulladék elégetése miatti 
légszennyezés 

 Kerékpárokkal való közlekedés 
erősítése 

 Illegális hulladéklerakás 

 Épített környezet – új építési szabályok 
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Meghatározott jövőcélok 

1. ZÖLDFELÜLET, PARKOSÍTÁS 

2. SPORTCSARNOK 

3. HARÁNTIRÁNYÚ KÖZLEKEDÉS MEGTEREMTÉSE (KERÉKPÁR, KÖZÖSSÉGI) 

4. VÁLLALKOZÁSOK VONZÁSA (MUNKAHELYEK, KÉPZÉS) 

5. GYÁLSZŐLŐ FEJLESZTÉSE (ALKÖZPONT KIALAKÍTÁSA) 

6. IDŐSÜGYI POLITIKA 

7. EGÉSZSÉGÜGY FEJLESZTÉSE 

8. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK TECHNIKAI, INFORMATIKAI FEJLESZTÉSE 

9. ZÖLD VÁROS – ARCULAT ÉS SZEMLÉLETVÁLTÁS 

10. IFJÚSÁGI PARK 

11. KÖZÖSSÉGI HÁLÓ FEJLESZTÉSE 

12. SZELLEMI ÉS HITÉLETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA 
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Jövőcélokhoz kapcsolódó feladatok, intézkedések és források 

1. ZÖLDFELÜLET, PARKOSÍTÁS,  

Feladatok, intézkedések: 

 a meglévő területek vonatkozásában (a már előkészített beruházások) nagyobb nyilvánosság, 

újabb területek felkutatása (önkormányzat) 

 utcakép – fásítás (Gyálra bevezető utaknál is fásítás) 

 búcsúzó nyolcadikosok ültettek fát… 

 újszülötteknek 

 horgásztó  nagyobb nyilvánosság 

 kijelölt területek vonatkozásában – tervek elkészíttetése 

 legyenek járdák legalább az egyik oldalon (mindkét oldalon!) 

 lakosság mozgósítása (pl.: ültetésre a Bartók Béla iskola mögötti parkosításba) 

 Erdősor utcai erdők karbantartása 

 kerékpárút a patak mellett 

Forrás: 

 pályázati lehetőségek 

 iskolaudvaron konyhakert létrehozása 

 személyes példamutatás 

2. SPORTCSARNOK 

 terv kész csak pénz kell hozzá 

 az üzemeltetés reális gazdasági alapokra helyezése 

 sportoló város, támogatott sportágak 

 sportcsarnok – rendezvények, bulik 

Forrás: 

 pályázatok 

 helyi vállalkozók bevonása 

 intézmény + nagy vállalkozók, támogatók összekapcsolása 

 civil összefogás 

 jótékonysági rendezvények 

3. HARÁNTIRÁNYÚ KÖZLEKEDÉS MEGTEREMTÉSE (KERÉKPÁR, KÖZÖSSÉGI) 

Vecsés - Gál - Alsónémedi (Némedi szőlő) 
(Maglód, Ecser, Dunaharaszti) 

 pontos, jó módszertan; igényfelmérés a településeken 

 tömegközlekedés 

 kerékpárút 

 logisztikai központok bevonása 

 közösségi média használata (telekocsi) 

 temető 

Forrás: 

 szomszéd településekkel társulás 

 pályázat 

 érintett vállalkozók 
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4. VÁLLALKOZÁSOK VONZÁSA (MUNKAHELYEK, KÉPZÉSEK) 

 hiányszakmákhoz tartozó vállalkozók („multik”) és az oktatás kooperációja 

 profi pályázatíró cég  intézmények és vállalkozások részére 

 új vállalkozásoknak adókedvezmény (3 évig) 

 kezdő vállalkozásoknak: inkubátor ház (pl.: iroda, terület biztosítása) 

 központi szállás (az idetelepülni vágyó vállalkozóknak) 

 vállalkozói területek biztosítása (telekalakítás, közművesítés) 

Forrás: 

 együttműködés civil szervezetekkel  pályázatok! 

 közbeszerzési értesítések folyamatos figyelése 

 épületek bérbeadása (területeket is) 

 vásárcsarnok  bérleti díjak 

 vállalkozói övezet kialakítása, bérbeadása (igények felmérése) 

 területek vásárlása, fejlesztése 

 sikeres pályázatok, Uniós bevételek 

 Szolgáltatók „csapolása” (pl.: éves díjak a levegő vagy föld használatáért) 

5. GYÁLSZŐLŐ FEJLESZTÉSE (ALKÖZPONT KIALAKÍTÁSA) 

 ifjúsági központ, park kialakítása 

 „volt rendőrségi” épület, telek közösségi célra történő hasznosítása 

 Bartók Béla iskola mögött szabad terület hasznosítása 

 Bartók Béla utcai piac korszerűsítése, bevásárló rész! (helyi parkolás) 

 közterületek fejlesztése 

 jobb tömegközlekedés (jobb menetrend) 

 iskolák fejlesztése 

 temetőhöz tömegközlekedés megoldása 

 kisgyerekeseknek biztonságos játszópark 

 termálfürdő - tematikus park 

Forrás: 

 befektető 

 pályázat 

 vállalkozók bevonásának ösztönzése 

6. IDŐSÜGYI POLITIKA 

 nyitott fórum az időseknek Gyálon 

 város felügyelete alatt működő idősek otthona (bentlakásos, nappali igénybevétellel) 

 vállalkozók és aktív idősek/ családok és idősek összekapcsolása  pót nagyi szolgálat 

 távfelügyelet bővítése  50 órás közösségi szolgálat ezzel letölthető lenne 

 idősek felmérése (szociális helyzet, idősügyi kommunikációs központ) 

 speciális idősügyi gondozói hálózat 

Forrás: 

 alapítványok bevonása 

 civil összefogás 

 önkéntes munkák 

 egyházak bevonása 

 jószomszédi program 
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7. EGÉSZSÉGÜGY FEJLESZTÉSE 

 körzetek bővítése (minimum 2 körzet)  szolgálati lakás, pénzügyi támogatás 

 szakrendelő legyen Gyálé (jól felszerelt, jó szakorvosok, folyamatosan) 

 magas színvonalú védőnői szolgálat (épület + képzettség + létszám) 

 mentálhigiéniás központ 

 tini ambulancia (pszichiáter, nőgyógyász stb…) 

 szűrőbusz  felnőtt prevenció 

 ügyeletes éjjel-nappali gyógyszertár(ak)  autóval érhető csak el Vecsésen 

 következetes óvodai/iskolai orvosi szűrések  prevenció 

 egészségügyi szakellátás, házi rehabilitáció, létszámnövelés 

 fogyatékos gyermek a családban 

Forrás: 

 ösztöndíj rendszer 

 állami rendszer változtatása, több normatíva 

8. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK TECHNIKAI, INFORMATIKAI FEJLESZTÉSE 

 oktatási centrumok hozzájárulása a hiányszakmákhoz tartozó vállalkozók és az oktatás 

kooperációjához (pl.: távközlési technikus képzés + NOKIA) 

 passzív-ház  „passzív” iskolák (geotermikus energia felhasználása) 

 zeneiskola  saját épület (AMI) 

 intézmények informatikai felszereltségének korszerűsítése, cseréje, bővítése 

 központi szállás pedagógusoknak 

 TMK alapokon működő oktatás 

Forrás: 

 optimális üzemeltetés 

9. ZÖLDVÁROS – ARCULAT ÉS SZEMLÉLETVÁLTÁS 

Feladatok, intézkedések: 

 intézmények esetén a környezettudatos szemlélet elterjesztésének legyenek konkrét 

megnyilvánulási formái – versenyek, akciók szervezése 

 a meglévő területek vonatkozásában (a már előkészített beruházások) nagyobb nyilvánosság, 

újabb területek felkutatása (önkormányzat) 

 egységes, szabályozott legyen, tudatosítani folyamatosan 

 gyermekek bevonása – például oly módon, hogy az iskolaudvar gondozásában részt vegyenek 

 zöld város stratégia megalkotása (szabályozások + szabályozók megalkotása) 

 folyamatos kampány (arculat, szemlélet, szakértői csoport megbízása) 

 Jálics domb hasznosítása (a helyi érdekű védettség figyelembevételével) 

 Jálics kápolna újjáépítése – szellemiség miatt 

 szankciók az elhanyagolt ingatlanok vonatkozásában 

Forrás: 

 pályázati lehetőségek 

 legyen egy pályázatíró cég, aki az intézményeket is tájékoztatja 

 nagy cégek zöldpolitikájának a felderítése, kiaknázása 

 civil szervezetek megnyerése - kampányok végig vitele 

 személyes példamutatás 

 adományozó akciók (pl.: zöld témához kapcsolódó koncert) 
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10. IFJÚSÁGI PARK 

 tartalmas szabadidős programok (kulturális és sport bemutatkozási lehetőségek) 

 terület megszerzése 

 ifjúság bevonása a tervezésbe 

Forrás: 

 pályázati lehetőségek felkutatás 

 multi cégek bevonásának generálása 

 szponzorok felkutatása 

 ifjúság bevonása a működtetésbe 

 több önkormányzati támogatás 

11. KÖZÖSSÉGI HÁLÓ FEJLESZTÉSE 

 intézményekben   intézményi körök 

    alapítványi körök 

    baráti körök 

 szülők érdeklődésének felkeltése, integrálása a városi életbe 

 „SZEM” (bűnmegelőzési mozgalom, HELPY NET applikáció  népszerűsítés) 

 kommunikációs eszközök bővítése 

Forrás: 

 meglévő lehetőségek hatékonyabb kihasználása 

 szemléletváltás  emberi hozzáállás 

 több önkormányzati támogatás 

12. SZELLEMI ÉS HITÉLETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA 

 civil mozgalmak  civil nap fejlesztése 

 gyáli tehetségek kibontakoztatása (zenei, képzőművészeti, sport) 

 egyházak bevonása a hétköznapi életbe (idősek ellátás) 

 szakemberek bevonása 

Forrás: 

 élni a Művelődési ház adta lehetőségekkel 

 közös pontok megtalálása 

 célirányos segítség 

 Jálics kápolna újra felépítése 

 több önkormányzati támogatás 

13. GYÁL EXTRA 

 elővárosi gyorsvonat (állami) 

 ifjúsági park a crosspályánál/ sport/ 

szórakozó központ (vállalkozók és 

önkormányzat) 

 viziváros – park, termálfürdő és 

tematikus park (vállalkozók) 

 magán reptér (vállalkozók) 

 egyetem a patak partján vagy 

szakmunkás képzés (állami) 

 szálloda/ panzió (vállalkozás) 

 Dottó a városban körbe (vállalkozás) 

 szilícium-rét 

 szeméthegyből (3) sípálya, kerékpár 

pálya 

 80 hektáros napelem telep vagy energia 

erdő (állami támogatás, EU-s pályázatok) 

 hatosztályos gimnázium (önkormányzati) 

 oktatási intézményekben a 

tehetséggondozás hangsúlyozása (állami, 

önkormányzati támogatás) 

 fenntarthatóságra nevelés, zöld övezet 

(közösségi) 
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4. SZ. MELLÉKLET – „LEGYEN ÖN IS VÁROSFEJLESZTŐ EGY NAPRA” 
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Az integrált településfejlesztési stratégia összeállításában 

 

Pápai Mihály, Gyál város polgármestere, 

a Gyál nyitott fórum résztvevői (vállalkozók, intézmények vezetői, képviselők),  

a kérdőívvel megszólított lakosok 

 

valamint a Völgyzugoly Műhely Kft. (2083 Solymár, Bimbó u. 20.) munkatársai vettek részt: 

Ferik Tünde, Kéthelyi Márton, Kéthelyi Gergely, Oláh Péter Ciprián, Südi Beáta. 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2017. évi belső 
ellenőrzési munkatervének jóváhagyására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) 
Korm. rendelet a belső ellenőrzés tervezéséről a következők szerint rendelkezik: 

1. 29. § (1) szerint: Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés 
alapján – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 
figyelembevételével – stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket a 
költségvetési szerv vezetője hagy jóvá. 

