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Vezetői	
  összefoglaló	
  
A Local Agenda 21-nek (LA21), 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 (Szlávik és Turchany, 2002).
Jelen tanulmány célja a helyzetértékelésből kiindulva olyan helyi stratégiai célok
megfogalmazása, amelyek hosszú távon biztosítják Gyál város jelenlegi és jövőbeli lakóinak a
tiszta, egészséges környezetben, jó közösségi szellemben való életmódját.
A tanulmány a következő legfontosabb forrásokra, dokumentumokra támaszkodik:
• a Központi Statisztikai Hivatal és társintézményeinek interneten megtalálható adataira
(a legfontosabb forrás: www.teir.hu, ezen belül több adatbázis is rendelkezésre áll).
• az összes helyi stratégiai dokumentumra, többek között az Integrált Városfejlesztési
Stratégiára, a Helyi Környezetvédelmi Programra, a Helyi Esélyegyenlőségi
Programra, a Gazdasági Programra, Gyál város Sportkoncepciójára, valamint pályázati
anyagokra.
• a 2011. évi népszámlálás adataira,
• a város honlapjára,
• egy 2014 elején készült lakossági felmérés adataira, valamint
• a város vezetőivel történő személyes interjúk információira.
Habár 2013 január 1-től megszűnt a kistérségi rendszer, helyét a járás vette át, mivel azonban
a statisztikák is általában 2012-ig állnak rendelkezésre, amikor még a kistérségi rendszer
uralkodott, így az elemzéseket és az összehasonlításokat még a kistérségi rendszer alapján
tartalmazza a tanulmány.
A tanulmány a helyzetelemzéssel indul, amelyben a társadalmi, környezeti és gazdasági
folyamatokat, állapotokat tekintjük át, általában 2008-tól kezdődően, statisztikai adatok
alapján. Igyekeztünk a lehető legtöbb területre vonatkozóan megvilágítani a trendeket, amit
nehezített az, hogy csak 2012-ig találtunk az adatbázisokban adatokat. A helyi fejlesztésekkel
kapcsolatos lakossági véleményt is bemutatjuk. A helyzetelemzésben feltárt képet SWOTelemzéssel tettük még átláthatóbbá, majd a helyzetértékeléshez felhasználtuk az összes helyi
stratégiai dokumentumot, valamint a közelmúltban megújított Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepciót. Megállapítható, hogy az országos és a gyáli stratégiák szinte az
összes fenntarthatósági kérdést érintik, így a tanulmányban javasolt fenntarthatósági
intézkedések sokszor átfedésben vannak azokkal.
Megállapítható, hogy Gyál városa dinamikusan fejlődik, számos erősségét mutathatjuk ki.
Néhány komolyabb beruházástól eltekintve a város viszonylag kis összegű befektetéssel még
élhetőbbé, hangulatosabbá tehető.
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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.
Az 1. cél elérése érdekében a következő intézkedéseket javasoljuk:
• a belterületi zöldfelületek arányának növelése,
• a defláció csökkentése a külterületeken,
• a település virágosítása,
• sportcsarnok építése,
• uszoda építése,
• járdafelújítás és –építés,
• játszóterek számának növelése.
A 2. közvetlen cél elérését szolgáló intézkedések:
• a civil szféra és a
• a lokálpatriotizmus erősítése.
A 3. cél elérésének intézkedései:
• a szelektív hulladékgyűjtés ösztönzése,
• alternatív (megújuló) energiaforrások használata az intézményekben és a lakosságnál,
• a köztéri parkok funkcióinak bővítése,
• a járás települései közötti közlekedési összeköttetés javítása,
• tanösvény kialakítása a Gyáli-patak mentén,
• a Liliom utcai óvoda felújítása,
• a Gyál határában lévő crosspálya funkcióinak bővítése, parkosítás,
• a vasútállomásoknál P+R lehetőségek kialakítása.
A 4. célt szolgáló intézkedések:
• a Városháza közvetlen közelében szolgáltató városközpont kialakítása,
• a helyi vállalkozók támogatása a helyi kivitelezési munkákkal,
• az Ócsai Tájvédelmi Körzet bevonása a turisztikai célpontok közé.
A környezettudatosság növelését
intézkedésnek tekinthetjük.

mindegyik

célnál

megemlíthetjük,

Az intézkedésekhez ütemezést és indikátorokat is javasoltunk a tanulmány végén.
6

horizontális

Az intézkedések bővíthetők, változtathatók a kihívásoknak, a környezeti változásoknak
megfelelően, amelyet a rendszeres felülvizsgálattal, és esetlegesen a lakossággal történő
párbeszéddel megvalósítható.
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A	
  fenntartható	
  fejlődés	
  koncepciója	
  és	
  a	
  Local	
  Agenda	
  21	
  
A Local Agenda 21-nek (LA21), 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 valósuljon meg (Szlávik és Turchany, 2002).
A fenntartható fejlődés – habár szellemisége már évezredek óta jelen van, megfogalmazására 1987-ben került sor, amikor az ENSZ megbízásából korábban létrejött
Bruntland-bizottság publikálta legfontosabb eredményeit a „Közös jövőnk” című
kiadványukban. E szerint a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely biztosítja a jelen
generációk szükségleteinek kielégítését úgy, hogy mindeközben megőrzik a jövő generáció
tagjainak hasonló igényeit (Kerekes, 2007). Leggyakrabban a fogalom három pillérére
utalnak, nevezetesen a társadalmi, környezeti és gazdasági pillérekre, amelyek ugyan önálló
területeket alkotnak életünkben, a közöttük lévő kölcsönhatások miatt egyik sem létezett a
másik nélkül. Szélsőségesebben fogalmazva: a természet kiválóan megél az ember jelenléte
nélkül is, a 21. század embere viszont még a korábbiaknál is jobban támaszkodik a természet
adta szolgáltatásokra, ezért a gazdasági növekedést csak úgy szabad elérnünk, hogy eközben
figyelünk és óvjuk környezetünket. Manapság igen gyakran használjuk a jóllét fogalmát,
amely mindazokat a területeket, dolgokat magában fogalja, amelyektől az emberek jól érzik
magukat, boldogok. Így a társadalmi vonatkozásoktól sem tekinthetünk el, ezek a dimenziók
ugyanolyan súllyal kell, hogy szerepeljenek, mint a környezeti és gazdasági kérdések.
A fenntarthatóság egyik kulcskérdése a helyi lehetőségek, adottságok minél jobb
kihasználása, a helyi értékekre épülő gazdaság megteremtése, a helyi társadalom és természeti
környezet értékeinek megőrzésével, fejlesztésével párhuzamosan. Így a Local Agenda 21
helyi szintű stratégiákat fogalmaz meg a globális célok figyelembevétele mellett. A
fenntarthatóság idődimenziója a hosszú táv.
Az LA21 kialakításának csak eszköze az a dokumentum, amelyben a célokat
megfogalmazzuk, a lényeg maga a folyamat, amelyben fontos, hogy a közösség jövőképét
lehetőleg a társadalom tagjainak részvételével, de mindenképpen egyetértésükkel és
támogatásukkal tudjuk kialakítani.
Tehát a végső cél, hogy fokozatosan átalakítsuk a környezet-társadalom-gazdaság
hagyományos kapcsolatrendszerét a fenntartható fejlődés elveinek megfelelően.
A LA21 elkészítésében az első lépés a helyzetfelmérés, a területi, települési jellemzők
feltárása életünk minden területére kiterjedően. A második fázis a stratégiaalkotás, amely
felvázolja az elérni kívánt célállapotokat és az ezek eléréséhez szükséges tennivalókat is
(projektek). Természetesen ezek megvalósítása csak elegendő forrás rendelkezésre állása
esetén valósíthatók meg rögtön, ami ritkán adatik meg, ezért mindenképpen prioritást kell
felállítani az egyes célok között. A projektek kiválasztását meghatározó szempontrendszer
alapján kerülhet sor az időbeni sorrend meghatározására. A kiválasztásnál mérlegelni kell a
megvalósítás (pénzügyi-, intézményi-, humánerőforrás stb.) korlátait.
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Helyzetelemzés	
  
A	
  város	
  története	
  
Gyál területe több ezer év óta lakott, írásos formában először 1323-ban említik. A XX.
századig többször volt birtokvita tárgya a térség földterülete. A Rákóczi-féle szabadságharc
bukása után a Károlyi grófok tulajdonába került. Ekkor kapta III: Endre király döntése alapján
a Gayul nevet. A XIX. század végén gazdasági jelentősége megnőtt annak köszönhetően,
hogy a főváros felé tartó alföldi szarvasmarha-hajtás egyik utolsó állomását jelentette.
További lehetőséget adott a térségnek a szőlőültetvényekkel történő betelepítés. 1889-ben
megépült a vasútvonal, amelynek már akkor is két megállóját építették fel (azóta is két
állomás található Gyálon). A népesség növekedésében nagy szerepet játszott az 1932-ben
végrehajtott parcellázás (több száz holdnyi területet osztottak fel). Ekkor a terület még
Alsónémedihez tartozott, és csak 1944-ben hoztak létre egy különálló községet Gyál-pusztai
központtal (http://www.gyal.hu/vendegeinknek/varosunk-tortenete).
A II. világháború előtt a fővárosiak kirándulóhelye volt a település, hiszen a ligetes tájak, a jó
minőségű levegő és a két strandfürdő is jelentős számban vonzotta az idelátogatókat.
1944. december 27-én döntöttek a település önálló községgé alakulásáról.
Gyál fejlődése mindig kötődött a főváros közelségéhez. Az ’50-es években rendkívül magas
volt a betelepülők száma annak köszönhetően, hogy a mezőgazdaság átszervezésének és a
fővárosi iparfejlesztés eredményeképpen kialakult üzemekben könnyen találtak munkát.
Ugyanakkor éppen ennek tudható be az a tény, hogy a város lakossága igen eltérő háttérrel,
kulturális gyökerekkel rendelkezik. Sokáig itt találtak lakóhelyet a Budapestről kitiltott
személyek is. Infrastruktúráját tekintve ekkor még az elmaradottság volt a jellemző. Az ezt
követő évtizedekben elsősorban az infrastrukturális hiányosságok felszámolását és a lakosság
közösséggé formálását kellett megoldani (IVS, 2009).
A ’70-es évektől jelentősen bővültek a foglalkoztatási lehetőségek, és jellemző volt az is,
hogy ipari üzemek települtek ki a fővárosból. Ekkor már nagyközségi statust ért el a település.
A rendszerváltást követően már nemzetgazdasági szinten is jelentős beruházások történtek.
Jelenleg több ezer vállalkozó, gazdasági társaság működik a településen, elsősorban a
szolgáltatási szektorban. Gyálon működik többek között a McDonald's Magyarországon
található 72 éttermének exkluzív ellátó vállalata, a Hungarorak Kft., a szintén McDonald's
beszállító Eisberg Kft., az Autóker Gamma Kereskedelmi Kft., a Fundy Kft., a Sauflon
kontaktlencse gyártó vállalata (http://www.gyal.hu/vendegeinknek/varosunk-tortenete).
Gyál 1997. július elsején kapott városi rangot. Azóta kiépült egy igen fejlett
intézményhálózat, amelyben jelen van egy zeneiskola, szakközépiskola, három általános
iskola, szakosított orvosi rendelő, gyógyszertárak, térségi vízmű és csatornamű vállalat,
okmányiroda, gyámhivatal, valamint egy magasabb szintű rendőrőrs is tevékenykedik a
városban.
Az új járási rendszer bevezetésével Gyál 2013. január 1. óta a Gyáli járás székhelye. Ehhez a
ranghoz méltóan megújult a Városháza épülete, amelyben helyet kapott a Gyáli Járási Hivatal
és a Gyáli Polgármesteri Hivatal is (http://www.gyal.hu/vendegeinknek/varosunk-tortenete).
A
járás
illetékességi
területe:
Alsónémedi,
Felsőpakony,
Gyál,
Ócsa
(http://www.jaras.info.hu/lap/gyali-jaras), tehát a kistérséghez képest Bugyi kikerült a
települések közül.
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Az új Városháza épülete

A város történetéhez hozzátartoznak a jelképek is. Címere pajzs alakú, középen vízszintesen
osztva, felül piros, alul kék háttérrel. A felső mezőben a sárkánnyal viaskodó Szent György
látható, amely a település középkori gyökereire utal: ekkor egy Szent György tiszteletére
szentelt templom is állt itt. Az alsó mezőben lévő aranyló szőlőfürt és a zöld akácág a
megélhetés és felemelkedés alapját, valamint az állandó megtelepedést jelentik, illetve utalnak
a mai Gyál két területi egységére, Gyálszőlőre és Gyálligetre is. Másik jelképe egy helyi
festőművész, Fegyó Béla alkotása, amely a Polgármesteri Hivatalban látható. Az egész falat
betöltő képen Gyál egykori és mai nevezetesebb épületei szerepelnek, például a kopjafa, a
víztorony, az iskolák épületei, a templomok (lásd 1. ábra).
1. ábra Gyál jelképei: a város címere és Fegyó Béla festménye

Forrás: http://www.gyal.hu/vendegeinknek/jelkepeink
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A	
  város	
  földrajzi	
  elhelyezkedése,	
  a	
  kistérség	
  jellemzői	
  
Gyál a Pesti hordalékkúp síkság középső és déli részén helyezkedik el közel 25 km2-es
területen. A keleti részén magasabb térszín jellemző, itt a tengerszint feletti magassága 251 m,
majd nyugatra haladva éri el a Duna ártéri síkját, ahol a tengerszint feletti magassága 98 m-re
csökken. Felsőpakony felé ligeterdőkkel borított homokos, futóhomokos buckák jellemzik a
tájat. Mivel a település a Duna homokkal lepett vastag kavicsrétegére épült, ezért a mélyebb
rétegekben nagymennyiségű sóder található.
A felszínt a nagy területen szétterülő ártér mellékágai hálózták be, ennek egyik maradványa a
ma csatornaként ismert Gyáli-patak, amely dél-délnyugati irányban határolja a várost. A Gyáli
főcsatorna vízgyűjtő területe 451 km2, fő gyűjtője a Gyáli-patak, amely 32 km hosszú,
egyesíti a Monori kistérséghez tartozó dombvidék és a Gyáli kistérség sík területeinek
csatornarendszerét. A Dunába Soroksáron, a Molnár-szigetnél ömlik be. Felszíne enyhén
hullámos, part menti dűnék és vizenyős laposok jellemzik. Vecsés felé 128,4 m a tengerszint
feletti magassága, amely mind dél-délkeleti, mind nyugati-délnyugati irányban 10 méter alatti
lejtést mutat.
Változatos talajszerkezetére jellemző, hogy az autópályáknál és a Gyáli-patak egykori
árterében jégkori futóhomok az uralkodó, a vízfolyások mentén viszont öntés-iszap rakódott
le. A mélyebben fekvő rétegekben humuszos homok található, helyenként vályoggal
keveredve. A felszín túlnyomó részét gyengén humuszos homok és mezőségi talaj borítja, 3040 cm-es vastagságban.
Mérsékelten meleg és száraz éghajlat jellemzi. A napfénytartalom évi értéke a 2000 órát
közelíti. Évi középhőmérséklete 10-11ºC. Sajátos mikroklímája alakult ki a nagy vízfelszínek
és az erdők közelségének köszönhetően, ezek kedvező természeti adottságokat biztosítanak. A
városban található közcélú zöldfelületek területe kicsi és gyenge minőségű (IVS, 2009).
A Gyáli kistérség öt települést foglalt magában, Gyál – a kistérség központjaként – és Ócsa
városok, Alsónémedi, Bugyi és Felsőpakony község statussal rendelkezik. A kistérségben
összesen 46 903 fő élt 2011-ben (KSH, 2012), ezen belül kiemelkedő a gyáli népesség 23 667
fővel, a második legnépesebb település Ócsa (9 319 fő), majd Alsónémedi és Bugyi
következnek, valamivel 5 000 feletti lakossággal, a legkisebb település pedig Felsőpakony
(3410 fő) (KSH, 2012). A kistérség településeinek elhelyezkedését a 2. ábra szemlélteti.
Kiterjedését illetően Bugyi áll az élen, 116 km2-rel. Érdekes módon Gyál területi nagysága a
második legkisebb, mindössze 25 km2.
A Gyáli kistérség népessége -, ahogy az a 3. ábrán is látszik, - 2002 óta szinte töretlenül
növekedett, 2011-ben érte el a csúcsát, 2012-re kb. 1000 fős csökkenés mutatkozik, amelynek
nagyobb hányada éppen a gyáli lakosok számának csökkenéséből adódik (2012: 22 709 fő).
Népsűrűsége az országos átlag alatt van.
Gyál városa három településrészt foglal magában. A város központi része a korábban
Gyálliget néven ismert terület, a Kőrösi úttól északkeletre található, a legkorábban, már az
1930-as évektől magját képezte a városnak. Gyálszőlő névvel illették a Kőrösi úttól
délnyugatra található részt, amely az 1960-as években indult fejlődésnek. A harmadik
településrész a város ipari-kereskedelmi-turisztikai területeit fogja át, a város lakott
területeitől délkeleti irányban helyezkedik el, legnagyobb része külterület (Településrendezési
eszközök…, 2013).
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2. ábra A Gyáli kistérség települései

Forrás: https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=kister_info_09&rq_proc=alap&kell_vissza=I&xterkod=4312,
Letöltés: 2014. június 19.