 
2. 30. § (1) szerint: A belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely – összhangban a 

szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai 
fejlesztéseket a következő négy évre, és az alábbiakat tartalmazza: 

a) a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat; 
b) a belső kontrollrendszer általános értékelését; 
c) a kockázati tényezőket és értékelésüket; 
d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet; 
e) a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek tekintetében; 
 f) az a)–c) pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési gyakoriságot. 
 

3.  31. § (1) szerint: A belső ellenőrzési vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – 
összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. 
 

4. 31.§ (2) szerint: Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés 
alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell 
alapulnia. 

 
Az éves ellenőrzési terv tartalmazza: 

 a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló 
bemutatását; 

b) a tervezett ellenőrzések tárgyát; 
c) az ellenőrzések célját; 
d) az ellenőrizendő időszakot; 
e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását; 
f) az ellenőrzések típusát; 
 g) az ellenőrzések tervezett ütemezését; 
 h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését; 
 i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást; 
 j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást; 
 k) a képzésekre tervezett kapacitást; 
 l) az egyéb tevékenységeket. 
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A belső ellenőrzési vezető által összeállított szakmai anyagot – jóváhagyás céljából – beterjesztjük jelen 
előterjesztés mellékleteként. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és melléklete alapján hozza meg döntését! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kockázatelemzéssel alátámasztott 
2017. évi belső ellenőrzési tervét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: folyamatos 2017. december 31-ig 
Felelős:  Jegyző 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Majláth Konrád Konstantin belső ellenőr 
 
Gyál, 2016. november 4. 
 
 
 
 
        Rozgonyi Erik 
        címzetes főjegyző 
 



2017. ÉVi BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV 
(a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján) 

 
A feladat megnevezése 

(tárgya) 
 

Ellenőrzést 
megalapozó 

elemzés, különös 
tekintettel a 

kockázatelemzésre 

Az ellenőrzés célja
(a stratégiai terv  

célkitűzése) 

Ellenőrizendő 
időszak 

Ellenőri 
kapacitás

Ellenőrzés 
módszere 

Ellenőrzés
ütemezése

Ellenőrzött 
szerv, szervezeti 

egység 
megnevezése 

Hivatali és Intézményi ellenőrzések 
Szabályszerűségi ellenőrzések - 2.§ a) 
A Hivatalnál a közbeszerzési 
eljárás szabályszerűségének 
vizsgálata. 

446 kockázati pontszám 
 

22 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés 

2016. év 1fő Tételes aktualizált 
szabályzatok alapján 

2017. I. félév Önkormányzat, 
Polgármesteri 

Hivatal 
Önkormányzat Hivatala által 
kialakított integritás 
megvalósításának 
ellenőrzése. 

219 kockázati pontszám 
 

26 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés 

2016. év 1fő Tételes aktualizált 
szabályzatok és eljárási 
dokumentumok alapján 

2017. I. félév Önkormányzat, 
Polgármesteri 

Hivatal 

Az Iskolák működtetésre 
történő átadásának 
folyamatának ellenőrzése. 

219 kockázati pontszám 
 

22 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés 

2016. év 1fő Zárszámadási 
dokumentumok alapján.

2017. II. félév Önkormányzat, 
Polgármesteri 

Hivatal 
Megbízhatósági ellenőrzés, szabályszerűségi vizsgálata 
Tátika Óvoda 
gazdálkodásának  átfogó 
ellenőrzése. 

316 kockázati pontszám 
32 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés 

2016.év 1fő Dokumentumok és belső 
szabályozások valamint 

fenntartói utasítások 
alapján 

2017. I. félév Tulipán Óvoda 
 
 

Pénzügyi ellenőrzések - 2.§ b) 
A Polgármesteri Hivatalnál a 
költségvetési előirányzatok 
nyilvántartásának és az 
előirányzat gazdálkodás 
vizsgálata. 
 
 

209 kockázati pontszám 
 

25 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés 

2016. év 1fő Dokumentumok és belső 
szabályozások valamint 

fenntartói utasítások 
alapján 

2017. I. félév Polgármesteri 
Hivatal   



A feladat megnevezése 
(tárgya) 

 

Ellenőrzést 
megalapozó 

elemzés, különös 
tekintettel a 

kockázatelemzésre 

Az ellenőrzés célja
(a stratégiai terv  

célkitűzése) 

Ellenőrizendő 
időszak 

Ellenőri 
kapacitás

Ellenőrzés 
módszere 

Ellenőrzés
ütemezése

Ellenőrzött 
szerv, szervezeti 

egység 
megnevezése 

A védőnői béremelés 
végrehajtásának ellenőrzése. 
 

219 kockázati pontszám 
 

26 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés 

2016. év 1fő Tételes aktualizált 
szabályzatok és eljárási 
dokumentumok alapján 

2017. II. félév Önkormányzat, 
Polgármesteri 

Hivatal 
Rendszerellenőrzések - 2.§ c) 
   

Informatikai rendszerek ellenőrzése – 2.§ f) 
   

Utóvizsgálat 
        

Egyéb ellenőrzés 
Ad hoc ellenőrzés   
 

  

 
Belső ellenőrzési vezető 

 
 
 
Dátum: 2016. november 1. 
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Elemzések, általános felmérések 

a 2017. évi belső ellenőrzési terv elkészítéséhez 
 
A 2017. évi belső ellenőrzési terv elkészítéséhez - mint fontos alapinformációk - a 
következő elemzések, általános felmérések kerültek áttekintésre. 
 
I.  
1.) A Hivatalnál és az Intézményeknél végrehajtott belső ellenőrzésekről és 
azok tapasztalatait a jegyző és a belső ellenőr megtárgyalták.    
Az egyes szervezeti egység vezetők ismertették az elmúlt időszakban lefolytatott 
külső ellenőrzéseket, melyek befolyásolják a következő évi ellenőrzési terv 
kialakítását.  
 
2.) Az ellenőrzések alapján személyi felelősségre vonás kezdeményezése nem 
történt.  
 
3.) A 2014. és 2015. évi belső ellenőrzések megállapításai alapján kiemelt 
figyelmet kell fordítani a következő területek ellenőrzésére: 
-  Éves beszámoló, leltár ellenőrzését kiemelt ellenőrzésnek tekintjük. 
- Intézményi átadás szabályszerűségének vizsgálata, 
-  A korábbi ellenőrzések során feltárt hiányosságok utóellenőrzését kiemelt 
ellenőrzésnek tekintjük.  
- A jogszabályváltozás alapján az integritás kialakításának vizsgálata. 
- Az Óvoda intézmény stratégiai tervben meghatározott ellenőrzésére. 
- Intézményi működés tekintetében a létszám és illetménygazdálkodás 
ellenőrzése. 
 
II. Az önkormányzat gazdálkodási sajátosságainak áttekintése: 
A kockázatelemzés információit felhasználva az önkormányzat szabályozottsága 
és szabályszerű működésével kapcsolatban a következő állapot határozható meg: 

- Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és Intézmények a gazdálkodással 
kapcsolatos szabályzatok felülvizsgálatát továbbképzés keretében 
megismerték.  

 
Kockázatelemzés 

a 2017. évi belső ellenőrzési terv elkészítéséhez 
A belső ellenőrzés a 2017. évi belső ellenőrzési terv elkészítéséhez – a 
költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII.31.) Korm. 
rendelet alapján – kockázatelemzést végzett azért, hogy a kockázatelemzés 
alapján felállított prioritások a terv összeállításakor figyelembevételre 
kerülhessenek. 
 
 A kockázatelemzés során sor került:  
 - a folyamatok megértésére, (1 sz. táblázati forma alapján) 
 - a kockázatok azonosítására,   
 - a kockázatelemzés eredményének megállapítására. 
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Folyamatok megértése a kockázatelemzéshez 
A Jegyző és a belső ellenőrzési vezető az alábbiak szerint tekintette át a 
kockázatelemzést: 

- főfolyamatok és az azon belüli folyamatok meghatározása,  
- folyamatok céljának meghatározása,  
- a folyamatok jellemzése,  
- a folyamatok mutatókkal történő vizsgálata. 

 
1. A folyamatgazdákkal történő megbeszélés során meghatároztuk az egyes 
főfolyamatokat, melyek a tevékenységéhez, sajátos működési előírásaihoz 
igazodóan kerültek meghatározásra. 
 
A főfolyamatok a következők: 

1. Az éves költségvetési tervezés 
2. Az erőforrások beszerzése 
3. Erőforrások működtetése 

  
Az egyes főfolyamatokon belül azonosításra kerültek a különböző, jól 
elhatárolható folyamatok. 
 
„Az éves költségvetési tervezés” főfolyamat folyamatai: 

1. Feladatok áttekintése 
2. Hivatal tevékenységének áttekintése 
3. Saját bevételek tervezése  
5. Állami támogatás egyéb bevételi források 
6. Kiadások tervezése 

 
„Erőforrások beszerzése” főfolyamat folyamatai: 

1. Szakmai feladatok ellátásához szükséges humán erőforrások biztosítása 
2. Humán erőforrás alkalmazásának pénzügyi bonyolítása 
3. Szakmai folyamatokhoz szükséges erőforrások biztosítása 
4. Pénzügyi folyamatok bonyolítása, szervezése 
5. Előirányzat-felhasználási ütemterv figyelemmel kísérése, a likviditás 
folyamatos ellenőrzése 

  
„Erőforrások működtetése” főfolyamat folyamatai: 

1. Szakmai célkitűzések megvalósítása érdekében erőforrások működtetése 
2. Erőforrások működtetése érdekében a költségvetési előirányzatok 

 
„Minőségbiztosítás” főfolyamat folyamatai: 

1. Szakmai célkitűzésekhez kapcsolódó minőségi kritériumok betartása 
2. Pénzügyi háttér rendszerének kidolgozása és működtetése 
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Az operatív gazdálkodás folyamatait a következőkre vetítettük: 

- Munkaerő gazdálkodás 
- Tervezés 
- Projektkezelés 
- Adatkezelés, adatvédelem 
- Előirányzat felhasználás, nyilvántartás 
- Fenntartás 
- Üzemeltetés 
- Készpénzkezelés 
- Könyvvezetés, beszámolás, számvitel, finanszírozás 
- Külső szervezetekkel történő együttműködés 
- Irányítás, ellenőrzés (FEUVE) 
- Iratkezelés, irattározás 

 
Az elemzés során meghatároztuk a folyamatok célja és tárgyát. A 
kockázatelemzés során a folyamatgazdák a jogszabályoknak, illetve a belső 
szabályoknak való megfelelést hangsúlyozták, mint a folyamatban rejlő jelentős 
kockázatot. Az adott folyamatcél elérése szempontjából fontos tényezőket 
azonosítottuk, és általánosan a belső szabályozottság áttekintését, aktualizálását, 
illetve egyes területeken pótlását határoztuk meg. 
 
2. A folyamatok általános jellemzését elvégeztük, megbeszéltük. 
A folyamatok áttekintése megtörtént: 

- azok időtartama vonatkozásában (kezdete, vége), 
- az inputjai és outputjai tekintetében,  
- a folyamatokkal kapcsolatos változások területén, 

A folyamatok jellemzése megtörtént az egyes részfolyamatokra vonatkozóan is. 
 
3. A kulcsfontosságú teljesítménymutatókat meghatároztuk. 
A meghatározott folyamatokat a folyamatok kockázata fejezet tartalmazza úgy, 
hogy felsorolja a főfolyamatokat, majd az adott főfolyamatok alatt sorszámozva 
rögzíti az egyes folyamatokat is. 

 
Kockázatok azonosítása a kockázatelemzés során 

A 2017. évi belső ellenőrzés tervezési feladatok előkészítéséhez és 
alátámasztásához azonosításra kerültek a kockázatok. 
A Hivatal főfolyamataihoz, azon belül az egyes folyamatokhoz kapcsolódó  

- kockázatok okai,  
- kockázatok valószínűségei, továbbá 
- kockázatok hatásai 

szintén meghatározásra kerültek. 
Az egyes folyamatok célkitűzéseinek megvalósítását akadályozó tényezők a 
szóbeli megbeszélés során meghatározásra, majd kockázatként azonosításra 
kerültek azokkal a körülményekkel, tevékenységekkel, helyzetekkel együtt, 
melyek hibát, gyengeséget jelentenek a folyamat során. 
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Az eleve nagy kockázatot hordozó folyamatok már a folyamatok 
meghatározásakor azonosításra, s így a kockázatelemzésben külön folyamatként, 
illetve folyamatrészként feltüntetésre kerültek. A főbb ellenőrzési pontok 
azonosítása is megtörtént, az egyedi kockázatok elemzési feladatai ellátásra 
kerültek. 
 
A feladatellátás konkrét módja a következő volt: 
- minden egyes kockázathoz hozzárendelésre került a kockázat hatásának (azaz a 
folyamat célja elérésére gyakorolt hatásának) nagysága, figyelembe véve azt, 
hogy a hatás „alacsony”, „közepes”, illetve „magas” kategóriába tartozhat. 

- „alacsony” a kockázat hatása a folyamatra akkor, ha a folyamat céljának 
elérésére minimális hatással van, vagy nincs is hatással,  
- „közepes” a kockázat hatása a folyamatra akkor, ha a folyamat céljának 
elérésére hatást gyakorol ugyan, de a hatás nem jelentős,  
- „magas” a kockázat hatása a folyamatra akkor, ha a folyamat céljának 
elérésére jelentős hatást gyakorol. 

 
- a kockázatokhoz meghatározásra került az adott kockázatként azonosított 
esemény, körülmény bekövetkezésének valószínűsége is. A kockázat 
bekövetkezésének valószínűsége három kategóriába sorolható: 

- „alacsony” kategóriába kell sorolni azokat a kockázatokat, melyek 
bekövetkezésének valószínűsége nagyon csekély,  
- „közepes” kategóriába kell sorolni azokat a kockázatokat, melyek 
bekövetkezésének valószínűsége átlagos,  
- „magas” kategóriába kell sorolni a kockázatok közül azokat, melyek nagy 
valószínűséggel, illetve biztosan be fognak következni. 

 
- a kockázatok hatás és valószínűség értékelését követően megtörtént a 
kockázatok elemzése.  
A kockázatok elemzésekor a hatás és a valószínűség során megadott kategóriák 
egységes értelmezésére került sor, így meghatározásra került a kockázat 
jelentősége. A jelentőség eldöntésére ismét az „alacsony”, a „magas”, valamit a 
„közepes” kategóriák kerültek alkalmazásra a következők szerint: 

 
- „alacsony” a kockázat jelentősége akkor, ha a hatás és a valószínűség 
együttes értékelése alapján a jelentősége alacsony (pl.: alacsony a hatás és a 
valószínűség; alacsony a hatás, és közepes a valószínűség, de a valószínűség 
együttes elemzése alapján a kockázat jelentősége mégis inkább az alacsony 
besorolást indokolja stb.); 
 
- „közepes” a kockázat jelenősége akkor, ha adott kockázat hatásaként és 
valószínűségeként megadott kategóriák összesítése alapján a közepes 
kategória adódik (pl.: a hatás alacsony, de a valószínűség magas; illetve 
fordítva); 
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- „magas” kockázatként kell besorolni a kockázatot akkor, ha a kockázat 
hatását és valószínűségét nézve magas kockázatot jelez (pl.: magas a hatás 
és a valószínűség is). 

 
A feladatok ellátását, az egyes folyamatokhoz azonosított kockázatokat, 
annak hatását, valószínűségét és ezek együttes elemzését „A folyamatok 
kockázata és ellenőrzése” című táblázat mutatja. 
 

Kockázatelemzés eredménye 
A kockázatelemzés eredményét a „Kockázatelemzés összesítése” határozza meg. 
A dokumentumok alapján a kockázatelemzés eredménye az alábbiak szerint 
foglalható össze: 
1.) Az „Éves költségvetési tervezés” főfolyamat az egyes folyamatok 
kockázatainak értékelésénél összességében magas kockázatot mutat, melynek 
ellenőrzésére az átfogó pénzügyi gazdasági ellenőrzés keretében kerül sor. 
 
2.) Az „Erőforrások beszerzése” főfolyamat kockázatossága összességében 
magasnak minősíthető, melyet a FEUVE rendszer ellenőrzése és az átfogó püi. 
gazdasági ellenőrzéssel próbálunk kontrollálni.  
 
3.) Az „Erőforrások működtetése” főfolyamat közepes kockázatú folyamatokat 
jelent.  
 
További lényeges információk: 
A 2015. – 2016. években az Intézmények törvényességi (szabályszerűségi) 
ellenőrzése teljesült.  
 
A dokumentáltság területén meghatározható magas kockázat az alábbi 
tényezőkből ered: 
a) a szakmai folyamatok megléte és folyamatos aktualizálása folyamaton belül 
összességében magas jelentőséget és a folyamat szempontjából magas kockázatot 
jelentenek az alábbi kockázatok: 

- szakmai folyamatok leírásának hiánya, a folyamatleírások 
aktualizálásának elmulasztása,  
- a jogszabályi előírásokban történő változások bekövetkezésének hatása; 

 
b) általában a Hivatal működésével kapcsolatos dokumentálási feladatok ellátása 
során jelentős és a folyamat kockázatossága szempontjából magas kockázatot 
jelentenek a következő kockázatok: 

- a Hivatal szervezeti és működési szabályozásait meghatározó 
dokumentumok hiánya, illetve avultsága, valamint 
- a Hivatal pénzügyi-gazdálkodási szabályai dokumentáltságának hiánya, 
illetve a szabályozások avultsága. 
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KOCKÁZATELEMZÉS ÖSSZESÍTÉSE 
A KOCKÁZATELEMZÉS ÖSSZESÍTÉSE AZ ÖNKORMÁNYZATRA VONATKOZÓAN 

Megnevezés Folyamat jelentősége
Folyamat  

kockázatossága 
Összesített  

kockázat-felmérés 

1. Főfolyamat: Éves költségvetési tervezés 

1. folyamat: Feladatok áttekintése 
alacsony 

közepes 
magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

2. folyamat: Hivatal illetve az Intézmények 
tevékenységének áttekintése 

alacsony 
közepes 

magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

3. folyamat: Saját bevételek tervezése 
alacsony 

közepes 
magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

4. folyamat: Állami támogatás egyéb bevételei, 
források 

alacsony 
közepes 

magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

5. Kiadások tervezése 
alacsony 

közepes 
magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

 
2. Főfolyamat: Erőforrások beszerzése 

1. folyamat: Szakmai feladatok ellátásához 
szükséges humán erőforrások biztosítása 

alacsony 
közepes 

magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

2. folyamat: Humán erőforrás alkalmazásának 
pénzügyi bonyolítása 

Alacsony 
közepes 

magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

3. folyamat: Szakmai folyamatokhoz szükséges 
erőforrások biztosítása 

alacsony 
közepes 

magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

4. folyamat: Pénzügyi folyamatok bonyolítása, 
szervezése 

alacsony 
közepes 

magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

5. folyamat: Előirányzat-felhasználási ütemterv 
figyelemmel kísérése, likviditás folyamatos 
ellenőrzése 

alacsony 
közepes 

magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

 
3. Főfolyamat: Erőforrások működtetése 

1. folyamat: Szakmai célkitűzések megvalósítása 
érdekében erőforrások működtetése 

alacsony 
közepes 

magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

2. folyamat: Erőforrások működtetése érdekében 
a költségvetési előirányzatok teljesítése 

alacsony 
közepes 

magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

 
4. Főfolyamat: Minőségbiztosítás 

1. folyamat: Szakmai célkitűzésekhez kapcsolódó 
minőségi kritériumok betartása 

alacsony 
közepes 

magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

2. folyamat: Pénzügyi háttér rendszerének 
kidolgozása és működtetése 

alacsony 
közepes 

magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

 
 



 

 

  

 

AZ ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KAPACITÁS 
MEGHATÁROZÁSA 

 
 

Megnevezés Átlagos munkanapok száma / fő 

Bruttó munkaidő 252 

Kieső munkaidő  

Fizetett ünnepek 8 

Fizetett szabadság (átlagos) -- 

Átlagos betegszabadság -- 

Nettó munkaidő 252 

Tervezett ellenőrzések végrehajtása  153 

Tanácsadói tevékenység  10 

Egyéb tevékenység kapacitásigénye, pl. 
kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, 
teljesítményértékelés, önértékelés, vezetői 
megbeszélések, bizottsági munkában való részvétel, 
stb. (pl. 5%) 

5 

Képzés (pl. 10%) 15 

Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%)  

Összes egyéb tevékenység kapacitásigénye 
30 

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához 
szükséges: 

183 

Tartalékidő szükséges idő biztosítása 

Külső szakértők (speciális szakértelem) 
igénybevétele 

-- 

Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső 
szolgáltató által) 

-- 

 
*A belső ellenőrzésben várhatóan rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás 



Létszám és erőforrás

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

Fejezet összesen (I.+II.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 183,0 0,0 183,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I. Fejezetet irányító szerv összesen 0,0 0,0

II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 183,0 0,0 183,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. [Irányított költségvetési szerv neve] 1,0 183,0 183,0 0,0
2. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,0 0,0
3. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,0 0,0
n. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,0 0,0

1

2

3

4

5

6

7

Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma 
összesen. A BEK minta 12. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 12. sz. 
iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

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

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

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

Betölteni tervezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős 
foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy 
négyórás foglalkoztatott 0,5 fő). 
Terv betölteni tervezett létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő fog 
rendelkezésre állni. 
Tény betölteni tervezett létszám: a beszámolás évének utolsó napján, 
december 31-én hány fő állt rendelkezésre.

Pl. titkárnő.

Adminisztratív 

személyzet5

betölteni 
tervezett 

létszám (fő)

rendelkezés-
re álló 

létszám (fő)

1. számú melléklet

Erőforrás 
összesen

munkanapmunkanap

Külső erőforrás 

összesen4

fő

Külső 

szolgáltató3

Önkormányzat neve: Gyál Város 
Önkormányzata

betölteni 
tervezett 

létszám (fő)6

rendelkezés-
re álló 

létszám (fő)7
munkanap

Belső ellenőr 
közszolgálati 

jogviszonyban1

Saját erőforrás 

összesen2



Ellenőrzések

terv1 tény2 terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Fejezet összesen (I.+II.) 4,0 0,0 0,0 0,0 102,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 153,0 0,0 153,0 0,0
I. Fejezetet irányító szerv összesen 4,0 0,0 0,0 0,0 102,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 153,0 0,0 153,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 3,0 70,0 1,0 25,0 4,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 95,0 0,0

ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)7

1,0 32,0 1,0 26,0 2,0 0,0 0,0 0,0 58,0 0,0 58,0 0,0

ac) Irányított szerv(ek)nél ellátott belső 

ellenőrzés vonatkozásában 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ad) Egyéb ellenőrzések5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ba) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bc) Irányított szerv(ek)nél ellátott belső 
ellenőrzés vonatkozásában 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bd) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
n. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

2. számú melléklet

Ellenőri 
napok 

összesen

db
saját ellenőri 

nap
külső ellenőri 

nap
külső ellenőri 

nap
db

saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

Rendszerellenőrzés

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra, 
arányosan törtszámot kell megadni. 
Abban az esetben is törtszámot kérünk megadni, ha ellenőrzés megkezdődött, de az ellenőrzés elhagyására, 
megszakítására vagy felfüggesztésére került sor.  Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

Saját ellenőri napok száma. Közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló 
belső ellenőr kapacitása.