3. ábra A Gyáli kistérség népességének alakulása, 2002-2012 (ezer fő)
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Forrás: www.teir.hu, REMEK, 2014
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Gyál a kistérség legnagyobb népességével rendelkező települése, 2012-ben 22 709 fő élt a
városban. A lakosságszámot illetően az 1870-es évektől állnak rendelkezésre adatok, amely
időszakban csak néhány száz ember élt a településen, majd 1949-ben valamivel több, mint
4000 ember talált itt lakóhelyre. Az igazi népességnövekedés az 1970-es évektől következett
be, az évtized elején már 14 011 főt számláltak (Népszámlálás, 2011). Az évtizedek
tekintetében jelentős növekedés volt jellemző, azonban, ha az utóbbi évek népességét
megvizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy 2012-ben egy nagyobb visszaesés következett be, amely
leginkább annak köszönhető, hogy míg 2009-ig az odavándorlások és elvándorlások mindig
pozitív egyenleggel zártak, addig 2010-től a trend megfordult, és minden egyes évben többen
költöztek el a településről, mint ahányan a városba érkeztek (www.teir.hu adatai alapján).
Gyálra tehát jelenleg az elvándorlás a jellemző. A részleteket a 4. ábra mutatja. A lakosság
alacsonyabb értékéhez kismértékben hozzájárult az is, hogy az utóbbi éveket tekintve 2012ben fordult elő először, hogy a halálozások száma meghaladta az élveszületésekét (5. ábra).
Az ábrából az is jól látszik, hogy 2008 óta folyamatosan csökken a településen az
élveszületések száma. A nemek szerinti megoszlásban a férfiak valamivel kisebb arányt
mutatnak a nőkhöz képest (48 vs. 52%).
4. ábra A lakónépesség alakulása évtizedenként (a), illetve 2007-2012 között (b) (fő)
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Forrás: www.teir.hu, REMEK, 2014

5. ábra Az élveszületések és a halálozások száma Gyálon (2007-2012)
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Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014
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A város népességének 24%-a 19 év alatti, a 20-59 éves korosztály 57%-ot, míg a 60 éves kor
felettiek 19%-ot képviselnek (6. ábra). Ha a korfát (lásd 7. ábra) is megvizsgáljuk, jól látható,
hogy a 65 év felettiek aránya kiugróan magas, ezen belül a nők lényegesen nagyobb arányt
mutatnak (1902 nő, 1227 férfi), míg a 20 év alattiak között a férfiak aránya valamivel
magasabb. Az elöregedés növekvő mértékét jelzi a térségben az is, hogy a kistérségben az ún.
öregedési mutató (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves) egyre kedvezőtlenebb: míg 2007-ben ez az
adat 99,82 volt, addig egy folyamatos növekedés mellett 2012-ben már 125,34 (www.teir.hu).
A kedvezőtlen tendencia országosan is jellemző (8. ábra, 9. ábra).
A gyáli értékek mind az országos, mind pedig a Közép-Magyarországi Régió értékeinél
alacsonyabbak, viszont ugyanúgy növekvő tendenciájú (8. ábra). Egyidejűleg jellemző az is,
hogy a 0-14 éves korosztály bontott kategóriák szerinti elemzése alapján a fiatal korosztály
lényegesen kisebb létszámú, mint a közép-, vagy időskori kategóriák. Erősségnek tekinthető,
hogy a 30-39 éves korosztály a legnagyobb létszámú, és éppen ők azok, akik manapság
gyermeket vállalnak, ez a jövőben növelheti a születések számát a városban.
6. ábra Gyál népességének korösszetétele, 2011
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Forrás: Népszámlálás, 2011
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7. ábra Gyál népességének korfája, 2011
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Forrás: Népszámlálás, 2011

8. ábra Az öregedési index Gyálon (%)
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Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014
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9. ábra Az öregedési mutató alakulása különböző térségi szinteken (2002-2012)

Forrás: www.teir.hu, REMEK, 2014
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Gyál lakosságának 84%-a magyar lakos, a nemzetiségi, illetve más népességhez tartozók
közül a romák száma a legnagyobb, a 2011-es népszámláláson 403 fő vallotta magát cigány
nemzetiségűnek (beás és romani együtt), amely 2% körüli érték, román nemzetiségű 223, míg
német 172 fő élt a városban. A többi nemzetiségi csoport létszáma igen alacsony
(Népszámlálás, 2011). Ugyanakkor az a tapasztalat, hogy a népszámlálás sem tud pontos
adatot szolgáltatni a kisebbségek nagyságáról, így a romákéról sem. A valósághoz
valószínűleg közelebb állnak a becsült értékek, amely a romák arányát 10% körülire teszi
(HEP, 2013).
10. ábra A gyáli legnagyobb nemzetiségek, 2011 (fő)
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Forrás: Népszámlálás, 2011

Vallási	
  összetétel	
  
Gyálon a legnagyobb vallási közösséget a római katolikusok adják, jelentős számban még
reformátusok élnek a településen (11. ábra). Az adatok a 2011-es népszámlálás alapján
készültek, amely számok nem jelentik egyben a gyakorló vallásosságot.
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11. ábra A leggyakoribb vallási közösséghez tartozók száma, 2011
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Forrás: Népszámlálás, 2011
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Foglalkoztatottság
A főváros közelsége és a városban letelepedett nagyvállalatok számos munkalehetőséget
nyújtanak az itt élőknek, amely mind a foglalkoztatottsági, mind pedig a munkanélküliség
kedvező adataiban visszatükröződik.
A Gyálon élők közül összesen 9 770 fő dolgozott 2011-ben, 5 139 férfi és 4 631 nő
(Népszámlálás, 2011). Ágazati besorolás alapján a legtöbben a szolgáltatásban találtak
munkát, a mezőgazdasági szektorban foglalkoztatottak száma elenyésző (12. ábra).
A 2001-es népszámláláskor 56%-os volt a foglalkoztatottság, míg a következő összeírásnál
már egy sokkal kedvezőbb adatot látunk, 65,9%-ot. Ez az érték a gazdasági világválság
következtében jelentősen megnőtt munkanélküliség tükrében igen bíztató (REMEK, 2014,
Népszámlálás, 2011).
12. ábra A foglalkoztatottak szektorok szerinti megoszlása (fő), 2011
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Forrás: Népszámlálás, 2011

Munkanélküliség
A magas foglalkoztatotti arány mellett kedvezőtlen jelenségek is jellemzőek a településen, a
2008-as gazdasági világválság hatásait itt sem tudták elkerülni, hiszen 2009-re
megduplázódott a regisztrált munkanélküliek száma az előző évek adataihoz képest (13. ábra),
annak szintje azóta sem változott érdemben. Amennyiben a munkaképes korú népesség
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arányában vizsgáljuk a helyzetet, megállapítató, hogy a 2007-es 2%-hoz képest 2009-ben és
2010-ben 5%-ot mértek, az ezt követő két évben minimális javulás következett be (4-4%)
(REMEK, 2014). Ezek az értékek az országos, regionális és kistérségi adatokhoz képest jóval
kedvezőbbek.
13. ábra A regisztrált munkanélküliek száma (fő)
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Forrás: www.teir.hu, Települési adatgyűjtő, 2014

A munkanélküliség a középkorúakat érinti legnagyobb mértékben, a 31-50 éves korosztály a
munkanélküliek majdnem felét adja, a fiatalabb és az idősebb korosztály közel hasonló (26 vs.
24%) arányban van jelen a munkanélküliek között (15. ábra). A fizikai foglalkozásúak
körében jellemzően magasabb a munkanélküliség az országban, nincs ez másként Gyálon
sem. Az idősoros elemzés azt mutatja, hogy a településen a fizikai dolgozók körében
tapasztalható munkanélküliség enyhén csökkenő, míg a szellemi foglalkozásúak között
enyhén növekvő a tendencia (16. ábra).
A munkanélküliek között hasonló, nagyjából egyharmados arányban szerepelnek mind az
általános iskolát, illetve ennél kevesebb osztályt végzettek, az érettségi nélküli
középiskolások, illetve az érettségizettek, a főiskolát vagy egyetemet végzők lényegesen
kisebb mértékben vannak jelen a munkanélküliek között (17. ábra). Ez a megoszlás érdemben
nem változott 2008. óta. Az állás nélküli pályakezdők viszonylag kis arányt képviselnek a
munkanélküliek között, azonban 2012-ben egy nagyon jelentős ugrás következett be: míg
korábban 1, majd 2% volt a jellemző, addig ebben az évben 8%-ra nőtt (18. ábra). A 180
napot meghaladó nyilvántartott álláskeresők száma 2010-ben érte el csúcspontját (408 fő),
2012-re 319-re csökkent, de ez az érték is jóval magasabb a 2009 előttinél (130-150 fő)
(www.teir.hu, Települési adatgyűjtő, 2014).
A pályakezdők munkanélkülisége a többi csoportnál nagyobb mértékben veszélyeztetheti a
település népességmegtartó képességét.
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14. ábra A munkanélküliségi ráta (%) alakulása térségi szinteken

Forrás: www.teir.hu, Települési adatgyűjtő, 2014

15. ábra A regisztrált munkanélküliek megoszlása korcsoportonként (2012) (%)
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Forrás: www.teir.hu, Települési adatgyűjtő, 2014

16. ábra A nyilvántartott álláskeresők megoszlása a foglalkozás jellege szerint, 20072012 (fő)
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Forrás: www.teir.hu, Települési adatgyűjtő, 2014
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17. ábra A nyilvántartott álláskeresők megoszlása az iskolai végzettség szerint, 2012 (%)
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Forrás: www.teir.hu, Települési adatgyűjtő, 2014

18. ábra A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma, 2012 (fő)
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Forrás: www.teir.hu, Települési adatgyűjtő, 2014

A településen közfoglalkoztatottakat alkalmaznak, 2010-ben 31 főt, 2011-ben 54 főt, 2012ben pedig 47-et. A lakossági fórumon megtartott előadás szerint 2013-ban 60 fő dolgozott
közfoglalkoztatottként. 2013/14 telén lehetőséget biztosítottak egy 6 hónapos, napi nyolc órás
közfoglalkoztatásra, amelyben 65 fő vett részt (elvileg akár 85 fő alkalmazására leetőség lett
volna). Közülük 55 fő képzésben részesült (51 fő alapképzésben, 2 fő kazánfűtői
tanfolyamon, 2 fő C kategóriás gépjárművezetésen).
Jövedelmi helyzet
A Gyáli kistérség jövedelmi helyzete elmarad mindenfajta szintű összehasonlításban, ahogy
az a 19. ábra látható: az egy lakosra jutó nettó jövedelem a régióban másfélszerese a
kistérséginek, de a megyei és az országos mutatók is jobbak. Települési szinten az adózók
jelentős hányada (68%) 0-2 000 000 Ft közötti éves összes jövedelemmel rendelkezik, amely
az országos átlag alatti havi nettó jövedelmet jelent. 23% tartozik a 2 és 4 millió Ft közötti
sávba, az efölötti jövedelműek aránya 10% alatti (20. ábra) (Települési adatgyűjtő, 2014). A
kistérség vonatkozásában a magas, illetve alacsony jövedelműek (az 5 millió feletti és az 1
millió alattiak aránya) aránya kedvezőbb képet mutat, amíg a régióban ez 30% fölötti, megyei
szinten 23% körüli, addig a Gyáli kistérségben csak 13,5%, így a településen a jövedelmi
különbségek kisebbek.
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19. ábra Az egy lakosra jutó összes nettó jövedelem, Ft

Forrás: www.teir.hu, REMEK, 2014

20. ábra Az összes adófizető aránya az egyes éves fizetési sávokban, 2012
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Forrás: www.teir.hu, Települési adatgyűjtő, 2014

Oktatás,	
  nevelés	
  
Gyál városában a közoktatás minden formája jelen van, kezdve a bölcsődétől az óvodán át az
általános és középiskoláig. 2013. január 1-től az oktatási rendszert átalakították, amelynek
következtében a település három általános iskolája, a középiskola, a Nevelési Tanácsadó és a
Logopédiai Szakszolgálat állami fenntartásba került, jelenleg egy intézményként működik,
"Kertváros" Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központja néven (HEP, 2013).
A bölcsődei ellátás
Az egyetlen bölcsőde (Bóbita Bölcsőde) a településen összesen 106 kisgyermek napi
fogadására alkalmas. 20 és 36 hónapos közötti életkorú gyermekekkel foglalkoznak 1982 óta.
A város a Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül KMOP-4.5.2-11-2012-0021
számú „Bölcsődei ellátását nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának
bővítése” tárgyú Gyál „Férőhelybővítés és Szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében”
címmel pályázatot nyert, melynek megvalósulásával a működő négy csoport megújult, a
kiszolgáló helyiségek korszerűek lettek, valamint négy új csoportszoba, tornaszoba és modern
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só szoba került hozzáépítésre. Az egészséges fejlődés érdekében fontos a friss levegőn való
szabad mozgás biztosítása. A megfelelő változatos játszótéri eszközök mellett fedett terasz és
modern pancsolási lehetőség áll a gyermekek rendelkezésére. Az intézmény tálalókonyhával
rendelkezik (http://www.gyal.hu/a-mi-varosunk-gyal/bolcsode). A bölcsődei ellátás néhány
adata az 1. táblázatban látható, melyből kiolvasható, hogy mind a bölcsődések, mind a
gondozók száma lényegében nem változott 2007 óta. Az említett fejlesztés viszont lehetőséget
teremt arra a jövőben, hogy az eddiginél majdnem kétszerannyi kisgyermek ellátását tudják
megoldani, így a szülők jobban kihasználhatják a 4 órás munkalehetőséget.
1. táblázat A bölcsődei ellátás néhány jellemzőjének alakulása (2007-2012)
Bölcsődébe beírt gyermekek száma (fő)
Bölcsődei gondozónők száma (fő)
Bölcsődék száma (db)

2007
59
9

2008
57
9
1

2009
61
9
1

2010
58
9
1

2011
58
9
1

2012
63
9
1

Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014

Óvodai nevelés
A városban négy óvoda várja a gyermekeket, a Liliom, a Tátika, a Tulipán, valamint a Jancsi
és Juliska Óvodák.
A Gyáli Liliom Óvoda a település központi részében található, 1972 óta működik. Közel 270
gyermek nevelését végzik kilenc csoportban, amelyeket három önálló épületben helyeznek el.
A Tevékenységközpontú Program adaptálásával helyi nevelési programot készítettek, amelyet
1999-től vezettek be felmenő rendszerben (http://www.gyal.hu/a-mi-varosunkgyal/ovodak/liliom-ovoda).
A Gyáli Tátika Óvoda 30 éves múltra tekint vissza, a település dél-nyugati részén élőket
szolgálja ki. A jelenlegi épületeket folyamatosan bővítették és újították fel, mai állapotát
2006-ban érte el. Nevelési elveik közül kiemelt hangsúlyt kap az egyéni képességek
figyelembevétele, valamint fontosnak tartják a tehetséggondozást (http://www.gyal.hu/a-mivarosunk-gyal/ovodak/tatika-ovoda).
A Gyáli Tulipán Óvoda a legfiatalabb intézmény, 2006. szeptember 1-je óta várja a
gyerekeket. Újépítésű lévén, kialakítása igen jól illeszkedik az óvodai tevékenységekhez, de a
nevelők, gondozók igényeihez is: az óvodában található külön tornaszoba; könyvtár, mely a
nevelőtestületi szobában kapott helyet, stúdió, orvosi szoba, konyha, iroda helyiségek és egy
hatalmas aula, amelyet a közös rendezvények alkalmával lehet jól hasznosítani. Az udvar
parkosított és a legmodernebb biztonságos játékokkal szerelték fel. Helyi Óvodai Nevelési
Programjuk a gyermekek óvodai nevelésében érvényesítendő elveiket fogalmazza meg, amely
a megelőzésre helyezi a hangsúlyt. Számos extra szolgáltatást nyújtanak, térítésmentesen
(fejlesztőpedagógiai ellátás, logopédiai ellátás, katolikus, református és evangélikus
hittanoktatás, zene-ovi, néphagyományőrző foglalkozások) (http://www.gyal.hu/a-mivarosunk-gyal/ovodak/tulipan-ovoda).
1995 óta várja a gyermekeket a Jancsi és Juliska Óvoda a település Vecsés felé eső részében.
Nevelésük középpontjában az aktivitás, a kreativitás áll. Nagyon fontosnak tartják a mozgást,
ezért heti rendszerességgel viszik a gyerekeket uszodába, illetve zenés-táncos napot is
tartanak (http://www.gyal.hu/a-mi-varosunk-gyal/ovodak/jancsi-es-juliska-ovoda).
Az óvodai férőhelyek száma 2010-ben érte el mai értékét (összesen 870 gyermek elhelyezése
lehetséges), az ezt megelőző években azonban jelentős fejlődés következett be: 2007-ben még
csak 550 körüli gyermeket tudtak fogadni, majd a férőhelyek száma csökkenő mértékben
növekedett (21. ábra). Ennek a folyamatnak köszönhető, hogy amíg 2007-ben az egy óvodai
22

férőhelyre 1,4 gyermek jutott (jelentős túlzsúfoltság), addig ma 0,9-1,0 körüli ez az érték
(ideális) (Települési adatgyűjtő, 2014).
21. ábra Az óvodai férőhelyek számának alakulása, 2007-2012
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Forrás: Települési adatgyűjtés, 2014

Általános iskolák
A településen 2010-ig 4 általános iskolában tanulhattak a gyerekek, 2011 óta 3 intézményben
folyik az oktatás: az Ady Endre, a Bartók Béla és a Zrínyi Miklós Általános Iskolákban.
Az Ady Endre Általános Iskolát 1972-ben alapították, a település legnagyobb közoktatási
intézménye, az általános iskolások kétharmada itt tanul, nagyon népszerű a szülők körében.
2007-ben uniós pályázatból nyert forrásból teljesen felújították, amelynek során bővítés is
történt (az épület egy részén új szint került kialakításra). A beruházás 550 millió Ft-ba került.
A felújítás/bővítés után 23 tanteremben folyhat az oktatás, amelyekben új bútorok kaptak
helyet. Jelenleg 630 tanuló jár ide. 22 osztály, 7 napközis és 2 tanulószobás csoportjuk
működik. A csoportok oktatását és nevelését 42 pedagógus látja el, akik munkáját könyvtáros
tanár, fejlesztő pedagógus, szabadidő-szervező segíti. Rendelkeznek tornateremmel, ebédlővel
és melegítő konyhával. A díszburkolattal ellátott, parkosított iskolaudvaron egy aszfaltozott
kézilabdapálya és egy aszfaltozott kosárlabdapálya, napközis játszóudvar és szabadtéri
tanteremmel
ellátott
iskolapark
található
(http://www.gyal.hu/a-mi-varosunkgyal/iskolak/ady-endre-altalanos-iskola).
A Bartók Béla Általános Iskola elődje 1984 óta működik, korábban egy másik épületben,
majd 1988-ban költöztek mai helyükre. Bartók Béla nevét 1993-ban vették fel, amely
névválasztásában döntő szerepe volt az 1994-ben indított és 2014-ig működő ének-zenei
tagozatnak (ebben az épületben dolgozik a település zeneiskolája is, lásd később). Ebben az
iskolában viszonylag magas a hátrányos helyzetű tanulók száma. Kiemelt figyelmet
fordítanak az informatika oktatására, a diákok 8.-ban akár az ECDL-vizsgát is letehetik.
Sokan járnak a tanulók közül a zeneiskolába is, többen tagjai a fúvószenekarnak. Jól felszerelt
könyvtára, szép nagy aulája és tágas, felújított tornaterme van. Igen nagy hangsúlyt kap az
iskolában a környezetvédelem, amelyet az is jelez, hogy 2013-ban másodízben nyerte el az
Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatán az
„ÖKOISKOLA” címet. Számos fejlesztést hajtottak végre önkormányzati, pályázati,
alapítványi és szülői forrásokból (pl. a világítás korszerűsítése, nyílászárók cseréje, a
tornaterem felújítása, belső játszótér kialakítása, az informatikaterem gépeinek teljes cseréje).
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A 2014/15-ös tanévben három első osztályt kívánnak indítani (http://www.bartokgyal.sulinet.hu/index.php/az-iskola-bemutatasa/20-az-iskola-bemutatasa). 2014-ben ismét
ÖKO projektnapot rendeztek a Madarak és Fák Napjához kapcsolódóan, amelynek keretében
a diákok versenyen mérhették össze környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos
tudásukat, de kis előadásokat, ruhabemutatót is tartottak a gyerekek (Gyáli Újság, 2014b).
A Zrínyi Miklós Általános Iskola a legfiatalabb alapfokú közoktatási intézmény, bár nem
előzmény nélküli. 2007-ben jött létre a II. Rákóczi Ferenc és a Kossuth Lajos Általános
iskolák
összevonásával
(http://www.gyal.hu/a-mi-varosunk-gyal/iskolak/zrinyi-miklosaltalanos-iskola). A változás kapcsán felújításokat is végrehajtottak az épületben, valamint
kialakításra került a diákok igényeit jobban kielégítő udvar is.
A település általános iskolai képzéséről a 22. ábra tájékoztat néhány statisztikai adat
idősorával. Az első osztályosok száma 2007-től kezdődően 200 körüli, jelentősebb növekedés
csak 2012-ben tapasztalható, ekkor 246 kisiskolás kezdte meg a tanulmányait. Az 1.-4.
osztályokba járók létszáma is stagnálónak tekinthető, a vizsgált időszakban 800 körüli volt
minden évben. A felsősök létszáma enyhe csökkenést mutat 2007-től kezdődően, öt év alatt
kb. 100 fővel lett alacsonyabb a létszámuk. Napközibe egyre több tanuló jár, kezdetben kb.
500 diák, 2012-ben 650 körüli (Települési adatgyűjtés, 2014).
Szintén alig változott a főállású pedagógusok létszáma a településen: 2007-ben 137-en, 2012ben 126-an tanították a gyerekeket. Az osztályok száma 74-ről 68-ra csökkent 2007-2012
között. A tanulók létszáma kezdetben enyhe csökkenést, a három utolsó vizsgált évben
stagnálást mutat. A statisztikák szerint a településen 2012-ben 5 osztályban tanulhattak a
gyógypedagógiai oktatásra szorulók (Települési adatgyűjtés, 2014).
22. ábra Az általános iskolai tanulók számának néhány jellemzője, 2007-2012 (fő)
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Forrás: Települési adatgyűjtés, 2014

Középiskolák
Gyálon egyetlen középfokú oktatási intézmény található, az Eötvös József Közgazdasági
Szakközépiskola. Három területen folyik a képzés, informatikai, közgazdasági
(szakközépiskolai), valamint bolti eladó szakon (3 éves képzés). Az intézmény levelezős
rendszerben részt vesz a felnőttképzésben, valamint érettségizetteknek OKJ-s képzéseket is
kínálnak közgazdasági (pénzügyi és számviteli ügyintéző, vállalkozási és bérügyintéző),
logisztikai (logisztikai ügyintéző) és kereskedelmi (kereskedő) területeken. Részt vesznek a
Comenius Régió és a Leonardo nemzetközi programokban (http://www.eotvosgyal.sulinet.hu/).
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A településen folyó középiskolai oktatásra jellemző, hogy 2007 óta csökkenő létszámban
vesznek részt a diákok a nappali képzésben (minimumát 2011-ben érte el), a felnőttoktatásban
tanulók száma azonban növekvő tendenciát mutat. A 9. osztályos tanulók száma a vizsgált
időszakban 50 közeli, 2012-ben (a nappalisok megemelkedett létszámával párhuzamosan)
magasabb értékre nőtt, 73 tanuló iratkozott be nappali évfolyamra (23. ábra), ami az iskola
jövője szempontjából bíztató.
23. ábra A középiskolai tanulók számának alakulása 2007-2012
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Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014

A középiskolai tanárok száma durván 20 körüli volt 2007-2012 között, 2010-ben 27 oktató
végezte az iskolában a munkáját, 2012-ben már csak 19 fő (ez a szám 2014-ben is érvényes).
Az osztályok száma 10 körül ingadozik, a tantermek száma azonban 2009 után folyamatosan
nőtt. Az iskola honlapja szerint a 2013/14-es tanévben 67 fővel indítottak el három
kilencedikes osztályt, az osztályok száma pedig 10 volt (23. ábra, 24. ábra) (Települési
adatgyűjtő, 2014).
24. ábra A középiskolai oktatók, az osztályok és az osztálytermek számának alakulása
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Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014

Művészeti nevelés
Gyálon 1983. október 1. óta folyik zenei oktatás, akkor még a dabasi Körzeti Állami
Zeneiskola gyáli kihelyezett tagozataként. Kezdetben furulyázni és klarinétozni tanulhattak a
diákok. Később, a mind jelentősebb érdeklődés okán kezdeményezték a kihelyezett tagozat
önállósulását és bővítését. Végül 1994. szeptember 1-jén kezdte meg működését a gyáli
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Kodály Zoltán Zeneiskola. 2007-ben az alapfokú művészetoktatási intézmények Szakmai
Minősítő Testülete által lefolytatott minősítési eljárás alapján a zeneiskola kiváló minősítést
kapott. 2009. július 1-jétől Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kodály
Zoltán Zeneiskola intézmény elnevezését Kodály Zoltán Zeneiskola Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény névre változtatta (rövid neve: Kodály Zoltán Zeneiskola AMI)
(http://www.gyal.hu/a-mi-varosunk-gyal/iskolak/kodaly-zoltan-zeneiskola). Jelenleg négy
tanszakon (akkordikus, fa- és rézfúvós tanszak, billentyűs tanszak, vegyes tanszak (hegedű,
népi furulya, kamarazene, zenekar, zeneismeret tanszak)) sokféle hangszeres és egyéb oktatás
folyik a zeneiskolában (http://kodaly-gyal.eu/az-intezmeny-tanszakai). A zeneiskola
tevékenysége nagy jelentőségű a városban. Fúvószenekara minden városi ünnepségen emeli a
rendezvény színvonalát, Karácsonykor hangversennyel teszi még szebbé az adventi időszakot.
Egészségügyi	
  és	
  szociális	
  ellátás	
  
Gyál városában az egészségügyi ellátást a Gyáli Városi Egészségügyi Központban biztosítják,
amely alap- és szakellátást, valamint védőnői hálózatot foglal magában. Az alapellátást 8
háziorvosi és 4 házi gyermekorvosi szolgálat biztosítja, a településen orvosi ügyelet is van,
napi 24 órában. A szakrendelések (melyek a Dél-Pesti Jáhn Ferenc Kórház kihelyezett
szakrendelései) során fül-orr-gégészeti, kardiológiai, szemészeti, ortopédiai, bőrgyógyászat,
diabetológia, sebészet, nőgyógyászat, ideggyógyászat, reumatológia, urológia áll a lakosság
rendelkezésére, igaz, némelyek esetében nem folyamatos rendelés során, hanem néhány
rendelési sávban. Ezeken kívül laboratórium, EKG- és ultrahangos vizsgálat, sportorvos,
gyógytornász és fizikoterápiás kezelési lehetőség segíti a helyben történő egészségügyi
ellátást. Akupunktúrás és addiktológiai rendelés minden nap van. A védőnői szolgálat 7
körzetben látja el a gyáli kismamákat és gyermekeiket, valamint 2 iskola-egészségügyi
védőnő is közreműködik a nevelési és oktatási intézményekbe járó gyermekek ellátásában. A
fentieken túl családvédelmi szaktanácsadást is biztosítanak (http://www.eukozpontgyal.hu/).
Több gyógyszertár is van a településen, amelyek ügyeleti rendszerben a hét végeken is
működnek.
A város vezetése igyekszik minél több egészségügyi megelőző programot elindítani és
működtetni. Minden évben kihelyezett tüdőszűrést tartanak, amelyet 2013-ban az érintettek
(30 év felettiek) 53%-a vett igénybe. 2010 óta az önkormányzat ingyenesen igénybe vehető
HPV elleni védőoltást biztosít a fiataloknak, kezdetben a lányok, ma már a fiúk számára is
(HEP, 2013).
Az egészségügyi ellátások különböző formáinak igénybevevői érdemben nem változtak 2008
óta (a kismértékű változás is inkább pozitív irányú), amelyet a 2. táblázat adatai is
bizonyítanak. A településen jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra van lehetőség, amelyet
évek óta 80 körüli személy vesz igénybe.
Ahogy azt a demográfiai jellemzőknél már leírtuk, a gyáli népességen belül egy nagy
létszámú csoportot adnak a 65 évesek és ennél idősebbek, így a nyugdíjban és a nyugdíjszerű
ellátásban részesülők száma is viszonylag magas (5 608 fő 2012-ben), de 2007-től is mindig
5 600 körüli volt ez az érték. Öregségi nyugdíjat viszont egyre többen kapnak, a vizsgált
időszak első évében még 3273-an, 2012-ben már 4054-en. A rászorulók részére szociális
étkeztetést biztosítanak, 2010-212 között 80 fő körüli fő vette igénybe ezt a szolgáltatást.
Egyre nő azok köre is, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kapnak. A rendszeres
szociális segélyben részesülők száma eléggé hektikusan változik, és hasonló jellemzi az erre a
célra fordított összeg nagyságát is. A 3. táblázat alapján megállapítható, hogy az egy főre
vetített szociális segély összege csökken (valószínűleg annak is köszönhetően, hogy a
kormány feltett szándéka az emberek munkába segítése, segélyezésük helyett). Kb. 500 ember
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rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal (a népesség 2%-a). A házi segítségnyújtásra
szorulók száma csekély, 50 fő alatti.
2. táblázat Az egészségügyi ellátás néhány jellemző adata, 2008-2012
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A házi gyermekorvosi ellátásban a látogatások
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Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014