Külső ellenőri napok száma. Külső szolgáltató megbízása esetén: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális 
szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása külső szolgáltató által.
Az aa) és ab) pontokba nem besorolható, pl. nem költségvetési szervnél végzett ellenőrzések. Pl. Zrt.-nél, Nonprofit 
Kft.-nél, alapítványnál végzett ellenőrzés.

A tény oszlopok és az aa) - ab) sorok metszetének celláiban azokat az ellenőrzéseket kérjük feltünteni, amelyek az 
adott évi tervben szerepeltek és végrehajtották őket.

A Bkr. 15. § (7) alapján

Önkormányzat neve: Gyál Város 
Önkormányzata.

ellenőri nap
saját ellenőri 

nap
külső ellenőri 

nap

Pénzügyi ellenőrzésSzabályszerűségi ellenőrzés  Ellenőrzések összesen

külső ellenőri 
nap

db
saját ellenőri 

nap
db

A tény oszlopok és a b) sorok metszeteiben a felhasznált soron kívüli kapacitást kérjük feltünteni.

saját ellenőri 

nap3

külső ellenőri 

nap4db

Az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés 
bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött 
szerv, illetve az ellenőrzött szervezeti egység vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően 
hajtja végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított 
kockázat ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent.

Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást 
terveznek rá. Soron kívűli ellenőrzések esetében az aa), ab) és ac) pontokban csak a terv szerint megvalósult 
ellenőrzéseket feltűntetni, a soron kívűli ellenőrzéseket a b) pontban kell feltűntetni - az irányított szervek esetében 
nem szükséges azok további bontása. Fontos arra figyelni, hogy az aa), ab) és ac) pontban feltűntett adatok és a b) 
pontba beírt adat között ne legyen átfedés.

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben előreláthatólag nem kerül 
lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni. 
Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

Teljesítmény-ellenőrzés Utóellenőrzés6Informatikai ellenőrzés

dbdb
saját ellenőri 

nap
külső ellenőri 

nap
saját ellenőri 

nap



Tevékenységek

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

Fejezet összesen (I.+II.) 0,0 0,0 153,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 183,0 0,0 183,0 0,0
I. Fejezetet irányító szerv összesen 0,0 0,0 153,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 183,0 0,0 183,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 95,0 0,0 10,0 15,0 5,0 0,0 0,0 125,0 0,0 125,0 0,0
ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett) 0,0 0,0 58,0 0,0 0,0 0,0 58,0 0,0 58,0 0,0

ac) Irányított szerv(ek)nél ellátott belső 
ellenőrzés vonatkozásában 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ad) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ba) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bc) Irányított szerv(ek)nél ellátott belső 
ellenőrzés vonatkozásában 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bd) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
n. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1

2

3

4

5

6

7

külső embernap

Saját embernapok száma. Az embernap a belső ellenőrzési tevékenység 
ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

Külső embernapok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső 
ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem 
ellenőrzésre fordított kapacitás.

3. számú melléklet

Saját kapacitás 
összesen3

saját embernap

Ellenőrzések összesen1

külső 
embernap

Külső kapacitás 
összesen4

Kapacitás 
összesenEgyéb tevékenység2

külső ellenőri 
nap

embernapsaját embernap

KépzésTanácsadás

saját 

embernap5

külső 

embernap6

Önkormányzat neve: Gyál Város 
Önkormányzata

saját embernap
külső 

embernap7
saját ellenőri 

nap

Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső 
szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges 
megjeleníteni.

2. sz. mellékletről hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak meg kell 
egyezniük a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival, 
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési 
feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés 
elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.
Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított 
saját kapacitás összesen.  Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell 
állniuk az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és 
erőforrás adatokkal.
Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított 
külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell 
állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és 
erőforrás adatokkal.



 
 
 
Tárgy: Javaslat a gyáli 0103/24 hrsz.-ú kivett út bejegyzésű 
ingatlan tulajdonjogának rendezésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

  A KÖZLEKEDÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT (1024 Budapest, Lövőház utca 39.) (továbbiakban: 
KKK) a G-2/02346-3/2016 iktatószámú levelében (1. számú melléklet) megkereste Gyál Város Önkormányzatát 
a gyáli 0103/24 hrsz.-ú 6409 m2 területű kivett út bejegyzésű ingatlan tulajdonjogának rendezése ügyében. 

Tárgyi földrészlet a Gyál némediszőlői területen helyezkedik el, és teljes egészében a 4602 számú országos 
közút részét képezi, így a tulajdonjog rendezéséhez telekalakítási munkarész nem szükséges. A KKK a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29.§ (6) és 32.§ (6) bekezdésére hivatkozással kérte az országos közúttal 
érintett ingatlannak az állami vagyonkörbe és a KKK vagyonkezelésébe történő térítésmentes átadásának 
támogatását és e tekintetben – hivatkozással Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
tv. (Mötv.) 42.§ 16. pontjára a képviselő-testületi határozat megküldését. 

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

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 
 
a.)  a KÖZLEKEDÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT megkeresése alapján a tulajdonában lévő gyáli 

0103/24 hrsz.-ú 6409 m2 területű kivett út megnevezésű ingatlant – amely a 4602 számú országos közút 
részét képezi - ingyenesen, térítésmentesen állami tulajdonba adja. A tulajdonjog rendezésével 
kapcsolatos költségek a tulajdonszerzőt terhelik.  

 
b.) felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonjog átruházásával kapcsolatos további intézkedések 

megtételére, a szerződés megkötésére és aláírására. 

 

Határidő:  2017. március 15.  
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 

 

Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Kiss István városfejlesztési irodavezető 

Gyál, 2016. október 26. 

   

                                                                                                                          Pápai Mihály 
    polgármester 

Melléklet: 1 pld. KKK megkeresése 
  1 pld. helyszínrajz 
  1 pld. tulajdoni lap másolat 
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                                                                                                        Tárgy: Javaslat a Gyál 0169/15 hrsz.-ú ingatlan 
                                                                                                                     belterületbe  vonására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A gyáli 0169/15 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 777 m2 területű ingatlan tulajdonosa Kucserka 
Éva, 1196 Budapest, Mészáros Lőrinc utca 69. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz tárgyi 
ingatlan belterületbe csatolására vonatkozóan - összhangban Gyál Város Településrendezési eszközeivel – 
kertvárosias lakóterület céljára. 
 
A 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése szerint külterületi termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet 
kizárólag az Önkormányzat terjeszthet elő. A kérelem megalapozottságát az Önkormányzatnak Képviselő-
testületi döntéssel kell igazolnia. 
 
A Képviselő-testület 190/2014.(XI.27.) számú határozatával elfogadott Gyál Város Településszerkezeti Terve 
alapján Gyál 0169/15 hrsz.-ú földrészlet beépítésre szánt, belterületbe vonható terület. Gyál Város Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) számú rendelete a mellékletét képező 11. számú szabályozási tervlap 
alapján tárgyi ingatlant Lke-3 jelű kertvárosias lakóterületbe sorolja. Tárgyi ingatlannal közvetlen szomszédos 
5060/2 hrsz.-ú ingatlan már belterület. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
 
1.) Gyál Város Településszerkezeti Tervének megfelelően a Gyál, Fácános dűlő 1. szám alatti 0169/15 

hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 777 m2 területű földrészletet - az SZT 11 jelű tervlap 
alapján beépítésre szánt kertvárosias lakóövezetnek jelölt ingatlant – kivett, beépítetlen területként 
belterületbe vonja. 

2.) a belterületbe-vonással kapcsolatos költségeket a tulajdonos Kucserka Éva, 1196 Budapest, Mészáros 
Lőrinc utca 69. szám alatti lakos viseli. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. december 15. (az eljárás megindítására) 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István Városfejlesztési irodavezető 
 
 
Gyál, 2016. november 08. 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 
                            1 pld. tulajdoni lap 
  1 pld. belterületbe-vonási vázrajz 
  1 pld. szabályozási tervlap részlet 
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Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2017. évi 
munkatervére 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Mellékelten Önök elé terjesztem Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkatervére 
vonatkozó – a Polgármesteri Hivatal által elkészített – javaslatot. A munkaterv-tervezet készítése során 
figyelembe vettük az előttünk álló megoldandó legfontosabb feladatokat, azokat havi ütemezésben építettük be a 
tervezetbe. 
 
A munkaterv elkészítésének kötelezettségét Gyál Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 
11. §-a írja elő. 
 
Kérem Önöket, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek annak érdekében, hogy 
testületi üléseinket a jövőben is szabályozott rendben tudjuk megtartani. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti – 2017. évre 
vonatkozó – munkatervet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Ifjúsági és Sport Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
Gyál, 2016. november 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
         /2016.(………) sz. határozatával elfogadott 

2017. évi munkaterve 
 
 
Állandó napirendi pontok: 
 

 Polgármester beszámolója a két testületi ülés között tett intézkedésekről 
 Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Január 26. 
 

1. Javaslat a 2017. évi igazgatási szünet elrendelésére 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
 

2. Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2016. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
                  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság  
                  Szociális és Egészségügyi Bizottság 
                  Ifjúsági és Sport Bizottság 
                  Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

3. Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda kivitelezőjének kiválasztásához közbeszerzési eljárás lezárására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat a Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester   
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 
Február 9. rendkívüli ülés 
 

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
                  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság  
                  Szociális és Egészségügyi Bizottság 
                  Ifjúsági és Sport Bizottság 
                  Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Február 23. 
 

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 
 

2. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervére 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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3. Javaslat GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervére 

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

4. Javaslat Gyál Város szabályozási tervének és Helyi Építési Szabályzatának – a Kisfaludy utca – Bartók 
Béla utca – Bem József út – 0132/10 hrsz.-ú utca által határolt területen történő - részleges 
módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára. 
A végleges dokumentáció elfogadása 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

                  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

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

 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

6. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár működéséről szóló 2016. évi beszámoló 
elfogadására 

 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

7. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár éves munkatervének jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 

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

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

10. Javaslat a 2017. évi közbeszerzési terv elfogadására  
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 

11. Javaslat Gyál város stratégiai zajtérképének elfogadására 
 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

12. Javaslat a Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
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Március 30. 
 

1. Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

2. Javaslat a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál  2016. évi tájékoztatójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Javaslat Gyál Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésével kapcsolatos döntések 
meghozatalára. Az egyeztetési dokumentáció véleményezése 

 
Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

                  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság  
                  Szociális és Egészségügyi Bizottság 
                  Ifjúsági és Sport Bizottság 
                  Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

4. Javaslat a Városi Egészségügyi Központ 2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására 
 
 Előterjesztő: Dr. Molnár Andor intézményvezető 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

5. Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde intézményvezetői állás pályázatának kiírására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

6. Javaslat Gyál Város közúthálózata forgalmi rendjének felülvizsgálatára 
 

Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

                  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság  
 
 
Április 27. 
 

1. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás) 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 

2. Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési vizsgálatainak tapasztalatairól 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Beszámoló a DPMV Zrt. 2016. évi mérlegéről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat a helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló rendelet behajtási engedélyre 
vonatkozó előírásai kiegészítésére az időszakos behajtási engedéllyel 

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

5. Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda telephelyének felújításához közbeszerzési eljárás lezárására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

6. Javaslat Millenniumi park közbeszerzés lezárására 
 

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

 
 

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

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

9. Javaslat a 2017. évi Dr. Pusztai Lajos Emlékdíj odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Szociális és  Egészségügyi Bizottság 
 

10. Javaslat a 2017. évi Gyáli Közoktatásért Díj kitüntetés odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 
Május 25. 
 