A városban több szociális célú segítőszolgálat működik. Egy épületben kapott helyet a
„Kertváros”Gyáli Kistérség Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Szolgálat, valamint a
„Kertváros”Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központ. A Nevelési Tanácsadó
2011-től működik, a gyáliakon kívül utazó pedagógus hálózat keretében ellátja Alsónémedi,
Bugyi, Felsőpakony és Ócsa lakosságát is. Biztosítja a családok mentálhigiénés ellátását
(http://www.gyal.hu/a-mi-varosunk-gyal/intezmenyek/nevelesi-tanacsado). A Családvédelmi
Központ 2008-tól újjáalakulva ugyancsak a kistérség összes településén biztosítja (területi
irodákban) a családsegítő, a gyermekjóléti szolgáltatást, a házi segítségnyújtást és a
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtást
(http://www.gyal.hu/a-mi-varosunkgyal/intezmenyek/csaladvedelmi-kozpont).
A városban megoldott a gyermekek étkeztetése, amelyet 2013-ban összesen 1807 kisdiák vett
igénybe. Közülük - rászorultsági alapon – 254-en fél áron, míg 705-en teljesen ingyen kapják
az ellátást) (az információk a 2013-ban tartott lakossági tájékoztató anyagából származnak.
2011 és 2013 között összesen 543 millió Ft-ot költött az önkormányzat segélyezésre.
Rendszeres szociális segélyre 216,8 millió, ápolási díjra 12,4 millió (2011/12), rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolható juttatásra 44 millió, míg lakásfenntartási
támogatásra 38,5 millió Ft-ot költöttek (az információk a 2013-ban tartott lakossági
tájékoztató anyagából származnak.
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3. táblázat Néhány szociális ellátás idősoros adata, 2007-2012
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő
férfiak száma (db)

2245

2271

2287

2310

2308

2234

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő
nők száma (db)

3341

3360

3328

3274

3356

3374

Öregségi nyugdíjban részesülő férfiak száma (db)

1244

1296

1339

1390

1595

1596

Öregségi nyugdíjban részesülő nők száma (db)

2029

2076

2075

2055

2460

2558

Szociális étkeztetésben részesülők száma (db)

65

55

62

81

77

77

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma (db)

926

904

1036

1174

1169

1265

Rendszeres szociális segélyben részesítettek
átlagos száma 07.01-től (db)

108

130

85

61

104

68

Rendszeres szociális segélyre felhasznált összeg
07.01-től (1000 Ft)

32 958 39 262 18 800 18 521 24 809 19 085

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők
száma (db)

512

448

508

511

543

498

Házi segítségnyújtásban részesülők száma (fő)

64

30

89

35

36

45

Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014

Közbiztonság	
  
A városban több olyan közlekedési gócpont is jellemző volt, amelyekben rendszeresek voltak
a közúti balesetek. Ezek közé tartozott a Pesti út – Mátyás király út kereszteződése. Több
forgalomlassító megoldást is kialakítottak ezeken a helyeken a balesetek számának
csökkentése érdekében, így a Mátyás király úton (beton műtárgyak) és az említett
kereszteződésben (fekvőrendőrök) is. A település határán 40 km/h-ás sebességkorlátozó táblát
is kihelyeztek, ennek ellenére történnek balesetek, amelyek statisztikai adatait a 4. táblázat
tartalmazza.
Habár a járművek okozta balesetek száma nem csökkent a vizsgált időszakban, örvendetes,
hogy halálos baleset sem 2011-ben, sem 2012-ben nem fordult elő.
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4. táblázat A városban történt közlekedési balesetek és jellemzőik, 2008-2012
2008

2009

2010

2011

2012

Gyalogos okozta baleset (db)

2

0

3

1

0

Halálos közúti közlekedési baleset (db)

3

1

1

0

0

Ittas állapotban okozott összes közúti közlekedési
baleset (db)

12

7

3

4

1

Járművek okozta összes baleset (db)

41

47

39

34

47

Kerékpár által okozott balesetek száma (db)

1

6

3

5

2

Könnyű sérüléses közúti közlekedési baleset (db)

21

27

30

23

33

Közúti közlekedési baleset során könnyen sérült
személy összesen (fő)

40

44

38

35

50

Közúti közlekedési baleset során meghalt, megsérült
személy összesen (fő)

64

66

50

48

65

Közúti közlekedési baleset során meghalt személy
összesen (fő)

3

1

1

0

0

Közúti közlekedési baleset során súlyosan sérült
személy összesen (fő)

21

21

11

13

15

Lakott területen kívül történt összes közúti
közlekedési baleset (db)

16

11

6

7

11

Lakott területen történt összes közúti közlekedési
baleset (db)

27

36

36

28

36

Motorkerékpár és segédmotoros kerékpár által
okozott balesetek száma (db)

1

4

3

5

4

Összes személyi sérüléssel járó közúti közlekedési
baleset (db)

43

47

42

35

47

Súlyos sérüléses közúti közlekedési baleset (db)

19

19

11

12

14

Személygépkocsi által okozott balesetek száma (db)

33

30

26

20

33

Tehergépkocsi által okozott balesetek száma (db)

5

6

6

1

4

Forrás: TSTAR, 2014

A településen a bűncselekmények száma nem jelentős, és 2008 óta sok tekintetben javulás
következett be. A legnagyobb számban vagyon elleni bűncselekményeket követtek el, de ezek
száma is mintegy 30%-kal volt kisebb az időszak végén az elejéhez képest. A lopások száma
is csökkent, de kisebb mértékben, viszont a lakásbetörések száma 2012-ben lényeges
magasabb volt a korábbiakhoz képest. A részleteket az 5. táblázat mutatja.
Az új rendőrőrs megépítésével a rendőri szolgálat, valamint a közterület-felügyelet is
megerősödött.
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5. táblázat A bűncselekmények alakulása 2008-2012
2008

2009

2010

2011

2012

A regisztrált közvádas bűncselekményekből
államigazgatás, igazságszolgáltatás és közélet tisztasága
elleni (db)

6

7

n.a.

9

20

A regisztrált közvádas bűncselekményekből gazdasági
(db)

30

24

n.a.

24

20

A regisztrált közvádas bűncselekményekből házasság,
család, ifjúság és nemi erkölcs elleni (db)

14

16

n.a.

21

19

A regisztrált közvádas bűncselekményekből közlekedési
(db)

35

43

29

31

35

A regisztrált közvádas bűncselekményekből közrend
elleni (db)

134

121

n.a.

218

68

A regisztrált közvádas bűncselekményekből személy
elleni (db)

53

84

n.a.

50

43

A regisztrált közvádas bűncselekményekből vagyon
elleni (db)

576

587

n.a.

406

408

Betöréses lopások közül lakásbetörés (db)

44

65

n.a.

44

70

Lopások közül személygépkocsi-lopás (db)

7

9

n.a.

9

9

Vagyon elleni bűncselekményekből jármű önkényes
elvétele (db)

5

11

n.a.

6

3

Vagyon elleni bűncselekményekből lopás (db)

225

291

n.a.

195

209

Vagyon elleni bűncselekményekből rablás (db)

5

11

n.a.

5

4

Forrás: TSTAR, 2014

Kultúra,	
  látnivalók	
  
Gyálon a kulturális és közösségi élet központja az Arany János Közösségi Ház és Könyvtár,
amelyet 2003-ban adtak át. Az épület korszerű, építészetileg is gyönyörű, összesen 1 600
négyzetméter területű. Rengeteg funkcióval rendelkezik: művelődési házi, közkönyvtári, civil
házi funkciókkal rendelkezik, mozit üzemeltet, színházat fogad be. Tanfolyamok, bemutatók,
felnőtt-, gyermek- és családi programok mellett mozifilm-vetítések és a városi könyvtár
szolgáltatásai, többek között az európai információs pont is része kínálatának. A Közösségi
H(http://www.gyal.hu/a-mi-varosunk-gyal/intezmenyek/varosi-konyvtarközház)A könyvtárba
évről-évre több ember iratkozik be 2008 óta. Szépen gyarapszik a könyvtár leltári állománya
is, amelyből jelentős számú kölcsönzés történik. 2010-től kezdve közel száz rendezvényt
tartanak évente, amelyek összesített nézőszáma valamelyest csökkent (6. táblázat).
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6. táblázat A könyvtár és a rendezvények adatai
A nyilvános könyvtárak beiratkozott olvasóinak száma (fő)

2008
2278

2009
2338

2010
2455

2011
2493

2012
2506

A nyilvános könyvtárak egységeinek száma (leltári
állomány) (db)

44727 46520 48405 50077 50080

A nyilvános könyvtárakból kölcsönzött könyvtári egységek
28598 29509 35256 40042 37369
száma (db)
Kulturális rendezvények száma (db)
221
202
99
99
96
Kulturális rendezvényeken résztvevők száma (fő)
22153 22058 16548 19024 14133
Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014

A településen számos esemény színesíti az itt lakók életét, ezek között több is évről-évre
megrendezésre kerül. A legnevesebb rendezvények az alábbiak:
• a vakációzáró utcabál, amely a várossá nyilvánítást ünnepli meg, a legnagyobb
nézőközönséget vonzza.
• Gyáli Téli Tárlat, amelyet minden év decemberében tartanak, és amelyen az itt élő
vagy Gyálhoz kötődő képzőművészek mutatják be alkotásaikat.
• Gyermeknapi rendezvény
• Gyáli Fogathajtó fesztivál augusztusban
• Advent Gyálon, amely 2007-től minden évben négy héten keresztül kínál gazdag
kulturális programokat, az utolsó hétvégén pedig kézművesek és iparművészek
kirakodóvására zajlik (IVS, 2009).
• Pünkösdi Utcazenei Fesztivál, amelyet először a Városháza avatásával kapcsoltak
össze, a jövőben új néven várja a látogatókat.
• Többször rendezték meg a Közösségi Házban a többnapos Hang-Szín-Hely elnevezésű
rendezvényt, amelyen zenélő képzőművészek alkotnak, tanítanak és tartanak
előadásokat.
• 2014 februárjában második alkalommal rendezték meg a Böllérversenyt.
Gyál város önkormányzata csatlakozni kívánt egy 2013-as kormányrendelet szellemiségéhez,
amelynek a helyi értékek összegyűjtése a célja. A megvalósításban a lakossághoz is felhívást
intéztek a honlapon keresztül. Várják az itt élők ötleteit, a birtokukban lévő dokumentumokat,
amelyek érdemesek lehetnek a gyáli települési értéktárba kerülésre. A folyamat elindításához
az alábbi ötletekkel szolgált az önkormányzat:
• Épített környezeti értékek (épületek, épített tereptárgyak stb.), természeti-táji értékek
(parkok, tavak, növények, állatok stb.), indusztriális értékek (kisipari, ipari termékek
stb.).
• Hagyományok (nem feltétlenül konkrét helyhez, időhöz köthető történések),
rendezvények (városi rendezvények stb.), szellemi műhelyek (magánszemélyekhez,
szervezetekhez köthető folyamatos értékápoló/értékteremtő tevékenységek). Pl: Gyáli
Téli Tárlat stb.
• Civil közösségek (jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, szervezeti
kultúrájukkal, teljes tevékenységükkel, jogi személyiséggel nem rendelkező
kezdeményezések stb.), egyéb szervezetek (intézmények, gazdasági szervezetek stb.).
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•
•
•
•
•
•

Pl: FEGY-Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, Gyál és Térsége Fúvószenekari Egyesület
stb.
Konkrét művészeti alkotások.
Gyűjtemények (közgyűjteményi intézmények, magánkézben lévő gyűjtemények
állománya stb.).
Történeti értékek: Hiedelmek, mondák, történetek, illetve múltbéli értékteremtő
szellemi teljesítmények.
Kimagasló teljesítmények (konkrét személyek konkrét sport-, tudományos, közéleti,
humanitárius stb. teljesítményei).
Konkrét könyvek, egyéb kiadványok.
Olyan élő vagy már nem élő személyek, akiknek egész életútja példaként állítható a
közösség elé (díszpolgárok stb.).

• Városunk, közösségeink jelképei (http://www.gyal.hu//posts/legyen-oen-is-reszese-ahelyi-ertektar-letrehozasanak-552.php).
Mindenképpen megemlítendő, hogy 2010-ben egy igen színvonalas, kétkötetes könyv jelent
meg Czagányi Lászlótól, Gyál története címmel, amely kiváló összefoglalást ad és betekintést
nyújt a város múltjába és jelenébe.
Díjak, címek a településen
A település vezetése több díjat és címet is alapított annak érdekében, hogy a kimagasló
teljesítményeket méltóképpen elismerje. Az alábbiakban ezeket mutatjuk be röviden.
• A Gyál Díszpolgára címet 2007-ben alapították, célja, hogy a helyi közösség
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben
részesítse, valamint példaképként állítsa a jelen és a jövő generáció tagjai számára. Az
első díjat Szűts Szabó Istvánné, a településen évtizedekig tanító tanár kapta, 2008-ban
posztumusz ítélték oda dr. Nagy Árpád katolikus plébánosnak, 2010-ben Takaró
Károly református püspök, majd 2011-ben Gyimesi István kapta, aki húsz éven át
tevékenykedett
polgármesterként
(http://www.gyal.hu/a-mi-varosunkgyal/onkormanyzati-dijak/gyal-diszpolgara-cim).
• A Kiváló Gyáli Sportolói Díjat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
kiemelkedő sportteljesítményt elérők elismerésére alapította. Azon személyeknek
adományozható, akik a mérhető teljesítmény mellett magatartásukkal és életmódjukkal
is példaként állíthatók a település közössége elé. 2004 óta 19 személy kapta meg az
elismerést a legkülönbözőbb sportágak képviseletében (http://www.gyal.hu/a-mivarosunk-gyal/onkormanyzati-dijak/kivalo-gyali-sportoloi-dij).
• A Közművelődési Díjat 2004 óta osztják ki a közművelődési, kulturális életben
kimagasló tevékenységet végzők elismerésére. Azon személyeknek adományozható,
akik közösségi munkájukkal, a közéletben való részvételükkel hozzájárulnak Gyál
közművelődési és kulturális színvonalának emeléséhez. A díjat általában egy tanár és
az iskolák tanulói közül a legjobbak szokták megkapni (http://www.gyal.hu/a-mivarosunk-gyal/onkormanyzati-dijak/kozmuvelodesi-dij).
• A Pusztai Lajos Emlékdíjat 1999 óta adományozzák annak a magyar vagy/és külföldi
állampolgárnak, aki Gyálon egészségügyi, valamint szociális területen kiemelkedő
érdemeket szerzett, az egészségügyi és szociális ellátás jobbításáért kiemelkedő
munkát végzett. Évente két-két személy kapja meg a díjat (http://www.gyal.hu/a-mivarosunk-gyal/onkormanyzati-dijak/pusztai-lajos-emlekdij).
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• A legrégebben alapított díj a Gyáli Közoktatásért Díj, amely azoknak adományozható,
akik a gyáli közoktatásért kiemelkedő tevékenységet végeznek; huzamosan
kiemelkedő munkát teljesítenek a gyermekek harmonikus személyiségformálásában, a
nevelő-oktató munkában, pedagógiai gyakorlatot segítő technikai faladatokban.
Minden évben két személy részesül az elismerésben (http://www.gyal.hu/a-mivarosunk-gyal/onkormanyzati-dijak/kozoktatasert-dij).
Ezek a díjak nem csak a jutalmazottak elismerését teszik lehetővé, de azt is, hogy a városért
tevékenykedő emberek példával szolgáljanak az itt élőknek, valamint segítsenek a közösség
építésében.
Látnivalók
A településen nincs a szóhagyományos értelmében kiemelkedő turisztikai látványosság, Gyál
város hivatalos honlapján azonban több apró, kedves, szinte láthatatlan érdekességre hívják
fel az érdeklődők figyelmét.
A legújabb köztéri látványosság a Városközpont előtti zöld területen álló emlékmű-együttes, a
Trianoni emlékmű, amely az I. világháborút követő békediktátumnak állít örök mementót. Az
együttes egyik eleme a gyáli mesterember, Varga Csaba főfanyűvő által készített székely
kapu. Második eleme a kapu előtt álló sziklatömb (Kovács Márton alkotása), a harmadik
pedig egy tájékoztató tábla (Varga Csaba műve), amelynek szövege, idézetei a kor hangulatán
keresztül igyekeznek az emberekhez közelebb hozni a trianoni eseményeket. 2012 júniusa óta
büszkélkedhet vele a város.
A Trianoni emlékmű-együttes

A Szent István utca és a Bercsényi utca sarkán Szűts Szabó Istvánnénak, egykori
pedagógusnak és a város első díszpolgárának állítottak emléket házának falán.
A településen két templom van. A katolikus templomot a nyolcvanas évek elején építették a
régi templom helyén, Perczel Dénes tervei alapján. A munkálatokban nagy részt vállaltak
maguk a hívők. 2013-ban új harangot kapott a templom, amelynek költségeihez az
önkormányzat is hozzájárult.
A katolikus templom régen és ma
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A református templomot 1994-ben építették erdélyi stílusban, terveit Jakab Zoltán készítette.
A református templom kívül és belül

A település egykori strandjának is helyet adó, 12 hektár nagyságú Kaszás-kertjében 1999-ben
hozták létre a Millenniumi Parkot, amelyben több alkotás is helyet kapott: a város címerében
is látható Szent György szobor, a II. világháborúnak emléket állító Kegyeleti emlékkő,
valamint egy kopjafa is látható a park területén, a II. világháború gyáli áldozatainak emléket
állítva.
A katolikus templomnál lévő téren három látványosságot is megtekinthetünk. 2000. augusztus
20-án avatták fel a süttői fehér mészkőből készült Szent István szobrot, amely 1,9 m magas.
Szent István egyik kezében az országalmát tartja, a másikat a kardjára helyezi. 2013-ban
felújították a téren található kopjafát, amelyet az 1848-49-es forradalom- és szabadságharc
mártírjainak tiszteletére állítottak. A harmadik alkotás az 1956-os emlékmű, amely a
forradalom 50. évfordulója óta díszíti a várost. Az emlékmű 2012-ben országzászlóval
egészült ki.
A Szent István szobor, a Kopjafa és az 1956-os emlékmű

A város különböző részein több mellszobor örökíti meg híres magyarok, Kálvin János,
Széchenyi István, Zrínyi Miklós, Arany János és Ady Endre emlékét. A Tulipán óvoda
udvarán áll Barth Károly szobrászművész alkotása, az őz gidájával.
Idegenforgalmi szempontból meghatározó a Némediszőlő városrész és az M5
csomópontjában található Galopp Major, amelyben étterem, nádfedeles kunyhók (bioházak)
találhatók mintegy öt hektáron (http://www.gyal.hu/vendegeinknek/latnivalok).
Sportolási	
  lehetőségek	
  
Gyál városában a sportolási lehetőségek csak néhány helyszínre korlátozódnak: szabadtéri
edzésekre a Városi Sportpálya nyújt lehetőséget (megújításáról a fejlesztések között
részletesen írunk), ezen kívül az iskolák sportpályái és tornatermei állnak a lakosság
rendelkezésére. A lakosok évek, évtizedek óta igényelnének egy fedett, nagyobb tömegek
befogadására is alkalmas sportcsarnokot, amely sem a településen, sem a kistérségben nincs.
Ugyanígy hiányzik egy uszoda, pedig az óvodások és az iskolások is igénylik ezt a fajta
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sportolást, amit az is bizonyít, hogy az óvodákból és az iskolákból Budapestre viszik a
gyerekeket úszásoktatásra.
A legaktívabb sportot támogató egyesület a Gyáli Baráti Kör Sportegyesület, amely
szakosztályain keresztül szervezi a sportolási lehetőségeket. Labdarúgó, fogathajtó, sí,
birkózó, asztalitenisz, kézilabda, kerékpár, ejtőernyős, mazsorett és röplabda szakosztályi
várják az érdeklődőket, akik száma 300 fő körüli. A sportpályán kb. 300-350 fő végez
szabadidős tevékenységet, kerékpároznak, futnak, gördeszkáznak. Az egyesült szoros
kapcsolatot tart fenn az iskolákkal és több civil szervezettel is, közös munkájuk eredménye
számos sportverseny, játékos vetélkedő. Az önkormányzat minden évben anyagilag is
támogatja a sporttelep működését (IVS, 2009).
A város és az M5 autópálya mellett egy szépen kialakított horgásztó (Peremvárosi Horgásztó
és Pihenőpark) várja a pihenni és sportolni vágyókat.
Civil	
  partnerség	
  
A város polgárai számos civil szervezetben vehetnek részt, amelyek az alábbiak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alapítvány a Tulipán utcai Óvodáért
AnyaEgylet gyáli és gyálkörnyéki anyák és családok Egyesülete
Bartók Alapítvány
Civilek a Környezetünkért Egyesület
Cukorbetegek Egyesülete
Egymásért Mozgássérültek Egyesülete
Együtt a Liliom Óvodáért Alapítvány
Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány
Eötvös József Alapítvány a gyermekekért
FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
Fiatalok az Európai Unióért Közhasznú Egyesület
Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli Szervezete
Földi Csillagok Országos Egyesülete
Gyál Város Közbiztonságért Közalapítvány
Gyál Városi Népdalkör
Gyálért Alapítvány
Gyáli Képzőművészek Egyesülete
Gyáli Keresztény Nevelésért Alapítvány
Gyáli Kertbarát Kör
Gyáli Kertvárosi Polgári Kör
Gyáli Muzsikáért Alapítvány
Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete
Gyáli Ökomenikus Kulturális és Emberbarát Szövetség
Gyáli Polgárok és Vállalkozók Egyesülete (Arizona Club)
Gyáli Szolgálat Alapítvány
Gyáli Védőnői Szolgálat "BABA-MAMA" klubja
Ifjú Szívek Közhasznú Alapítvány
Kertváros Fiatal Térségfejlesztők Egyesülete
Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület
Kovács István Pál Dalkör
Követ Alapítvány
Lakosságért Egyesület
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Micimackó és Barátai Gyáli Nagycsaládos Csoport
Nemzeti Fórum Egyesület Gyáli Szervezet
Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete
Obsitosok Kulturális és Szabadidős Egyesülete
ŐSZIDŐ Nyugdíjas Klub
Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület
Rodostó Alapítvány
Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub
Tátika Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
Városi Gyermekgondozónők a Bölcsődéért Egyesület
Zenergia Multimédia-Modern Szakkörök a Fiatalokért Közhasznú Egyesület - GYÍK Gyáli Ifjúsági Klub.

Ahogy a felsorolásból is látszik, a civilek igen sok területen pezsdítik a város életét: többek
között kulturális, oktatási, közbiztonsági, környezet- és természetvédelmi, egészségügyi, sport
és jólétvédelmi céllal alakították meg ezeket. A civil szervezetek jelentős száma azt jelzi,
hogy a lakosság - érdeklődési körének megfelelően – szerteágazó tevékenységbe
kapcsolódhat be a szervezetek tagjaként vagy rendezvényein.
A civil szervezetek közül mindössze egyet, talán a legfiatalabbat emeljük ki rövid
bemutatással (2011 májusában jött létre), mivel a legnehezebben megszólítható, 14-30 éves
korosztályt célozták meg életre hívásával. „A klub elsődleges céljai között a
közösségfejlesztés és a szabadidő hasznos eltöltése szerepel, mely tevékenységek
megvalósítását Gyál Önkormányzatával és Közösségi Házával szoros, szerves
együttműködésben kívánja megvalósítani. A másodlagos cél olyan közösségi projektek
kitalálása és megvalósítása, melyek elősegítik a fiatalok és fiatal felnőttek társadalmi
aktivizálását, és önkéntes, társadalmi munkájuk révén segíthetik Gyál és vonzáskörzete
lakosságát. A klub további céljai közé tartoznak a különböző, fiatalok számára rendezett
programok, mint a különböző tanfolyamok (nyelvtanfolyam, DJ és zeneszerkesztő szakkör,
videoszerkesztő
szakkör),
sportfoglalkozások,
közös
kirándulások”
(http://dabasregio.hu/?p=9736).
Külön kiemelhető a sportot középpontba helyező civil szervezetek köre, melyek a
következők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A-56 Postagalambsport Egyesület
APEX Optimista Sportegyesület
Duplo FC
Északi Őrjárat Túramotoros Klub
Gemini Team Lövészegylet
Gyál és Térsége Birkózók Sportegyesület
Gyál Sport- Horgász Egyesület
Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület
Gyáli Lovassport Egyesület
GYÁL-I Postagalambsport Egyesület
Integrál Motoros Klub Gyál
Lurkó Gyerekfoci Egyesület
Peremvárosi Horgászok Egyesülete
Prémium Gyáli Asztalitenisz SE
SANBON Kyokushin Karate Sportegyesület.
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Mind a gyerekek, mind a fiatalok és a felnőttek a szó hagyományos értelmében vett sportolási
lehetőséget, valamint számos hobbytevékenységet űzhetnek ezeknek az egyesületeknek az
égisze alatt.
A város részt vesz egy nemzetközi partnerségi programban is, a Comenius Régió1 pályázatán
keresztül, amelyet az Európai Unió közoktatási pályázatainak koordinálásával a Tempus
Közalapítvány támogat, témája a pályaorientáció, pályaválasztás, továbbtanulás, a fiatalok
munkavállalási esélyeinek növelése. A 2012 és 2014 között zajló program célja, hogy
hozzájáruljon a közoktatás minőségének fejlődéséhez, erősítse annak európai dimenzióját,
illetve segítse a nyelvtanulást. Kiemelten támogat néhány fontos általános célt, mint a
multikulturális környezetben történő tanulást, ami az európai állampolgárság sarokköve és a
hátrányos helyzetű csoportok támogatását. További célja segíteni a régiók közötti
tapasztalatcserét, illetve az országok regionális és helyi hatóságainak együttműködését. A
pályázatban résztvevő közoktatási intézmények hazai részről (Gyál Város Önkormányzatának
égisze alatt) az Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola, az Ady Endre Általános Iskola,
valamint a Bartók Béla és a Zrínyi Miklós Általános Iskolák. A pályázatban továbbá közre
kell működnie más típusú helyi intézménynek is, így az együttműködők köre az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtárral bővült. Német részről a Felső-Bajor térség reáliskoláit
felügyelő miniszteri megbízott, a térségben meghatározó bank (Arbeitskreis
SCHULEWIRTSCHAFT Rosenheim) és munkaügyi hivatal (Agentur für Arbeit Rosenheim),
a brannenburgi reáliskola (Staatliche Realschule Brannenburg), valamint az oktatás és a
gazdasági szféra kapcsolatát erősítő egyesületek (Aktive Wirtschaftssenioren e. V.) vesznek
részt a projektben.2
Az eredmények minél szélesebb körű hasznosíthatósága érdekében törekedtek arra, hogy a
résztvevő intézmények mindegyikéből legyen legalább egy személy, aki a
projektmenedzsmentben dolgozik, és aki az utazásokból és a konkrét munkából is kiveszi
részét (http://comeniusregio-gyal.hu/bemutatkozas/palyazat-bemutatasa).
Kommunikáció	
  
Gyál város önkormányzata egyre nagyobb hangsúlyt helyez arra, hogy a lakossággal
megfelelő legyen a kapcsolattartás. Az interneten régóta működteti honlapját, amelyet
megújítottak, informatívabbá tették, de közösségi oldalakon is tájékoztatja az érdeklődőket.
Fokozta a médiában való szereplését is (a William’s Tv szolgáltatja a helyi tévéműsorhoz az
anyagokat, ezen kívül 2013-ban szerepeltek a Sport Pluszban, a Rádió 17-ben, a Rádió
Dabasban, a Hatos Csatornán, valamint cikkek jelentek meg a Magyar Nemzetben) (az
információk a 2013-ban tartott lakossági tájékoztató anyagából származnak).