1. Beszámoló a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegéről 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Beszámoló a GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegéről 
 
 Előterjesztő: Horváth Gábor  ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Beszámoló a Gyál-Városgazda Kft. 2016. évi mérlegéről 
 
 Előterjesztő: Horváth Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi 
ellátásáról 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
 Tárgyalja: Szociális és  Egészségügyi Bizottság 
 

5. Javaslat a gyáli óvodákban a 2017/2018. nevelési évben indítható csoportok számának 
meghatározására 
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Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
6. Javaslat az „Okos iskola” program közbeszerzésének lezárására 

 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

7. Javaslat iskolai alapítványok támogatására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

8. Tájékoztató a 2016. évi közbeszerzésekről 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 
Június 29. 
 

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat Gyál Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésével kapcsolatos döntések 
meghozatalára. A végleges dokumentáció elfogadása 

 
Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

                  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság  
                  Szociális és Egészségügyi Bizottság 
                  Ifjúsági és Sport Bizottság 
                  Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

3. Javaslat a 2017. évi intézményi felújításokra 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 

4. Javaslat a Vasút utca gyalogátkelőhely létesítéséhez közbeszerzési eljárás lezárására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

5. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2017. I. félévi munkájáról 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Zárt ülés: 
 

6. Javaslat a 2017. évi Kiváló Gyáli Sportolói Díj odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági és  Sport Bizottság 
 
 
Szeptember 28. 
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1. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2017. év első félévi költségvetésének teljesítéséről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály  polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat Gyál Város vezetékes ivóvíz és szennyvízelvezető rendszerére vonatkozó (2018-2032) gördülő 
fejlesztési terv elfogadására 

 
Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

                   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetői állás pályázatának 
kiírására 

 
Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
4. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához való 

csatlakozásra 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Október 26. 
 

1. Javaslat folyószámla hitel újrafelvételére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 

3. Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde 2016/2017. nevelési évéről szóló beszámoló elfogadására 
  

 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és  Egészségügyi Bizottság 
 

4. Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda 2016/2017. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

5. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 2016/2017. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

6. Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda 2016/2017. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 
Zárt ülés:  
 

7. Javaslat a Pest Megyei Önkormányzat által alapított díjakra való felterjesztésre 
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 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 
November 30. 

 
 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására 
  

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
  Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 2. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2018. évi munkatervére 
 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
  Tárgyalja: Valamennyi Bizottság 
 
 3. Javaslat a 2018. évre vonatkozó köztisztviselői illetménykiegészítésről szóló rendelet megalkotására 
 
  Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
  Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

       4. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak felülvizsgálatára 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
 
 5. Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda kertépítéséhez közbeszerzési eljárás lezárására 

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

 
 6. Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda eszközbeszerzéséhez közbeszerzési eljárás lezárására 
 

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

 
Zárt ülés: 
 
 7. Javaslat a Gyáli Közművelődési Díj odaítélésére 
 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
  Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

 
December 1. 
 
Közmeghallgatás: 
 

1. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodásáról 
2. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2017. évi fejlesztéseiről 
3. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2018. évre vonatkozó terveiről 
4. Közérdekű kérdések és bejelentések 

 
G y á l, 2016. november 24. 
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 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 polgármester címzetes főjegyző 
 



 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a gyáli 3407/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő víztorony 
tetőfelületén távközlési eszköz elhelyezésével kapcsolatos bérleti 
szerződés megkötésére 

 
 

Tisztelt  Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzat tulajdonát képezi a gyáli 3407/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő víztorony. A víztorony 
tetőfelületén már több távközlési eszköz került elhelyezésre, melyek üzemeltetőivel ( Magyar Telekom Nyrt., Pannon 
Gsm Távközlési Rt., Vodafone Magyarország Mobil Távközlés Rt., Hiteles Kft.) bérleti szerződéseket kötöttünk. 
 
 A Mária Rádió Frekvencia Kft. (székhely: 8200, Veszprém, Házgyári út 7.) azzal a kéréssel kereste meg Gyál 
Város Önkormányzatát, hogy a Mária Rádió által Gyál város vonatkozásában 7+5 évre elnyert 98,9 MHz frekvencia 
kiszolgálása érdekében használandó rádióantennát és adóberendezést a víztorony tetőfelületén helyezné el. A Mária 
Rádió alapvetően önkéntesekkel működő, reklámokat nem sugárzó nonprofit szervezet, ezért kérte, hogy ne piaci alapú 
bérleti díjat kérjen tőle Önkormányzatunk.  
A megkeresés nyomán megvizsgáltuk az elhelyezés műszaki feltételeit, melynek akadálya nincs. A bérleti díj ügyében 
tárgyalásokat folytattunk a kérelmezővel és nettó 500.000.- Ft/év bérleti díjat mindkét fél méltányosnak tartott. 
 
 Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete  

1.) hozzájárul ahhoz, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. (székhely: 8200, Veszprém, Házgyári út 7.) a gyáli 
víztorony műtárgy tetőfelületén a kérelmének megfelelően a Mária Rádió adásának sugárzása érdekében rádióantennát 
és adóberendezést helyezzen el az elnyert frekvenciaengedély érvényességének ideje alatt. A bérleti díj évi nettó 
500.000.-Ft;  

2.) felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Határidő: 2016. december 15. 
Felelős:  Polgármester 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Rozgonyi Erik jegyző 
 
 
Gyál, 2016. november 8. 
 
 
 
 
           Pápai Mihály 
           polgármester 
 
 
Melléklet: 1 pld. kérelem 
  







 
 
 
 
 

BEFOGADÓ NYILATKOZAT 
(BETELEPÜLÉSI ENGEDÉLY) 

 
Alulírott, Pápai Mihály, mint  Gyál Város Önkormányzata  
(székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. TB törzsszám: 638315, adószám: 15391140-2-13; a 
továbbiakban: Befogadó Társaság) polgármestere az alábbi nyilatkozatot teszem: 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft (székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 
7., cégjegyzékszám: 19-09-512765, adószám: 22684738-2-19, képviseli: Boros Zoltán ügyvezető – 
a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a Gyál 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
vonatkozásában, Mária Rádió Liliom megnevezéssel, műsorszórás céljából adástechnikai 
eszközöket (rádió-adót és antennát) telepítsen, felszereljen és továbbiakban üzemeltessen, a 
Befogadó Társaság tulajdonában álló alábbi telephelyen  

Telephely címe: GYÁL VÍZTORONY 
(cím: Gyál, Dobó Katica utca. …………… sz.   HRSZ: ………………..  
koordináták: 47° 23.165' É,  19° 13.345' K )  

 
Befogadó Társaság részéről a rádióadó elhelyezéséhez és a továbbiakban való működtetéséhez a 
Médiaszolgáltató és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa között, 2016. október 
04. napján aláírt, PJ/20372-47/2016. számon iktatott, „Hatósági Szerződésmódosítás 
Médiaszolgáltatási Jogosultság Gyakorlására” szerződésben foglaltak alapján, az abban szereplő 
teljes időtartamra vonatkozóan járulunk hozzá. 
 
Jelen Befogadó Nyilatkozat, 1db eredeti példányban, a Gyál 98,9 MHz médiaszolgáltatási 
jogosultság gyakorlásához szükséges rádióengedély kérelemhez készült. 
 
Kelt: Gyál, …………………… 
 
 
 
 
 
 

.................................................. 
Pápai Mihály 
polgármester 



 

FM4 Rádió Kft. --- Mária Rádió  
8200 Veszprém, Házgyári út 7. 

EGYSZERŰSÍTETTT KIVITELI TERV 
DOKUMENTÁCIÓ 

Tervezett telephely: 
Gyál - Víztorony 

KIVITELI TERV 

 

EGYSZERŰSÍTETT MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Mária Rádió Rádióadó antenna elhelyezése Gyál Víztorony tetején 

 

 

 

2016. július- augusztus 

  



 

FM4 Rádió Kft. --- Mária Rádió  
8200 Veszprém, Házgyári út 7. 

EGYSZERŰSÍTETTT KIVITELI TERV 
DOKUMENTÁCIÓ 

Tervezett telephely: 
Gyál - Víztorony 

Kivitelezés elvégzésének részletes leírása: 

Helyszín: GYÁL – VÍZTORONY  

(koordináták: 47°23'9.82"N 19°13'20.51"E) 

Tárgy: Rádióadó antenna elhelyezése Gyál Víztorony tetején 

Rádióállomás neve:  Mária Rádió Liliom 

Vivő frekvencia: Gyál FM 98,9 MHz 

 

A Mária Rádió kérésére küldöm a betelepülési kérelmük műszaki adatait. 

 Előzetes tervek szerint 1db FM sávú dipól adóantennát helyeznénk el a víztorony tetőn 

kb. 6m sodronnyal feszített 60mm átmérőjű tartón. 

 További 1db 65cm műholdvevő parabolát helyeznénk el a tartón kb. 1m magasságban. 

 A beltéri berendezések alapterülete 0,6m2  (RACK keret). Energia igénye 0,6kW/h 16A 

„C” védelemmel, igény szerinti almérővel mérve. 



Mária Rádió Gyál Víztorony betelepülési kérelem műszaki melléklete. 

 

A tervezett antennák elhelyezése: 

 

 

 



A beltéri berendezés elhelyezése a bejárati szinten az ajtó mellett lévő elhagyott, azokkal azon 

méretű tartók cseréjével lenne megoldható egy 60x60x60  RACK keretbe. Erre a pontra az elektromos  

betáp kábel ki van építve amelyet almérővel látnák el. 

 

 

 



A RF kábelek a toronyban a függőlegesen haladó kábelnyomvonalon a kábellétrához rögzítve 

haladna.  

Az antenna és a gerinckábel köpenyföldeléséről gondoskodunk. 

Előreláthatóan alkalmazott antenna típus leírása. 

  



Műholdvevő antennaként egy 80x80cm-es perforált, kis szélellenállású típust alkalmazunk. 

 

A RF gerinckábel típusa: 

 

  



Adóberendezés típusa: 

 

  



A készülék megfelelőségi CE tanúsítványa: 

 

Üdvözlettel, 

Murányi János 

 

muranyi@enternet.hu 

www.nagyfrekvencia.hu 

2030 Érd Vörösmarty 30. 

tel: 06 30 6006076 fax: 06 23 520061 

mailto:muranyi@enternet.hu
http://www.nagyfrekvencia.hu/


Antenna Project

Nagyfrekvencia Kft.

TX station: Mária R Liliom
Site Name: Gyál Víztorony
Frequency: 98.90 MHz

Date: 21.07.2016

Powered by EMLAB
Telecomunicazioni Aldena S.r.l.
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TX station: Mária R Liliom Site Name: Gyál VíztoronyFrequency: 98.90 MHz
Gain solid integration : enabled

Explanatory Text
Gerinckábel
65m 1/2" 0,069/m : 1,4dB
Járulákos csillapítás
1db DCF sávszűrő : 0,7dB1db Villámvédő : 0,2dB6db csatlakozó : 0,3dB2X2,5m rg213 jumper : 0,35dB
összesen : 1.55
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TX station: Mária R Liliom Site Name: Gyál Víztorony

General data of antenna System
TX station Mária R Liliom
Site Name Gyál Víztorony
System of coordinates WGS84
Longitude 19°13'20"
Latitude 47°23'10"
Ground level a.s.l. (m) 115.0
Antenna system height (m) 56.0
Transmitter power(Watt) 220.000
Carrier wave frequency (MHz) 98.900
Antenna system central frequency (MHz) 98.900
Antenna base diagrams type 1 ALDENA-ASE.01.02.210 - BB FM dipole high power
Antenna base Electrical Tilt type 1 3Mechanical Tilt 0Azimuth (°): 127.0Polarization (H/V/C/X) V
Transmitting cable attenuation (dB) 1.4
Additional attenuations(dB) 1.6
Base diagrams sectors (T = All, F = Front) T
Velocity factor of cables to Antennas (0÷1) 0.88
Coordinate System(C = cartesian, P = polar) P
Mast side / diameter(cm) 5.0
Mast cross section (T/Q/C) C
Structure rotation w.r.t. North (°) 0.0
Mast rotation w.r.t. North (°) 0.0

Information about antennas used in the System

Manufacturer
Antenna model
Band start(MHz)
Band stop(MHz)
diagrams Frequency(MHz)
Polariz (H/V/C/X)
Vertical dist (cm)
Height (cm)
Width (cm)
Thickness (cm)
Weight (Kg)
Maximum power (KW)
Gain (dBd)
North E.C. (cm)
East E.C. (cm)
Return loss (dB)
R.C.Phase (°)

Antenna type 1
ALDENA
ASE.01.02.210 - BB F
87.5
108
99
V
2.7
134
26
100
16
10
0.7
0
0
-20.2
0

Powered by EmLAB - V3.2.1.1
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TX station: Mária R Liliom Site Name: Gyál VíztoronyFrequency: 98.90 MHz

Geometr. and electrical data of antenna System
Power

(%)
Tilt
(°)

Az.
(°/N)

Phase
(°)

V dist.
(m)

Scr-d
(cm)

Scr-Az
(°/N)

Rot.
(1÷4)

Type
(1÷2)

L cables
(cm)

Car. phase
(°)

1 100.000 0 127 0 +0.0 0.00 0.0 0.0 1 1 0.0 0.0
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TX station: Mária R Liliom Site Name: Gyál VíztoronyFrequency: 98.90 MHz

Plan of antenna system
North

East

South

West

Side of antenna system

Az. 127.0°

1
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Gain solid integration : enabled

Antennas arrays data
Note: calculation of single antennas arrays data (without taking into account mutual effects)

A. Antennas array azimuth (°/N)
B. Number of antennas
C. Nominal power supply (W)
D. Losses (addit. + cables) (dB)
E. Effective power supply (W)
F. Theor. maximum gain (dBd)
G. Distribution losses (dB)
H. Nominal max gain F - G (dBd)
I. Compensation losses (dB)
J. Effec. max gain H - I (dBd)
K. Effec. max gain (times)
L. Effec. max power E * K (KW)
M. Max power depr. angle (°)
N. Max power az. angle (°)

127
1
220.00
3.0
111.54
0.70
0.00
0.70
0.00
0.70
1.17
0.1310
-3.0
76

Diagram in dBK calculated at horizon
Az. (°/N) dBK

0 -16.3
10 -14.6
20 -12.8
30 -11.3
40 -10.1
50 -9.3
60 -9.0
70 -8.9
80 -8.9

Az. (°/N) dBK
90 -9.1

100 -9.3
110 -9.6
120 -9.4
130 -9.4
140 -9.6
150 -9.5
160 -9.2
170 -9.0

Az. (°/N) dBK
180 -8.8
190 -8.9
200 -9.2
210 -9.7
220 -10.8
230 -12.1
240 -13.8
250 -15.7
260 -16.8

Az. (°/N) dBK
270 -17.3
280 -17.4
290 -17.4
300 -17.2
310 -17.1
320 -17.4
330 -17.3
340 -17.5
350 -17.0

Diagram in dBK calculated at horizon
( without -20dB\'s lower limit vs maximum power )

Az. (°/N) dBK
0 -16.3

10 -14.6
20 -12.8
30 -11.3
40 -10.1
50 -9.3
60 -9.0
70 -8.9
80 -8.9

Az. (°/N) dBK
90 -9.1

100 -9.3
110 -9.6
120 -9.4
130 -9.4
140 -9.6
150 -9.5
160 -9.2
170 -9.0

Az. (°/N) dBK
180 -8.8
190 -8.9
200 -9.2
210 -9.7
220 -10.8
230 -12.1
240 -13.8
250 -15.7
260 -16.8

Az. (°/N) dBK
270 -17.3
280 -17.4
290 -17.4
300 -17.2
310 -17.1
320 -17.4
330 -17.3
340 -17.5
350 -17.0
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21/07/2016 00:41:26
TX station: Mária R Liliom Site Name: Gyál VíztoronyFrequency: 98.90 MHz
Gain solid integration : enabled

Horizontal diagram at 0.0° depres. (Total Antenna)

0.1 -200.3 -10.50.5 -60.7 -3.10.9 -0.9Er dB

North

East

South

West

0.0° depres. (Total Antenna),     Gain (dBd): 0.69 ERP T.Max(KW): 0.258      ERP E.Max(KW): 0.131
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21/07/2016 00:41:26
TX station: Mária R Liliom Site Name: Gyál VíztoronyFrequency: 98.90 MHz
Gain solid integration : enabled

Horizontal diagram at 0.0° depres. (Total Antenna)
Az (°) Er  (%) ERP (W)

0.0 42.6 23.7
1.0 43.1 24.3
2.0 43.8 25.1
3.0 44.6 26.0
4.0 45.3 26.9
5.0 46.2 28.0
6.0 47.2 29.1
7.0 48.1 30.3
8.0 49.2 31.7
9.0 50.3 33.1

10.0 51.4 34.5
11.0 52.6 36.1
12.0 53.7 37.8
13.0 54.9 39.5
14.0 56.2 41.2
15.0 57.4 43.1
16.0 58.6 45.0
17.0 59.8 46.8
18.0 61.0 48.7
19.0 62.3 50.7
20.0 63.5 52.8
21.0 64.8 54.8
22.0 66.0 57.0
23.0 67.2 59.0
24.0 68.4 61.1
25.0 69.5 63.3
26.0 70.7 65.4
27.0 71.9 67.5
28.0 73.0 69.7
29.0 74.2 71.9
30.0 75.3 74.2
31.0 76.4 76.4
32.0 77.6 78.8
33.0 78.8 81.1
34.0 79.9 83.5
35.0 81.0 85.8
36.0 82.1 88.2
37.0 83.2 90.5
38.0 84.3 92.9
39.0 85.3 95.2
40.0 86.4 97.6
41.0 87.4 100.0
42.0 88.5 102.4
43.0 89.5 104.8
44.0 90.4 106.8
45.0 91.2 108.9
46.0 92.1 110.9
47.0 92.8 112.6
48.0 93.5 114.3
49.0 94.2 116.1
50.0 94.7 117.2
51.0 95.1 118.4
52.0 95.6 119.5
53.0 95.9 120.4
54.0 96.3 121.2
55.0 96.6 122.0
56.0 96.9 122.7
57.0 97.1 123.4
58.0 97.4 124.1
59.0 97.6 124.7

Az (°) Er  (%) ERP (W)
60.0 97.9 125.3
61.0 98.1 125.9
62.0 98.3 126.4
63.0 98.5 126.9
64.0 98.7 127.4
65.0 98.9 127.8
66.0 99.0 128.3
67.0 99.2 128.7
68.0 99.3 129.0
69.0 99.5 129.4
70.0 99.6 129.7
71.0 99.7 130.0
72.0 99.8 130.3
73.0 99.9 130.5
74.0 99.9 130.6
75.0 100.0 130.7
76.0 100.0 130.8
77.0 99.9 130.5
78.0 99.8 130.3
79.0 99.7 130.0
80.0 99.4 129.3
81.0 99.2 128.6
82.0 98.9 127.9
83.0 98.6 127.1
84.0 98.2 126.2
85.0 97.9 125.3
86.0 97.6 124.7
87.0 97.4 124.0
88.0 97.1 123.3
89.0 97.0 123.0
90.0 96.8 122.6
91.0 96.7 122.3
92.0 96.6 122.0
93.0 96.5 121.8
94.0 96.4 121.5
95.0 96.2 121.0
96.0 96.0 120.5
97.0 95.8 120.0
98.0 95.5 119.2
99.0 95.1 118.4

100.0 94.8 117.5
101.0 94.4 116.5
102.0 93.9 115.4
103.0 93.5 114.3
104.0 93.1 113.4
105.0 92.8 112.5
106.0 92.4 111.7
107.0 92.2 111.1
108.0 91.9 110.5
109.0 91.7 110.0
110.0 91.7 109.9
111.0 91.6 109.8
112.0 91.6 109.7
113.0 91.7 110.1
114.0 91.9 110.4
115.0 92.0 110.7
116.0 92.3 111.3
117.0 92.5 112.0
118.0 92.8 112.6
119.0 93.1 113.3

Az (°) Er  (%) ERP (W)
120.0 93.3 113.9
121.0 93.6 114.6
122.0 93.8 115.1
123.0 94.0 115.6
124.0 94.2 116.1
125.0 94.3 116.2
126.0 94.3 116.4
127.0 94.4 116.5
128.0 94.3 116.4
129.0 94.3 116.2
130.0 94.2 116.1
131.0 94.0 115.6
132.0 93.8 115.1
133.0 93.6 114.6
134.0 93.3 113.9
135.0 93.1 113.3
136.0 92.8 112.6
137.0 92.5 112.0
138.0 92.3 111.3
139.0 92.0 110.7
140.0 91.9 110.4
141.0 91.7 110.1
142.0 91.6 109.7
143.0 91.6 109.8
144.0 91.7 109.9
145.0 91.7 110.0
146.0 91.9 110.5
147.0 92.2 111.1
148.0 92.4 111.7
149.0 92.8 112.5
150.0 93.1 113.4
151.0 93.5 114.3
152.0 93.9 115.4
153.0 94.4 116.5
154.0 94.8 117.5
155.0 95.1 118.4
156.0 95.5 119.2
157.0 95.8 120.0
158.0 96.0 120.5
159.0 96.2 121.0
160.0 96.4 121.5
161.0 96.5 121.8
162.0 96.6 122.0
163.0 96.7 122.3
164.0 96.8 122.6
165.0 97.0 123.0
166.0 97.1 123.3
167.0 97.4 124.0
168.0 97.6 124.7
169.0 97.9 125.3
170.0 98.2 126.2
171.0 98.6 127.1
172.0 98.9 127.9
173.0 99.2 128.6
174.0 99.4 129.3
175.0 99.7 130.0
176.0 99.8 130.3
177.0 99.9 130.5
178.0 100.0 130.8
179.0 100.0 130.7
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21/07/2016 00:41:27
TX station: Mária R Liliom Site Name: Gyál VíztoronyFrequency: 98.90 MHz
Gain solid integration : enabled

Horizontal diagram at 0.0° depres. (Total Antenna)
Az (°) Er  (%) ERP (W)
180.0 99.9 130.6
181.0 99.9 130.5
182.0 99.8 130.3
183.0 99.7 130.0
184.0 99.6 129.7
185.0 99.5 129.4
186.0 99.3 129.0
187.0 99.2 128.7
188.0 99.0 128.3
189.0 98.9 127.8
190.0 98.7 127.4
191.0 98.5 126.9
192.0 98.3 126.4
193.0 98.1 125.9
194.0 97.9 125.3
195.0 97.6 124.7
196.0 97.4 124.1
197.0 97.1 123.4
198.0 96.9 122.7
199.0 96.6 122.0
200.0 96.3 121.2
201.0 95.9 120.4
202.0 95.6 119.5
203.0 95.1 118.4
204.0 94.7 117.2
205.0 94.2 116.1
206.0 93.5 114.3
207.0 92.8 112.6
208.0 92.1 110.9
209.0 91.2 108.9
210.0 90.4 106.8
211.0 89.5 104.8
212.0 88.5 102.4
213.0 87.4 100.0
214.0 86.4 97.6
215.0 85.3 95.2
216.0 84.3 92.9
217.0 83.2 90.5
218.0 82.1 88.2
219.0 81.0 85.8
220.0 79.9 83.5
221.0 78.8 81.1
222.0 77.6 78.8
223.0 76.4 76.4
224.0 75.3 74.2
225.0 74.2 71.9
226.0 73.0 69.7
227.0 71.9 67.5
228.0 70.7 65.4
229.0 69.5 63.3
230.0 68.4 61.1
231.0 67.2 59.0
232.0 66.0 57.0
233.0 64.8 54.8
234.0 63.5 52.8
235.0 62.3 50.7
236.0 61.0 48.7
237.0 59.8 46.8
238.0 58.6 45.0
239.0 57.4 43.1