Környezeti	
  helyzetkép	
  
Levegőminőség	
  
Gyál levegőminőségének helyzetét alapvetően a település agglomerációs jellege határozza
meg. A kül- és belterületen elhelyezkedő gyáli üzemek, raktárak a főbb utak, autópályák
közelében helyezkednek el, esetenként a lakóterületektől csak néhány száz méterre. A
kialakuló légszennyező folyamatok meghatározó forrása a közúti közlekedés, ezen belül is az
1

A COMENIUS régió az Európai Unió COMENIUS programjának új, 2009 óta zajló akciója. Lehetővé teszi a
kétoldalú, regionális szintű oktatási célkitűzések megvalósítását. A program révén a testvérvárosi, ill. régiós
partnerségi keretek között zajló közoktatási- és az iskolai jellegű projektek és tevékenységek uniós támogatást
kaphatnak.
2
Korábban, szintén egy kétéves periódusban, egy hasonló Comenius programban vettek részt a város
intézményei, akkor a magyar fél 45 000 eurós támogatásban részesült, amelynek jelentős részét az EU
finanszírozta, a partnerek hasonlóak a most futóhoz, de annál szűkebb.
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átmenő tehergépjármű forgalom. Bár Gyálnak megfelelő tömegközlekedési kapcsolata van a
fővárossal (elővárosi vasút, BKV autóbuszjárat), ennek ellenére a közlekedés meghatározó
módja a gépkocsi használat (Gyál Környezetvédelmi Programja, 2012-2017).
Összefoglalva, megállapítható, hogy Gyálon a gépjármű közlekedés okozta levegőszennyezés
a meghatározó, de a főútvonalak mellett kialakuló légszennyezettség könnyen hígul a
meteorológiai hatásoktól függően, így a túllépések hatásterülete általában az út mellett 50 men belül van (Gyál Környezetvédelmi Programja, 2012-2017).
Ugyancsak a közúti közlekedés a fő forrása a zaj- és rezgésterhelésnek. Kedvező, hogy a
legnagyobb terhelésű területek a lakott területektől távol helyezkednek el (Településrendezési
eszközök …, 2013).
Vízgazdálkodás	
  
Gyál és tágabb környezete a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny besorolású,
valamint közigazgatási területe nitrát érzékeny területen fekszik. Gyál külterületén vízbázisvédelmi védőterület van. A felszíni vizek befogadója a Gyáli 1. számú főcsatorna. A város
déli részén találhatók a kavicsbánya tavak (KEOP Pályázat, 2013).
A közüzemi ivóvízhálózatra bekapcsolt lakások száma évről évre nő, a hálózat hossza
lényegében változatlan. Év közben egyre kevesebb a hálózatra kapcsolt lakások száma, amely
egyrészt a kisszámú épülő lakással, másrészt a szolgáltatásban részesülő lakások magas
arányának köszönhető (bár az ellátottság nem 100%-os) (7. táblázat). Az összes szolgáltatott
víz mennyisége 2012-ben kiugrást mutat az utolsó öt év vonatkozásában, a háztartásoknak
szolgáltatott víz mennyisége viszonylag egyenletes.
Országosan az egy főre vetített éves víztermelés átlagosan 60 m3, a Közép-magyarországi
régió viszont jóval efölötti értéket (75 m3/fő) mutatott 2012-ben (KSH, 2014). Ehhez képest a
gyáli adatok sokkal kedvezőbbek: a városban az egy főre jutó összes felhasznált
vízmennyiség 41,7 m3 évente, míg a háztartásoknak szolgáltatott 33,5 m3 (Települési adatok,
2014). Ez a kedvező érték önmagában azonban félrevezető lehet, mivel a 2009-től tapasztalt
csökkenés után 2012-re egy jelentősebb emelkedés következett be (lásd 25. ábra), amely az
erőforrás-felhasználás tekintetében kedvezőtlen. Ebben szerepet játszhat az aszály jelenléte,
súlyossága az adott években. A lakosság környezettudatosságának növelésével megelőzhető,
hogy a vízdíjak csökkentése ne járjon együtt a vízfogyasztás emelkedésével.
A közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma a ’90-es években ugrott meg
jelentősebben, azóta egyre csökkenő mértékű az évközi rákötések száma. 2012-ben 6 194
lakás rendelkezett ezzel a szolgáltatással. A város egész területén megvan a lehetőség arra,
hogy rákössenek a csatornahálózatra, ennek ellenére eddig még nem sikerült elérni a teljes
rákötést. Ösztönző lehet a rákötésre a településen is érvényben lévő talajterhelési díj fizetési
kötelezettség. Mind a közcsatornán elvezetett összes, mind a háztartásokból közcsatornán
elvezetett szennyvíz mennyisége folyamatosan csökken 2009 óta. A településen elválasztó
rendszerű csatornahálózatot építettek, amelynek hossza 2012-ben 108 km-t tett ki. A városból
elvezetett szennyvíz gyakorlatilag teljes tisztításra kerül, mechanikai, biológiai és III:
fokozatú tisztítás is megtörténik. A részletes adatokat a 8. táblázat mutatja.
A közműolló fogalmát többféleképpen is használják, jelen esetben az ivóvízzel ellátott és a
csatornahálózatra is rákötött lakások aránya közötti különbséget értjük alatta. A lakások szinte
mindegyikét rákötötték az ivóvízhálózatra, 2012-ben 92, 4%-os volt az aránya, a
csatornahálózatra viszont 76,3%-uk csatlakozott. A közműolló értéke kismértékben, de
folyamatosan csökken, zárul, a vizsgált évben 16,1%-os volt (26. ábra).
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7. táblázat Az ivóvízellátás jellemzői, 2008-2012
2008
116

2009
117

2010
117

2011
117

2012
100

7283

7403

7403

7449

7505

Összes szolgáltatott víz mennyisége (1000 m3)

899

903

864

869

980

Háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége (1000 m3)

771

789

750

744

786

Az év folyamán a közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba
bekapcsolt lakások száma (db)

190

130

78

76

46

Az egy lakásra vetített, háztartásoknak szolgáltatott víz
mennyisége (m3)

105,9

106,6

101,3

99,9

104,7

Az egy lakásra vetített, összes szolgáltatott víz mennyisége
(m3)

123,4

121,9

116,8

116,6

130,6

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza (km)
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások
száma (db)

Forrás: TeIR, 2014

25. ábra A szolgáltatott közüzemi víz egy főre vetített adatai, 2008-2012
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  egy	
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  víz	
  mennyisége	
  (m3)
Az	
  egy	
  főre	
  vetített,	
  összes	
  szolgáltatott	
  víz	
  mennyisége	
  (m3)

Forrás: TeIR, 2014 adatai alapján

39

8. táblázat A csatornázottság és a szennyvízhelyzet Gyálon, 2008-2012
2008

2009

2010

2011

2012

Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások száma (db)

5928

6043

6055

6131

6194

Az év folyamán a közcsatornahálózatba bekapcsolt
lakások száma (db)

159

115

27

46

63

Háztartásokból közcsatornán elvezetett szennyvíz
mennyisége (1000 m3)

707

752

564

522

533

Közcsatornában elvezetett összes szennyvíz
mennyisége (1000 m3)

842

891

671

624

643

Közcsatornában tisztítottan elvezetett összes
szennyvíz mennyisége (1000 m3)

842

891

671

624

643

Közcsatornán elvezetett, III. tisztítási fokozattal
tisztított szennyvíz mennyisége (1000 m3)

842

891

671

570

643

Közcsatornahálózat hosszából elválasztó rendszerű
szennyvízcsatorna hossza (km)

96

97

97

97

108

Forrás: TeIR, 2014

26. ábra A közműolló adatai, 2008-2012
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60,0
50,0
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0,0
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A	
  közüzemi	
  ivóvízvezeték-‐hálózatba	
  bekapcsolt	
  lakások	
  aránya	
  az	
  összes	
  lakáshoz	
  képest	
  (%)
A	
  közcsatornába	
  bekapcsolt	
  lakások	
  aránya	
  az	
  összes	
  lakáshoz	
  képest	
  (%)

Közműolló

Talajadottságok	
  
Gyál a Duna-Tisza közi síkvidéken fekszik, talajára a futóhomok, homok jellemző,
mélyebben durvább szemcsés talaj, agyag is található.
A legjelentősebb talaj-terhelő folyamatok közül a szilárd települési és ipari hulladékártalmatlanítás megoldottnak tekinthető, legalábbis ami a mélyebb rétegekbe szivárgó lerakói
csurgalékvíz szennyezési kockázatát jelenti. Ugyanakkor a Gyáli kistérségben a szennyvizek
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23%-a még mindig szennyvíz-csatornán kívül kerül ártalmatlanításra, ez számottevő
kockázatot jelent a talaj és a felszín alatti vizek állapotára. Ennek megfelelően szükséges
fokozottan figyelni és betartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet előírásait. A vízi közművek - vízellátás, szennyvízcsatornázás és részben a
csapadékvíz elvezetés - megfelelő kapacitással egységes rendszerben épültek ki Gyálon. Gyál
térségében a mezőgazdasági tevékenység nem jár az országos átlagot meghaladó mértékű
műtrágya és peszticid használattal.
Környezetvédelmi szempontból a laza, homokos talaj deflációs pusztulása jelenti a
legnagyobb problémát, ennek megakadályozása, csökkentése érdekében mind a külterületi,
mind a belterületi részek fásítása, zöld növényekkel történő beépítése a megoldás
(Településrendezési eszközök …, 2013).
Hulladékgazdálkodás	
  
Gyálon a hulladékgazdálkodás – országos összehasonlításban – jónak mondható, szinte
valamennyi háztartást bekapcsolták a rendszeres hulladékgyűjtésbe, ezen kívül évek óta
lehetőség van a szelektív gyűjtésre is, amely azonban több változáson is keresztül ment.
Kezdetben gyűjtőszigetekre vihették a lakosok a különböző hulladékfrakciókat, jelenleg pedig
zsákos szelektív gyűjtést végeznek, havonta egyszer viszik el a zsákokat a háztartásoktól. Egy
nyertes pályázat keretében ősztől az erre a célra kiosztott, 240 literes edényekben gyűjthetik
majd a papírt, fémet, műanyagot (részletesen lásd később), és lehetőség lesz a zöldhulladék
külön gyűjtésére is. A hulladékgazdálkodás adatait a 9. táblázat tartalmazza.
Országos összehasonlításban az évente keletkezett hulladék mennyisége közepesnek
mondható, és 2009-től kezdődően folyamatosan csökken, 2012-ben 280 kg/fő alatt maradt a
mennyisége (27. ábra). Országos szinten 2012-ben magasabb volt az elszállított hulladék
mennyisége, mint az azt megelőző évben (KSH, 2014), Gyálon nem ez a kedvezőtlen változás
érvényesült, továbbra is csökkenés mutatkozik. A csökkenés hátterében több indok is
húzódhat: a gazdasági világválság utáni takarékosabb életmód és a szelektíven begyűjtött
hulladék mennyiségének fokozatos növekedése, amely a 2008. évi fél kg körüli értékről 2012re közel 5 kg/főre nőtt (28. ábra). Ugyanakkor a szelektíven gyűjtött mennyiség lényegesen
elmarad az országos adattól, amelyben a hagyományosan gyűjtött mennyiség kb. a begyűjtött
75%-át adja (KSH, 2014), míg Gyálon ez az érték 98% körüli, tehát a szelektíven gyűjtött
mennyiség csak a begyűjtött hulladék töredéke (kb. 2%). Ezen jelentősen javíthat majd a
2014-es fejlesztés (lásd alább).
Gyálon a hulladékgyűjtési közszolgáltatást korábban az A.S.A. Magyarország Kft.
biztosította. A jogszabályok értelmében (Ht. 81.§ (1), 94.§) hulladékkezelési közszolgáltatást
2014. január elsejétől csak állami, vagy önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit
gazdasági társaság végezhet, ezért a közszolgáltatási szerződést felmondták, és a város
önkormányzata a feladatok ellátására megalapította a Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft-t, amely 2013. október elsejétől átvette a közszolgáltatást (KEOP Pályázat,
2013).
A helyi idősek támogatásának különleges módját alkalmazzák a településen: 2012. január 1től a 75 évnél idősebbek szemétszállításának díját az önkormányzat átvállalta, így nekik nem
jelent költséget.
Minden év április 22-hez, a Föld Napjához kapcsolódóan tavaszi nagytakarítást szerveznek a
városban (http://www.gyal.hu//posts/foeld-napja-2014-514.php).
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9. táblázat A hulladékgazdálkodás legfontosabb adatai (2008-2012)
2008

2009

2010

2011

2012

Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma (db)

7357

8023

8023

8231

8123

Szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma (db)

7357

8023

8023

8231

8123

A lakosságtól elszállított települési szilárd hulladék
mennyisége (tonna)

6261

7229

6747

6600

6450

A lakosságtól szelektív hulladékgyűjtésben elszállított
települési szilárd hulladék mennyisége (tonna)

15

54

69

67

114

Összes elszállított hulladék mennyisége (tonna)

6276

7283

6816

6667

6563

Forrás: TeIR, 2014

27. ábra Az egy főre vetített hulladék mennyisége (kg/év)
az	
  egy	
  főre	
  jutó	
  hulladék	
  mennyisége	
  (kg/év)
320,0
310,0
300,0
290,0
280,0
270,0
260,0
250,0
2008

2009

2010

2011

2012

Forrás: TeIR, 2014 adatai alapján

A szelektív gyűjtés bevezetése a csomagolóanyagok 2012. évi CLXXXV. tv.-ben és a
2005/20/EK direktívában meghatározott visszagyűjtési arányának és anyagában történő
hasznosításának eléréséhez elengedhetetlen feltétel. Éppen ezért Gyál városának vezetése
2013. nyarán pályázatot nyújtott be „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése - KEOP-1.1.1/C/13” címmel a
települési hulladékgazdálkodás fejlesztése érdekében, amelynek fő célja, hogy a lakossági
szelektív hulladékgyűjtés általánossá válásával a 2020-ra előírt 50%-os papír-, műanyag-,
üveg- és fémvisszagyűjtést elérhessék, valamint a zöldhulladék begyűjtésével a térségben
kiépítésre került komposztáló kapacitás jobb kihasználtságát biztosíthassák.
A projekt keretében minden háztartás egy 240 literes szelektív gyűjtőedényt kap, amely így a
házhoz menő szelektív gyűjtést teszi lehetővé, valamint 700 házi komposztáló edényzetet is
kiosztanak. Fejlesztik továbbá a begyűjtést tömörítőlapos gépjárművek beszerzésével is. A
gépjárműveket logisztikai optamalizációs informatikai rendszerrel és RFID olvasóval, míg a
beszerzésre kerülő, illetve meglévő edényzetet RFID TAG-gel látják el, a gyűjtés követése, az
igénybevevők azonosítása és az igénybevétel tényének rögzítése érdekében. A projekt a
lakosság számára 2014 őszén válik valóra, ekkorra tervezik az edények kiosztását, majd
ezután (havi gyakorisággal) a begyűjtést. A Gyálon jelenleg üzemelő komposzttelepen lévő
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komposztforgató berendezés 19 éves, műszaki állapota rendkívül leromlott, tartós üzemszerű
működésre nem alkalmas, ezért egy új komposztforgató berendezés beszerzését is
megvalósítják a projektből.
28. ábra Az egy főre vetített szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége (kg/év)
az	
  egy	
  főre	
  jutó,	
  szelektíven	
   gyűjtött	
  hulladék	
  mennyisége	
  
(kg/év)
6,00

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2008

2009

2010

2011

2012

Forrás: TeIR, 2014 adatai alapján

Természeti	
  értékek	
  
Gyál belterületén a közcélú zöldfelületek aránya csekély. A külterület meghatározó része
szántóföldi művelés alatt áll, de erdőgazdálkodás is folyik. A település határától dél-nyugatra
húzódik az érzékeny természeti területek hálózata, amely ökológiai jelentősége számottevő.
Országos jelentőségű ex lege védett láp a Gyáli (1) csatorna Soroksárral határos területe,
valamint az országos ökológiai hálózat része a Soroksári-Határ-dűlő, a Gyáli (1) csatorna és
az M5-ös autópálya közötti terület, továbbá a Gyáli (1) csatorna teljes part menti szakasza.
Gyál közigazgatási területén nem található sem védett természeti terület, sem Natura 2000
terület, ez utóbbiból a legközelebbiek Ócsa és Dunaharaszti térségében találhatók (Gyál
Környezetvédelmi Programja, 2012). Gyál tágabb környezetében kiemelkedő természeti érték
a Háros-szigeti Ártéri-erdő Természetvédelmi Terület, az Ócsai Tájvédelmi Körzet, a
Csévharaszti borókás Természetvédelmi Terület, valamint az Érdi Kakukk-hegy
Természetvédelmi Terület (KEOP Pályázat, 2013).