Az (°) Er  (%) ERP (W)
240.0 56.2 41.2
241.0 54.9 39.5
242.0 53.7 37.8
243.0 52.6 36.1
244.0 51.4 34.5
245.0 50.3 33.1
246.0 49.2 31.7
247.0 48.1 30.3
248.0 47.2 29.1
249.0 46.2 28.0
250.0 45.3 26.9
251.0 44.6 26.0
252.0 43.8 25.1
253.0 43.1 24.3
254.0 42.6 23.7
255.0 42.0 23.1
256.0 41.5 22.6
257.0 41.2 22.2
258.0 40.8 21.8
259.0 40.5 21.4
260.0 40.2 21.1
261.0 39.9 20.8
262.0 39.6 20.5
263.0 39.3 20.2
264.0 39.1 20.0
265.0 38.9 19.7
266.0 38.6 19.5
267.0 38.3 19.2
268.0 38.0 18.9
269.0 37.8 18.7
270.0 37.6 18.4
271.0 37.3 18.2
272.0 37.2 18.1
273.0 37.1 18.0
274.0 36.9 17.8
275.0 37.0 17.9
276.0 37.0 17.9
277.0 37.0 17.9
278.0 37.1 18.0
279.0 37.2 18.1
280.0 37.3 18.2
281.0 37.4 18.3
282.0 37.5 18.4
283.0 37.5 18.4
284.0 37.6 18.5
285.0 37.6 18.5
286.0 37.6 18.5
287.0 37.6 18.5
288.0 37.5 18.4
289.0 37.4 18.3
290.0 37.4 18.3
291.0 37.4 18.3
292.0 37.3 18.2
293.0 37.4 18.3
294.0 37.4 18.3
295.0 37.4 18.3
296.0 37.6 18.5
297.0 37.7 18.6
298.0 37.8 18.7
299.0 38.0 18.9

Az (°) Er  (%) ERP (W)
300.0 38.1 19.0
301.0 38.2 19.1
302.0 38.3 19.2
303.0 38.4 19.3
304.0 38.5 19.4
305.0 38.6 19.5
306.0 38.6 19.5
307.0 38.6 19.5
308.0 38.6 19.5
309.0 38.6 19.5
310.0 38.5 19.4
311.0 38.4 19.3
312.0 38.3 19.2
313.0 38.2 19.1
314.0 38.1 19.0
315.0 38.0 18.9
316.0 37.8 18.7
317.0 37.7 18.6
318.0 37.6 18.5
319.0 37.4 18.3
320.0 37.4 18.3
321.0 37.4 18.3
322.0 37.3 18.2
323.0 37.4 18.3
324.0 37.4 18.3
325.0 37.4 18.3
326.0 37.5 18.4
327.0 37.6 18.5
328.0 37.6 18.5
329.0 37.6 18.5
330.0 37.6 18.5
331.0 37.5 18.4
332.0 37.5 18.4
333.0 37.4 18.3
334.0 37.3 18.2
335.0 37.2 18.1
336.0 37.1 18.0
337.0 37.0 17.9
338.0 37.0 17.9
339.0 37.0 17.9
340.0 36.9 17.8
341.0 37.1 18.0
342.0 37.2 18.1
343.0 37.3 18.2
344.0 37.6 18.4
345.0 37.8 18.7
346.0 38.0 18.9
347.0 38.3 19.2
348.0 38.6 19.5
349.0 38.9 19.7
350.0 39.1 20.0
351.0 39.3 20.2
352.0 39.6 20.5
353.0 39.9 20.8
354.0 40.2 21.1
355.0 40.5 21.4
356.0 40.8 21.8
357.0 41.2 22.2
358.0 41.5 22.6
359.0 42.0 23.1
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21/07/2016 00:41:27
TX station: Mária R Liliom Site Name: Gyál VíztoronyFrequency: 98.90 MHz
Gain solid integration : enabled

Vertical diagrams

0.1 -200.3 -10.50.5 -60.7 -3.10.9 -0.9
Er dB

1.0° Az. (Total Antenna),     Gain (dBd): -6.61 ERP T.Max(KW): 0.048      ERP E.Max(KW): 0.024
2.0° Az. (Total Antenna),     Gain (dBd): -6.47 ERP T.Max(KW): 0.05      ERP E.Max(KW): 0.025
3.0° Az. (Total Antenna),     Gain (dBd): -6.32 ERP T.Max(KW): 0.051      ERP E.Max(KW): 0.026
4.0° Az. (Total Antenna),     Gain (dBd): -6.18 ERP T.Max(KW): 0.053      ERP E.Max(KW): 0.027
5.0° Az. (Total Antenna),     Gain (dBd): -6 ERP T.Max(KW): 0.055      ERP E.Max(KW): 0.028
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21/07/2016 00:41:27
TX station: Mária R Liliom Site Name: Gyál VíztoronyFrequency: 98.90 MHz
Gain solid integration : enabled

Vertical diagrams
Dep (°) Er  (%) ERP (W)

0.0 100.0 28.0
0.1 100.0 28.0
0.2 100.0 28.0
0.3 100.0 28.0
0.4 100.0 28.0
0.5 100.0 28.0
0.6 100.0 28.0
0.7 100.0 28.0
0.8 100.0 28.0
0.9 100.0 28.0
1.0 100.0 28.0
1.1 100.0 28.0
1.2 100.0 28.0
1.3 100.0 28.0
1.4 100.0 28.0
1.5 100.0 28.0
1.6 100.0 28.0
1.7 100.0 28.0
1.8 100.0 28.0
1.9 100.0 28.0
2.0 100.0 28.0
2.1 100.0 28.0
2.2 100.0 28.0
2.3 100.0 28.0
2.4 100.0 28.0
2.5 100.0 28.0
2.6 100.0 28.0
2.7 100.0 28.0
2.8 100.0 28.0
2.9 100.0 28.0
3.0 100.0 28.0
3.1 100.0 28.0
3.2 99.9 28.0
3.3 99.9 27.9
3.4 99.9 27.9
3.5 99.8 27.9
3.6 99.8 27.9
3.7 99.8 27.9
3.8 99.7 27.8
3.9 99.7 27.8
4.0 99.7 27.8
4.1 99.6 27.8
4.2 99.6 27.8
4.3 99.6 27.7
4.4 99.5 27.7
4.5 99.5 27.7
4.6 99.5 27.7
4.7 99.4 27.7
4.8 99.4 27.7
4.9 99.4 27.6
5.0 99.3 27.6
5.1 99.3 27.6
5.2 99.3 27.6
5.3 99.2 27.6
5.4 99.2 27.5
5.5 99.2 27.5
5.6 99.1 27.5
5.7 99.1 27.5
5.8 99.1 27.5
5.9 99.0 27.4

Dep (°) Er  (%) ERP (W)
6.0 99.0 27.4
6.1 99.0 27.4
6.2 98.9 27.4
6.3 98.9 27.4
6.4 98.9 27.4
6.5 98.9 27.4
6.6 98.8 27.3
6.7 98.8 27.3
6.8 98.8 27.3
6.9 98.7 27.3
7.0 98.7 27.3
7.1 98.7 27.3
7.2 98.7 27.3
7.3 98.6 27.2
7.4 98.6 27.2
7.5 98.6 27.2
7.6 98.6 27.2
7.7 98.5 27.2
7.8 98.5 27.2
7.9 98.5 27.1
8.0 98.5 27.1
8.1 98.4 27.1
8.2 98.4 27.1
8.3 98.4 27.1
8.4 98.4 27.1
8.5 98.3 27.1
8.6 98.3 27.0
8.7 98.3 27.0
8.8 98.2 27.0
8.9 98.2 27.0
9.0 98.2 27.0
9.1 98.2 27.0
9.2 98.1 27.0
9.3 98.1 26.9
9.4 98.1 26.9
9.5 98.0 26.9
9.6 98.0 26.9
9.7 98.0 26.9
9.8 97.9 26.8
9.9 97.9 26.8

10.0 97.9 26.8
10.1 97.8 26.8
10.2 97.8 26.8
10.3 97.8 26.7
10.4 97.7 26.7
10.5 97.7 26.7
10.6 97.6 26.7
10.7 97.6 26.7
10.8 97.6 26.7
10.9 97.5 26.6
11.0 97.5 26.6
11.1 97.5 26.6
11.2 97.4 26.6
11.3 97.4 26.6
11.4 97.4 26.5
11.5 97.3 26.5
11.6 97.3 26.5
11.7 97.3 26.5
11.8 97.2 26.5
11.9 97.2 26.4

Dep (°) Er  (%) ERP (W)
12.0 97.2 26.4
12.1 97.1 26.4
12.2 97.1 26.4
12.3 97.0 26.3
12.4 97.0 26.3
12.5 96.9 26.3
12.6 96.9 26.3
12.7 96.8 26.2
12.8 96.7 26.2
12.9 96.7 26.2
13.0 96.6 26.1
13.1 96.6 26.1
13.2 96.5 26.1
13.3 96.5 26.1
13.4 96.4 26.0
13.5 96.4 26.0
13.6 96.3 26.0
13.7 96.3 25.9
13.8 96.2 25.9
13.9 96.2 25.9
14.0 96.1 25.9
14.1 96.1 25.8
14.2 96.0 25.8
14.3 96.0 25.8
14.4 95.9 25.7
14.5 95.9 25.7
14.6 95.8 25.7
14.7 95.7 25.7
14.8 95.7 25.6
14.9 95.6 25.6
15.0 95.6 25.6
15.1 95.5 25.5
15.2 95.5 25.5
15.3 95.4 25.5
15.4 95.3 25.4
15.5 95.3 25.4
15.6 95.2 25.4
15.7 95.2 25.4
15.8 95.1 25.3
15.9 95.0 25.3
16.0 95.0 25.3
16.1 94.9 25.2
16.2 94.9 25.2
16.3 94.8 25.2
16.4 94.7 25.1
16.5 94.7 25.1
16.6 94.6 25.1
16.7 94.6 25.0
16.8 94.5 25.0
16.9 94.4 25.0
17.0 94.4 24.9
17.1 94.3 24.9
17.2 94.3 24.9
17.3 94.2 24.8
17.4 94.1 24.8
17.5 94.1 24.8
17.6 94.0 24.7
17.7 94.0 24.7
17.8 93.9 24.7
17.9 93.8 24.7

Powered by EmLAB - V3.2.1.1
Telecomunicazioni Aldena S.r.l. Nagyfrekvencia Kft.