Gazdasági	
  helyzetkép	
  
A	
  vállalkozások	
  jellemzői	
  
A kilencvenes évek elejétől kezdődően, az autópályák közelsége miatt a városba nagyobb
üzemek, logisztikai központok települtek. Gyálon a vállalkozások száma folyamatosan
emelkedik, 2012-ben 2567-et regisztráltak (29. ábra).
A működő vállalkozásoknak kevesebb, mint 1%-a tevékenykedik a mezőgazdaságban, 24%
az ipar, illetve építőipar területén, míg 75% a szolgáltató szektorban, és ez az arány 2008 óta
nem változott (30. ábra) (Települési adatgyűjtő, 2014). A vállalkozások túlnyomó többsége a
kis- és középvállalkozások közé sorolható. A városban jelen lévő vállalkozások többsége 1-5
főt foglalkoztat (KEOP Pályázat, 2013).
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29. ábra A regisztrált vállalkozások száma Gyálon, 2008-2012

vállalkozások	
  száma	
  (db)
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Forrás: Települési adatgyűjtés, 2014

30. ábra A működő vállalkozások megoszlása (az összes működő vállalkozás %-ában),
2008, 2010
2008

2010

mezőgazdaság
1%

mezőgazdaság
1%

ipar,	
  építőipar
24%

ipar,	
  építőipar
26%

szolgáltatás
73%

szolgáltatás
75%

Forrás: Települési adatgyűjtés, 2014
Megjegyzés: 2008-tól változott a vállalkozások besorolási módja, ezért a korábbi adatokkal való összevetés nem
lehetséges.

31. ábra Az iparűzési adó nagysága (ezer Ft) (2007-2010)
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Az önkormányzat évek óta arra törekszik, hogy a helyi munkákat helyi vállalkozások
végezzék el. Ennek jegyében 2010 októbere óta 277 millió Ft megbízást a helyi vállalkozások
kaptak, amelynek keretében részt vettek a piactéri térburkolat kialakításában, a járdák
felújításában és építésében, a rendőrőrs kivitelezésében, a csatornabekötések kialakításában,
valamint az oktatási intézmények javítási és felújítási munkáiban is dolgoztak (az információk
a 2013-ban tartott lakossági tájékoztató anyagából származnak).
Turizmus,	
  vendéglátás	
  
Gyálon a turizmus nem számottevő, mindösszesen egy kereskedelmi szálláshely, egy panzió
található a városban, ahol összesen 40 fő elhelyezésére van lehetőség. 2008-hoz képest
jelentősen nőtt a vendégek, viszont csökkent a vendégéjszakák száma (10. táblázat), 2012-ben
35%-os kihasználtságú volt a panzió a statisztikai adatok alapján. Az 1000 lakosra jutó
vendégéjszakák száma lényegesen alacsonyabb volt 2011-12-ben, mint a korábbi években.
10. táblázat A kereskedelmi szálláshelyek és vendégek száma, 2008-2012
Panziók szállásférőhelyeinek száma (db)
Panziók száma (db)
Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken
(db)
Vendégek száma a panziókban (fő)
1000 lakosra jutó vendégéjszakák száma a kereskedelmi
szálláshelyeken (fő)	
  

2008
40
1

2009
40
1

2010
n.a.
n.a.

2011
40
1

2012
40
1

7887

7183

n.a.

4728

5127

597

3592

n.a.

4338

4458

343,2

309,3

0,0

201,8

218,3

Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014

Villamosenergia-‐	
  és	
  gázellátottság	
  
A villamosenergia szolgáltatás infrastrukturálisan az egész településen rendelkezésre áll. A
vizsgált időszakban az összes szolgáltatott villamosenergia mennyisége gyakorlatilag nem
változott, a háztartások részére szolgáltatott 2011-ig lényegében stagnált, 2012-ben azonban
jelentősen visszaesett. A fogyasztók száma 8 500 körüli értéken mozgott az utolsó három
évben (11. táblázat). Környezetvédelmi szempontból kedvezőnek tekinthető, hogy mind az
egy fogyasztóra, mind az ezer lakosra jutó villamosenergia-fogyasztás nagyon enyhe, de
csökkenő tendenciát mutat (32. ábra, 33. ábra). Ez az irány országosan is jellemző. A fajlagos
gyáli adatok valamivel kedvezőbbek a kistérségi, a Pest megyei és a régiós értékeknél is,
nagyjából az országos értékekhez közelítenek (REMEK, 2014).
11. táblázat A villamosenergia szolgáltatás helyzete Gyálon, 2008-2012
2008

2009

2010

2011

2012

Szolgáltatott összes villamosenergia mennyisége (1000
kWh)

53613 51766 52051

53043 52037

A háztartások részére szolgáltatott villamosenergia
mennyisége (1000 kWh)

28708 29291 29013

28774 24945

Háztartási villamosenergia fogyasztók száma (db)

8203

8507

Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014
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8259

8476

8445

32. ábra Egy háztartási fogyasztóra jutó villamosenergia mennyisége (ezer kWh), 20082012
Egy	
  háztartási	
  fogyasztóra	
  jutó	
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  energia	
  
mennyisége	
  (1000	
  kWh)
4,000

3,500
3,000

3,500

3,547

3,423

2,500

3,382

2,954

2,000
1,500
1,000
0,500
0,000
2008

2009

2010

2011

2012

Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014 alapján

33. ábra Az 1000 lakosra jutó összes és a háztartásoknak szolgáltatott villamosenergia
mennyisége (1000 kWh), 2008-2012
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Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014 alapján

Szintén jelentős csökkenés jellemzi a gázfogyasztást is öt év vonatkozásában, mind az összes,
mind a háztartásoknak szolgáltatott mennyiségek tekintetében. A háztartási és az összes
fogyasztó száma is évről évre kisebb 2009-től, bár a visszaesés nem jelentős (12. táblázat). Ha
a fajlagos adatokat nézzük, szintén nagyobb mértékű csökkenő tendencia tapasztalható (34.
ábra, 35. ábra). Ezek az adatok sokkal alacsonyabbak bármely térségi összehasonlításban
(REMEK, 2014). Mivel nincs lényeges megújuló energia-hasznosítás a háztartásoknál, ezért
ennek oka lehet a takarékosabb fogyasztás, de lehet az is, hogy a lakosság (a gazdasági
világválság következményeként) más tüzelőanyagra, pl. fára, szénre is alapozza a fűtését, ami
környezetvédelmi szempontból kedvezőtlen.
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12. táblázat A vezetékes gázszolgáltatás helyzete Gyálon, 2008-2012
2008

2009

2010

2011

2012

Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége
(átszámítás nélkül) (1000 m3)

17010

15380

15110

13962

13093

Az összes szolgáltatott gáz mennyiségéből a háztartások
részére szolgáltatott gáz mennyisége (átszámítás nélkül)
(1000 m3)

13630

12726

12394

11342

10071

Háztartási gázfogyasztók száma (db)
Összes gázfogyasztó száma (db)

7449
7914

7877
8156

7986
8261

7564
7889

7509
7841

Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014

34. ábra Egy háztartási fogyasztónak szolgáltatott gáz mennyisége (m3), 2008-2012
Egy	
  háztartási	
  fogyasztónak	
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  gáz	
  
mennyisége	
  (1000	
  m3)
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Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014 alapján

35. ábra Az ezer lakosra jutó összes és háztartási gázfogyasztás (1000 m3), 2008-2012
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Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014 alapján
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A	
  város	
  épített	
  környezete	
  
A városképet „a települést átszelő 4601 jelű országos összekötő út (Kőrösi út) és a vele
párhuzamosan futó hosszú utcák, valamint az ezekre merőleges keresztutcák sűrű hálózata
határozza meg. A településszerkezet homogén, a terület nagy részét alkotó családi házas
övezetet nem tagolják, illetve szakítják meg más jellegű közterületek” (IVS, 2009).
A Kőrösi út és a vele párhuzamosan futó vasút szabályosan kettészeli a várost, fokozva a
városrészek elkülönültségét, számos veszélyes forgalmi csomópontot és átjárót
eredményezve. A közútnak és a vasútnak jelentős szerepe van a város életében, hiszen ez a fő
kereskedelmi és közlekedési útvonal, de átmenő forgalma is jelentős.
Nincs a településen lakótelep és a szó hagyományos értelmében vett iparterület. A
kereskedelmi-gazdasági övezet folyamatosan fejlődik, jellege kialakulóban van. A város
utóbbi éveiben épült középületeire a természetes építőanyagok (fa, kő, kerámia, üveg)
használata a jellemző, amely jól illeszkedik a kertvárosias környezethez (IVS, 2009).
Lakás-‐	
  és	
  személygépkocsi-‐állomány	
  
A 2011-es népszámláláskor felmérték a lakások komfortját és építési éveit is. Az adatok
szerint a gyáli lakások 76%-a összkomfortos, további 18%-os komfortos, így a félkomfortos
és komfort nélküli lakások aránya viszonylag alacsony, 5%-ot tesz ki. A szükséglakások
aránya 1% (36. ábra). Az épületek kora igen változatos képet mutat, 49%-a 1980 előtt épült,
ami viszonylag magasnak mondható. 1981-1990 között épült a lakások 16%-a, 1991-2000
között 14%-a. A 2000-es években a lakások 21%-át építették (37. ábra). A koros épületek
nagy száma ellenére, a településen sétálva viszonylag jó állapotban lévő ingatlanokat
láthatunk, valószínűleg az itt élők folyamatosan felújítják a régebben épített házaikat.
36. ábra A lakásállomány komfortfokozatainak megoszlása, 2011
szükség-‐ és	
  egyéb	
  
lakások
1%

komfort	
  nélküli
3%

félkomfortos
2%
komfortos
18%

összkomfortos
76%

Forrás: Népszámlálás, 2011
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37. ábra A lakásállomány korának megoszlása, 2011

2001	
  -‐ 2005
12%
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  és	
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épített	
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3%
1946	
  -‐ 1960
7%

2006	
  -‐ 2011
9%

1961	
  -‐ 1970
17%

1991	
  -‐ 2000
14%
1971	
  -‐ 1980
22%

1981	
  -‐ 1990
16%

Forrás: Népszámlálás, 2011

A városban a korábbi években lényegesen több lakás, illetve ingatlan épült, bár egy
kismértékű növekedés látható 2012-ben az előző évhez képest. A kisebb építési kedvet jelzi
az is, hogy az évek folyamán egyre kevesebb új építési engedélyt igényeltek a városban (13.
táblázat). A szobák számát tekintve viszonylag jó (tervezett) életmódot tükröz az, hogy
mindössze a lakások 8%-a egyszobás, a két-, három, illetve ennél több szobát magában
foglaló lakások aránya hasonló, 30% körüli (38. ábra).
38. ábra A lakások szobák száma szerinti megoszlása, 2012
Az	
  egyszobás	
  lakások	
  
száma	
  (db)
8%

A	
  négy	
  és	
  több	
  szobás	
  
lakások	
  száma	
  (a	
  
három	
  és	
  
félszobásokkal	
  együtt)	
  
(db)
33%

A	
  háromszobás	
  
lakások	
  száma	
  (a	
  két	
  
és	
  félszobásokkal	
  
együtt)	
  (db)
30%

A	
  kétszobás	
  lakások	
  
száma	
  (a	
  másfél	
  
szobásokkal	
  együtt)	
  
(db)
29%

Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014

13. táblázat A lakásépítés helyzete, 2008-2012
Az év folyamán családi házas formában épített lakások száma
(db)
Az év folyamán épített lakóépületek száma (db)
Az év folyamán kiadott új építési engedélyek alapján
létesítendő lakások száma (db)
Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014
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2008

2009

2010

2011

2012

117

116

56

34

39

60

62

35

21

29

195

73

51

34

27

A személygépkocsi-állomány jelentősen nem változott 2008 óta, inkább egy kismértékű
csökkenés a jellemző. A hazánkban először forgalomba helyezett személygépkocsik száma
drasztikusan visszaesett a gazdasági világválság hatására (ez országosan is jellemző), azonban
a 2012-ig terjedő adatok egy újabb emelkedést jeleznek (14. táblázat). Az 1000 lakosra jutó
személygépkocsik száma jelentősen csökkent a vizsgált öt évben, 2012-ben 337 személyautó
jutott 1000 emberre (39. ábra), ami a 3,02-es gyáli családméretet alapul véve azt jelenti,
átlagosan minden családban van egy autó. Az országos adatokban már 2012-ben egy
növekedést láthatunk (REMEK, 2014). Az újonnan/első alkalommal forgalomba helyezett
személygépkocsik száma a kistérségben minden térségi szinti adathoz képest alacsonyabb
(REMEK, 2014).
14. táblázat A gyáli személygépkocsi-állomány (2008-2012)
Személygépkocsik száma az év végén (db)
Magyarországon első alkalommal forgalomba
helyezett személygépkocsik száma 2012 (db)

2008
8187

2009
8084

2010
8007

2011
7979

2012
7918

401

129

121

168

238

Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014

39. ábra Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma Gyálon (2008-2012)
1000	
  lakosra	
  jutó	
  személygépkocsik	
  száma	
  (db)
360
355
350
345
340
335
330
325
2008

2009

2010

2011

2012

Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014 alapján

Az	
  információs	
  társadalom	
  jellemzői	
  
A statisztikák szerint 2012-ben a 8 123 lakás 65%-át kapcsolták be a kábeltelevíziós
hálózatba. Az egyéni távbeszélő fővonalak száma is ebben az évben volt a legmagasabb,
5 315 db. Az ISDN vonalak száma csökkenő (15. táblázat). Ha térségi összehasonlításban
vizsgáljuk az 1000 lakosra jutó, internettel ellátott feladat-ellátási helyek számát a
közoktatásban, megállapítatjuk, hogy mindenfajta összevetésben a Gyáli kistérség jelentősen
alacsonyabb értékekkel rendelkezik (40. ábra).
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15. táblázat Az információs társadalom néhány jellemző adata Gyálon, 2008-2012
2008

2009

2010

2011

2012

Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma (db)

4416

5044

5190

5547

5287

Egyéni távbeszélő fővonalak száma (lakásfővonal) (db)

4913

4062

4471

4593

5315

ISDN vonalak száma (db)

426

398

412

386

260

Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014

40. ábra 1000 lakosra jutó internettel ellátott feladat-ellátási helyek száma a közoktatási
intézményekben (db), 2001-2009, 2010-2012

Forrás: REMEK, 2014

Települési	
  infrastruktúra	
  ellátottság	
  
Az igazi városi tájhoz elengedhetetlen a szilárd burkolatú utak és járdák megléte. Ezen a
területen az utóbbi években jelentős fejlesztések történtek, a járdák esetében még mindig nem
teljes körű a kiépítettség. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia szerint, amelyet 2009-ben
készítettek, „a belterületi utak teljes hossza 100,5 km, melyből 47,3 %, azaz 47,6 km volt
kiépített. A 120,7 km gyalogút és járda tekintetében 49,7 km, azaz 41,2 % kiépített. Az
önkormányzat pályázati és saját forrásból a földutak szilárd burkolattal való ellátását
ütemezetten végzi, az utóbbi 3 évben 5 476 m út, illetve 1 922 m járda került kiépítésre,
29 880 m hosszban útfelújítás és földútstabilizáció történt” (IVS, 2009). Azóta számos
fejlesztés történt, több út és járdaszakasz is megépült, 2014-ben is fontos lépések történtek ez
ügyben, főként a várost átszelő Kőrösi úton, ahol a vízelvezetést is megoldották. A
mozgáskorlátozottak, gyerekkocsival közlekedők ma már könnyűszerrel eljutnak a főútra egy
akadálymentesített, 2014-ben épült járdán keresztül azokból az utcákból is, amelyek a
gépjárművek számára zsákutcák a Kőrösi út felé. A városkép tehát egy igen pozitív képet
mutat, ugyanakkor ezek a fejlesztések még nem látszanak a 2012-ig tartó statisztikai
adatokban (16. táblázat). Az elkövetkezendő évek feladata lesz a járdák kiépítésének,
felújításának folytatása. Korábban az esővíz-elvezetés szikkasztással történt, ma már több
helyen az ennek elvezetésére szolgáló művek kialakításra kerültek (pl. a Kőrösi úton).
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16. táblázat Az úthálózat, járda adatai, 2008-2012
2008

2009

2010

2011

2012

Önkormányzati kerékpárút, közös gyalog- és kerékpárút hossza
(km)
Önkormányzati kiépítetlen járda hossza (km)

0,0

0,0

0,0

0,6

0,6

94,0

64,1

64,0

56,1

56,1

Önkormányzati kiépítetlen út és köztér hossza (km)

n.a.