21/07/2016 00:41:27
TX station: Mária R Liliom Site Name: Gyál VíztoronyFrequency: 98.90 MHz
Gain solid integration : enabled

Vertical diagrams
Dep (°) Er  (%) ERP (W)

18.0 93.8 24.6
18.1 93.7 24.6
18.2 93.7 24.6
18.3 93.6 24.5
18.4 93.5 24.5
18.5 93.4 24.4
18.6 93.4 24.4
18.7 93.3 24.4
18.8 93.2 24.3
18.9 93.2 24.3
19.0 93.1 24.3
19.1 93.0 24.2
19.2 93.0 24.2
19.3 92.9 24.2
19.4 92.8 24.1
19.5 92.8 24.1
19.6 92.7 24.0
19.7 92.6 24.0
19.8 92.5 24.0
19.9 92.5 23.9
20.0 92.4 23.9
20.1 92.3 23.9
20.2 92.3 23.8
20.3 92.2 23.8
20.4 92.1 23.8
20.5 92.1 23.7
20.6 92.0 23.7
20.7 91.9 23.7
20.8 91.9 23.6
20.9 91.8 23.6
21.0 91.7 23.5
21.1 91.6 23.5
21.2 91.6 23.5
21.3 91.5 23.4
21.4 91.4 23.4
21.5 91.4 23.4
21.6 91.3 23.3
21.7 91.2 23.3
21.8 91.2 23.3
21.9 91.1 23.2
22.0 91.0 23.2
22.1 91.0 23.2
22.2 90.9 23.1
22.3 90.8 23.1
22.4 90.8 23.1
22.5 90.7 23.0
22.6 90.6 23.0
22.7 90.6 23.0
22.8 90.5 22.9
22.9 90.4 22.9
23.0 90.4 22.9
23.1 90.3 22.8
23.2 90.2 22.8
23.3 90.2 22.8
23.4 90.1 22.7
23.5 90.0 22.7
23.6 90.0 22.7
23.7 89.9 22.6
23.8 89.8 22.6
23.9 89.8 22.6

Dep (°) Er  (%) ERP (W)
24.0 89.7 22.5
24.1 89.6 22.5
24.2 89.6 22.5
24.3 89.5 22.4
24.4 89.4 22.4
24.5 89.3 22.3
24.6 89.3 22.3
24.7 89.2 22.3
24.8 89.1 22.2
24.9 89.0 22.2
25.0 89.0 22.2
25.1 88.9 22.1
25.2 88.8 22.1
25.3 88.7 22.0
25.4 88.7 22.0
25.5 88.6 22.0
25.6 88.5 21.9
25.7 88.4 21.9
25.8 88.4 21.9
25.9 88.3 21.8
26.0 88.2 21.8
26.1 88.1 21.7
26.2 88.1 21.7
26.3 88.0 21.7
26.4 87.9 21.6
26.5 87.8 21.6
26.6 87.8 21.6
26.7 87.7 21.5
26.8 87.6 21.5
26.9 87.5 21.4
27.0 87.5 21.4
27.1 87.4 21.4
27.2 87.3 21.3
27.3 87.2 21.3
27.4 87.1 21.2
27.5 87.0 21.2
27.6 86.9 21.1
27.7 86.8 21.1
27.8 86.7 21.1
27.9 86.6 21.0
28.0 86.6 21.0
28.1 86.5 20.9
28.2 86.4 20.9
28.3 86.3 20.8
28.4 86.2 20.8
28.5 86.1 20.8
28.6 86.0 20.7
28.7 85.9 20.7
28.8 85.8 20.6
28.9 85.7 20.6
29.0 85.6 20.5
29.1 85.6 20.5
29.2 85.5 20.4
29.3 85.4 20.4
29.4 85.3 20.4
29.5 85.2 20.3
29.6 85.1 20.3
29.7 85.0 20.2
29.8 84.9 20.2
29.9 84.8 20.1

Dep (°) Er  (%) ERP (W)
30.0 84.7 20.1
30.1 84.7 20.1
30.2 84.6 20.0
30.3 84.5 20.0
30.4 84.4 19.9
30.5 84.3 19.9
30.6 84.2 19.9
30.7 84.2 19.8
30.8 84.1 19.8
30.9 84.0 19.7
31.0 83.9 19.7
31.1 83.8 19.7
31.2 83.7 19.6
31.3 83.6 19.6
31.4 83.6 19.5
31.5 83.5 19.5
31.6 83.4 19.5
31.7 83.3 19.4
31.8 83.2 19.4
31.9 83.1 19.3
32.0 83.1 19.3
32.1 83.0 19.3
32.2 82.9 19.2
32.3 82.8 19.2
32.4 82.7 19.1
32.5 82.6 19.1
32.6 82.5 19.1
32.7 82.5 19.0
32.8 82.4 19.0
32.9 82.3 19.0
33.0 82.2 18.9
33.1 82.1 18.9
33.2 82.0 18.8
33.3 82.0 18.8
33.4 81.9 18.8
33.5 81.8 18.7
33.6 81.7 18.7
33.7 81.6 18.7
33.8 81.5 18.6
33.9 81.5 18.6
34.0 81.4 18.5
34.1 81.3 18.5
34.2 81.2 18.5
34.3 81.1 18.4
34.4 81.0 18.4
34.5 81.0 18.4
34.6 80.9 18.3
34.7 80.8 18.3
34.8 80.7 18.2
34.9 80.6 18.2
35.0 80.6 18.2
35.1 80.5 18.1
35.2 80.4 18.1
35.3 80.3 18.1
35.4 80.2 18.0
35.5 80.1 18.0
35.6 80.1 17.9
35.7 80.0 17.9
35.8 79.9 17.9
35.9 79.8 17.8
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Tárgy: Javaslat Gyáli Rendőrőrs részére 
pénzeszköz átadására. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A város vezetése elégedett a Gyáli Rendőrőrs dolgozóinak munkájával, ezért nettó egy millió forint összegben 
kívánja támogatni a dolgozók év végi munkájának elismerését. 
 
A támogatás forrását a 2016. évi költségvetés céltartalékának „Közbiztonság támogatása” során még meglévő 
930.000 Ft összegből, az ezen felüli részt pedig a polgármesteri keretből javaslom biztosítani. 
 
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 2016. évi költségvetés 5. sz. melléklete Közbiztonság támogatása során rendelkezésre álló 930.000 Ft 
összeget a Gyáli Rendőrőrs dolgozóinak jutalmazására fordítja. 
 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. december 15. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2016. november 10. 
 
 
 
 
        Pápai Mihály 
        Polgármester 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy:  Javaslat a Gyáli BKSE részére pénzeszköz 
átadására. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Boda Imre a Gyáli Baráti Kör Sportegyesület elnöke megkereste Önkormányzatunkat többletforrás kérése céljából. 
 
Levelében leírta, hogy a BKSE dolgozóinak éves munkájuk elismeréseként jutalmat szeretne fizetni. 
Levelében leírta továbbá, hogy a jutalom és járulékainak összege 1.434.809 Ft, amelyből várhatóan 795.000 Ft 
rendelkezésére áll a közüzemi költségek megtakarításából. A fennmaradó 650.000 Ft összeg biztosításához kéri a 
Tisztelt Képviselő-testület segítségét. 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Gyáli Baráti Kör Sportegyesület részére, a jutalom kifizetéséhez 
szükséges összeget a 2016. évben befolyt többlet adóbevételek 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 650.000 Ft összegű forrást biztosít a Gyáli Baráti 
Kör Sportegyesület részére, a dolgozók éves munkájának elismeréseként a 2016. évi többlet adóbevételek terhére. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő : 2016. december 15. 
Felelős :  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerűsített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Ifjúsági és Sport Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette : Diera Éva irodavezető 
 
 
Gyál, 2016. november 17. 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 





 
 
 
Tárgy: Javaslat Közművelődési Díj 

adományozására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 18/2009. (IX.29.) rendelettel módosított 16/2003. (XII.17.) 
Ök.. rendeletében döntött a gyáli Közművelődési Díj alapításáról és adományozásának rendjéről. 
 
A Közművelődési Díj (továbbiakban: Díj) azoknak adományozható, akik közösségi munkájukkal, a közéletben 
való részvételükkel hozzájárulnak Gyál közművelődési, kulturális színvonalának emeléséhez. 
 
A Díjat nevelési-oktatási intézményenként 2 gyermek, összetett iskola, illetve tagintézmény esetében újabb 2 
gyermek, valamint városi szinten 1 felnőtt kaphatja évente. 
 
A Díj jutalom összege: 
   a.) a felnőtt személy esetében br.  100.000.-Ft 
   b.) a gyermekek esetében br.    10.000.-Ft/fő. 
 
A Díjat a Képviselő-testület adományozza az Oktatási és Kulturális Bizottság előzetes állásfoglalása alapján. 
 
A Díj átadása: 
Tanulók részére: minden év decemberében az iskolai karácsonyi ünnepségek keretében. 
Felnőtt személy részére: minden év januárjában a Magyar Kultúra napja alkalmából az Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár által rendezett ünnepség keretében. 
 
A Díj adományozására javaslatot tehettek a nevelési-oktatási intézmények vezetői, nevelőtestületei, a 
közművelődési intézmény vezetője és a Képviselő-testület tagjai. 
 

A Közművelődési Díj odaítélésére az alábbi javaslatok érkeztek: 
 

Javaslattevők Javasolt személyek 
 tanuló felnőtt 

Gyáli Bartók Béla Általános 
Iskola 

Pallér Csenge 7.A. osztályos 
tanuló 
Silimon Mónika 8.A. osztályos 
tanuló 

Baloghné Balogh Mária igazgató 
helyettes 

Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola 

Pardi Kitti 8. osztály 
Surányi Luca 8. osztály 

Fazekas Mihályné zeneismeret 
tanszakvezető, szolfézs szakos 
tanár 

Gyáli Zrínyi Miklós Általános 
Iskola 

Tóth Dorina 8. A.osztályos tanuló 
Szőlősi Krisztián SNI tagozatos 
tanuló 

Juhászné Szabó Magdolna 
pedagógus 

ÉSZC Eötvös József 
Közgazdasági Szakképző Iskola 

Mészáros Melinda 11. A osztályos 
tanuló 
Keresztesi Zsolt Szabolcs 11. A 
osztályos tanuló 
 

Az iskola nem tett javaslatot. 

Gyáli Ady Endre Általános 
Iskola 

Czinege Réka 8.A. osztályos 
tanuló 
Osztényi Ágota 8. A. osztályos 
tanuló 

Fábiánné Szálkai Gabriella a 
Gyáli Ady Endre Általános Iskola 
magyar-orosz és drámapedagógus 
szakos tanára 

Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár 

 Fábiánné Szálkai Gabriella a 
Gyáli Ady Endre Általános Iskola 
magyar-orosz és drámapedagógus 
szakos tanára 

Gyáli Liliom Óvoda  Kőrös-Nyíri Dóra a Gyáli 
Tűzmadarak Mazsorett Csoport 
vezetője 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt javaslatok alapján hozza meg határozatát. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a 2015. évi Közművelődési Díjat …………………………………………… felnőtt részére és 

 
Gyáli Bartók Béla Általános Iskola  ………..…………………………   …… osztályos tanulója 
   
 …………………………………..   …… osztályos tanulója  
Gyáli Ady Endre Általános Iskola   ………………………………..   …… osztályos tanulója 
     ……….. ..……………………….. …… osztályos tanulója 

Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola           …………………………………. …… osztályos tanulója  
     ………………………………….   …… osztályos tanulója 

Gyáli Eötvös József  ….……………………………….   …… osztályos tanulója 
Közgazdasági Szakközépiskola  …..………………………………   …… osztályos tanulója 
 
Zrínyi Miklós Általános Iskola  …………………………………. …… osztályos tanulója 
     ………………………………….   …….osztályos tanulója 

Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola …………………………………   …….    szakos tanulója 
     …………………………………   …….    szakos tanulója 

 részére adományozza. 

2. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 
Ady Endre Általános Iskola Ifjú Szívek Alapítványát 
Szla. szám: 11742300-20006936   20.000,- Ft összeggel, 

Bartók Béla Általános Iskola Bartók Alapítványát 
Szla szám: 64400044-10416626-00000000  20.000,- Ft összeggel 

Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola Alapítvány a gyermekekért 
Szla. szám: 64400044-30070011-61100008  20.000,- Ft összeggel 

Zrínyi Miklós Általános Iskola Rodostó Alapítványát 
Szla szám: 64400044-10406500-00000000  20.000,- Ft összeggel 

Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Gyáli Muzsikáért Alapítványt 
Szla szám: 64400044-10418295-00000000  20.000,- Ft összeggel 

 
a …../2016. (XI.24.) sz. határozattal adományozott díjak kompenzálására, melynek fedezetéül a 2016. 
évi költségvetés céltartaléka (város által alapított díjak) szolgál. 

3.  felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2017. január 31. 
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása zárt ülésen, egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
     
Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző 

Gyál, 2016. november 07. 

          Erős József 
          alpolgármester 
 
Az előterjesztés a költségvetéssel összhangban van. 
 
 
         Diera Éva 
        Pénzügyi és Adó Iroda 
         irodavezető 
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