42,2

42,0

41,7

41,7

Önkormányzati kiépített járda hossza (km)

52,0

56,7

57,0

64,7

64,7

Önkormányzati kiépített út és köztér hossza (km)

48,0

91,0

91,0

91,9

91,9

Önkormányzati kiépített út és köztér területe (1000 m2)

240,0 449,9 450,0 453,4 453,4

Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014

Megközelíthetőség,	
  közösségi	
  közlekedés	
  
Gyál kedvező helyzetben van a megközelíthetőség szempontjából, hiszen határában épült meg
az M5-ös autópálya és az M0-ás autóút keleti szakasza, így közúton a tranzitközlekedésben
kiemelkedő szerepet tölt be. Ez lehetőséget teremtett a gazdasági funkciók letelepedésére és
bővülésére is, ennek következtében Gyál és a környező térség a gazdasági szuburbanizáció
terepévé vált. Az M0 M6 és M5 közötti szakaszának korszerűsítése keretében kiváltásra került
az M0-M5 közös szakasz, ezzel tehermentesítve a közlekedési dugóktól az M5 gyáli szakaszát
(Településrendezési eszközök …, 2013).
A közösségi közúti közlekedés meglehetősen fejlett, hiszen több nappali (55, 84E, 89E, 294E)
és éjszakai (994) járat közlekedik a városban. Az 55-ös busszal a Boráros térre, a többi
nappali járattal a Határ úthoz érkezhetnek az utazók (Településrendezési eszközök …, 2013).
A tömegközlekedéssel lefedett településrészek a város döntő részét magukban foglalják,
egyedül a város egyik szélső, az M5-ös autópálya felé eső részén lakóknak kell nagyobb
távolságot megtenniük a busz elérése érdekében (lásd 41. ábra). 2014-től a közösségi
közlekedés feladatait a Volánbusz Zrt. végzi. A vállalat az agglomerációs vonalakon új,
alacsonypadlós, klimatizált buszokkal biztosítja az utazást. Az új járműveket csökkentett
kibocsátású motorral szerelték fel, így a légszennyezés csökkenését eredményezi, és magas
fokon biztosítja az akadálymentes közlekedést, mivel azt kihajtó rámpa is segíti (Gyáli Újság,
2014a).
A Kőrösi úton a Volán autóbuszjáratai is közlekednek, de csak Budapest irányába (a főváros
felől más útvonalon érkeznek a városba). Gyálról reggel lehet eljutni Ócsára, majd délután
vissza Dabasról Ócsa-Felsőpakony betérőkkel, s Gyálon keresztül Budapest-Népliget
végállomásra (IVS, 2009).
Gyál városán keresztül halad a Budapest-Lajozsmise viszonylatú vasúti közlekedés, a
településen két állomáson szállhatnak fel a közlekedők. A MÁV 2020-2025 közötti időszakra
tervezi a meglévő nyomvonal villamosítását és kétvágányosítását (MÁV: Budapest és
környéke közlekedéshálózatának integrált fejlesztése uniós finanszírozású projectek
felhasználásával, 2007-2025. év, Budapest 2006, in: IVS, 2009) Addig is mielőbb szükséges
lenne a két megállóhely korszerűsítése, teljes körű felújítása, főként a Gyál-felső
vasútállomásé.
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41. ábra A város tömegközlekedési ellátottságának helyszínrajza

Forrás: Gyál Város Közlekedési Koncepciója, tömegközlekedési ellátottsági helyszínrajz, 2013
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A haránt irányú közösségi közlekedés sem a kistérségben, sem a környező településekkel nem
megoldott. Szükséges lenne egy kistérségi pl. Volán buszjáratra, mely összeköttetést
létesítene a Gyál, mint kistérségi központ és a többi település között. A különböző
tömegközlekedési eszközök (vasút, busz) közti, valamint az egyéni és tömegközlekedési
eszközök (P+R, B+R) közti átszállási lehetőségek, valamint a járművek tárolása nem
megoldott a városban (IVS, 2009).
Kerékpárút nincs a városban, annak ellenére, hogy a lakosság részéről lenne igény rá. 2006ban az Önkormányzat elfogadta a Kerékpáros Közlekedési Koncepciót, amelyben a kijelölték
a kerékpáros gyűjtőút-hálózatot. Ennek fő gerince egy 5 km-es szakasz a Kőrösi út – Gyáli
patak – lajosmizsei vasút mellett futna (Településrendezési eszközök …, 2013).
Adópolitika	
  
A helyi adópolitika célja az önkormányzat tervezhető, biztos bevételi forrásainak
megteremtése. Jelenleg kétfajta helyi adót alkalmaznak a városban: építményadót (lakás és
nem lakás céljára szolgáló építményekre) és helyi iparűzési adót ((Településrendezési
eszközök …, 2013).
A kistérségben viszonylag magas az adófizetők száma, köszönhetően az alacsony
munkanélküliségnek és – remélhetőleg – a megfelelő adómorál következtében (42. ábra).
Az adófizetők legfrissebb adatai szerint építményadót 388 magánszemély és 96 jogi személy
fizet, iparűzési adó 134 magánszemélytől és 1183 jogi személytől folyik be, míg
gépjárműadót 8065 magán- és 557 jogi személy fizet (Önkormányzati adatok, személyes
közlés, 2014).
42. ábra 1000 lakosra jutó adófizetők száma (fő)

Forrás: REMEK, 2014

Fejlesztések	
  a	
  településen	
  
Gyál városa a rendszerváltás óta igen jelentős fejlődésen ment keresztül az élet minden
területén. A város vezetése rendkívül sok pályázatot nyert el, és ennek alapján számos
beruházást valósított meg. Az alábbiakban a statisztikai adatbázisokban megtalálható
információkat és a település önkormányzati dolgozóinak információi alapján tekintjük át az
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utóbbi évek legmeghatározóbb fejlesztéseit. A 17. táblázat a 2004 és 2011 között elnyert hazai
és uniós pályázatok rövid áttekintését adja a források és az összegek kiemelésével, míg a 18.
táblázat a 20 legnagyobb összegű, 2007-2011-ben megvalósult, részben önkormányzati,
részben a helyi vállalkozások által megvalósított fejlesztéseket mutatja be. Jól látható, hogy a
városba különböző forrásokból összesen közel 4 milliárd Ft támogatás érkezett, de a
fejlesztésekre 2004-2011 között több, mint 9 milliárd Ft-ot költöttek összesen. Az
önkormányzat 2008-2010 között 1,1 milliárd forintnyi támogatásból három jelentős projektet
valósított meg, amelyhez közel 500 millió önerőt is felhasznált. A 20 legnagyobb, gyáli
vállalkozás által elnyert pályázatban összesen 1 milliárdnál valamivel magasabb összeget
kaptak támogatásként, a megvalósításra pedig majdnem négyszer ennyit költöttek négy év
alatt.
2010-ben a városhoz tartozó Némediszőlőn csatornázást hajtottak végre (korábban nem volt a
településrészen), összesen 140 millió Ft értékben. 2011-ben további 12,5 millió Ft-ot költöttek
útépítésre és a szikkasztóárkok kialakítására (az információk a 2013-ban tartott lakossági
tájékoztató anyagából származnak).
2012-ben adták át a gyáli rendőrőrs új épületét. A közel 90 millió forintos beruházásnak
köszönhetően korszerű, kétszintes épületbe költözhetett a 26 munkatárs. A Kisfaludy utcai
épületet a város építtette helyi vállalkozók bevonásával, az őrsöt a településtől bérli a
rendőrség. A mintegy 350 m2 összterületű épület az 1996 óta működő és mára rendkívül rossz
állapotba került régi rendőrőrsöt váltotta ki (http://mno.hu/belfold/uj-epuletet-kapott-arendorors-gyalon-1090920).
Az Ady Endre utcában található Sportpályát modernizálták 2013-ban, amelynek keretében
egy 500-550 fő befogadására alkalmas lelátót, valamint két streetball pályát alakítottak ki.
Korszerűsítették a locsolórendszert, új, nagyteljesítményű fűnyírót szereztek be és
megoldották a centerpálya őszi világítását is. A beruházásra 6 millió Ft-ot fordítottak.
A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 726.610.591 forinttal támogatta a
KMOP-5.2.1/B Funkcióbővítő rehabilitáció Pest megyei településközpontok fejlesztése- c.
pályázati felhívásra Gyál Város Önkormányzata által benyújtott KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0005
azonosító számon regisztrált Gyál kistérségi szerepének erősítése a városközpont
rehabilitációja
által
c.
pályázati
dokumentációját
(http://www.varosfejlesztesgyal.hu/beruhazas), amelynek eredményeképpen 2013-ra felépült a Kistérségi Szolgáltató
Központ. Az intézmény akadálymentesített és lifttel is rendelkezik, a világítást és a fűtést is
korszerű módon oldják meg. A területen parkolóhelyeket alakítottak ki, valamint az épület
előtt közparkot létesítettek, amely nem csak esztétikailag növeli a városközpont értékét, de
különböző rendezvényeknek is otthont ad. Az épületben található a Gyáli Polgármesteri
Hivatal, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatala (Helyi
Esélyegyenlőségi Program, 2013).
A város a Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül KMOP-4.5.2-11-2012-0021
számú „Bölcsődei ellátását nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának
bővítése” tárgyú Gyál „Férőhelybővítés és Szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében”
címmel pályázatot nyert, melynek megvalósulásával a működő négy csoport megújult, a
kiszolgáló helyiségek korszerűek lettek, valamint négy új csoportszoba, tornaszoba és modern
só szoba került hozzáépítésre. A beruházással megduplázódott a fogadató gyermekek száma.
A beruházás 2013 novemberére készült el.
Az utóbbi években folyamatosan újítják fel és építenek járdákat. 2013-ban 8 km hosszan,
10 500 m2 felületű járda készült el, amelyre 83 millió Ft-ot költöttek. Idén készült el a Vecsési
út felújítása 750 m hosszban, ahol egy új gyalogátkelő helyet is kialakítottak. A város fő
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utcája, a Kőrösi út, ahol teljes hosszban felújították a járdát, azt viacolor burkolattal látták el,
valamint burkolt árkokat is kialakítottak.
A következő nagyobb volumenű fejlesztés 2014. február 17-én kezdődött, amelynek célja a
Városi Egészségügyi Központ felújítása. A korszerűsítés során az egész épület hőszigetelést
kap, felújítják az egész tetőszerkezetet és nyílászáró-csere is történik. Az épület teljes
egészében akadálymentesített lesz, kezdve a burkolatoktól egészen a rendelők és a mosdók
megközelíthetőségéig, illetve az épületen kívül liftet alakítanak ki annak érdekében, hogy a
mozgáskorlátozottak az emeleti rendelőkbe is eljuthassanak. Egy új informatikai rendszert
üzemelnek be, amelynek részét képezi egy modern beteghívó szolgáltatás, továbbá azt
tervezik, hogy az informatikai rendszert összekötik a gyáli lakosokat elsősorban ellátó Jahn
Ferenc Dél-pesti kórházzal, melynek egyes elemei (pl. laborlelet lekérdezés) már működnek.
A városkép egységesítése és a jobb tájékozódás érdekében új utcanév és házszámtáblák
kihelyezéséről döntöttek. 2013-ban az utcatáblákat kihelyezték, összesen 2085 darabot, 2014
nyarán pedig a házszámtáblákat is felszerelték az ingatlanoknál.
17. táblázat Hazai és uniós támogatások Gyálon, 2004-2011
Hazai támogatások 2004-2011 között
Célkategória

Projektek
száma

Támogatás
(eFt)

Költség (eFt)

Műszaki infrastruktúra

6

909 998

1 158 816

Környezetvédelem, környezetvédelmi infrastruktúra

1

24 884

35 550

Egyéb, nem besorolható

1

12 770

24 558

Kulturális örökség védelme

1

5 255

8 758

Gazdaságfejlesztés

27

3 670

3 670

Összesen

36

956 577

1 231 352

Projektek
száma

Támogatás
(eFt)

Költség (eFt)

Gazdasági Versenyképesség OP

23

488 238

1 615 065

Környezetvédelmi és Infrastruktúra OP

1

111 165

467 234

Humán Erőforrás Fejlesztés OP

1

4 563

6 174

Összesen

25

603 966

2 088 473

Uniós támogatások, NFT I. 2004-2011
Operatív Program

Uniós támogatások ÚMFT 2007-2011
Operatív Program

Projektek
száma

Támogatás
(eFt)

Költség (eFt)

Regionális OP-k

39

2 226 127

5 870 842

Társadalmi Megújulás OP

3

84 277

84 277

Államreform OP

1

18 400

20 000

Környezet és Energia OP

1

17 883

25 548

Összesen

44

2 346 687

6 000 667

Forrás: TeIR, 2014 (adatok: hazai források: MÁK, OTMR, uniós források: NFÜ, EMIR)
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18. táblázat A 20 legnagyobb összegű ÚMFT projekt Gyálon, 2007-2011
A pályázó neve

A projekt célja

Támogatás
(eFt)

Költség
(eFt)

Gyál Város Önkormányzatának nyertes pályázatai
Gyál Város Önkormányzata

Gyál kistérségi szerepének erősítése a
városközpont rehabilitációja által (2010)

726 611

1 036 280

Gyál Város Önkormányzata

Gyál
Város
Önkormányzatának
szervezetfejlesztése (2009)

18 400

20 000

Gyál Város Önkormányzata

Gyűjtőút-hálózat fejlesztése Gyálon (2008)

364 168

520 241

1 109 179

1 576 521

Összesen

Gyáli vállalkozások nyertes pályázatai időrendi sorrendben
2011
Dohány Játékkészítő és
Forgalmazó Kft.

Csarnoképítés
telephelyén

a

Dohány

Kft.

Gyáli

Irtó Trió Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

Technológiai fejlesztés a Kft-nél

Dabasi Ház Építőipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Eszközbeszerzés a Dabasi Ház Kft-nél

HUNGARO-PROJEKT
Ingatlanforgalmazó Kft.

Eszközbeszerzés a Hungaro-Projekt Kft-nél

Dohány Játékkészítő és
Forgalmazó Kft.

Termékfejlesztés a Dohány Kft-nél

20 654

59 012

20 000

58 274

19 960

66 534

19 835

66 116

19 337

55 248

62 576

62 576

52 384

149 711

20 000

57 320

20 000

61 578

19 531

55 820

2010
A.S.A Magyarország
Környezetvédelem és
Hulladékgazdálkodás Kft.

Munkavállalók képzéseinek támogatása az
A.S.A Magyarország Kft-nél

TRANZ-ORG
Rendezvénytechnikai Kft.

Csarnoképítés a Tranz-Org Kft-nél

WELL FÖLDMUNKA Bt.

Eszközbeszerzés a Well Földmunka Bt.-nél

KONTAKTPRINT Nyomdaipari
Kft.

Tecnológiai fejlesztés a Kontaktprint Kft-nél

Dohány Játékkészítő és
Forgalmazó Kft.

Fröccsöntő szerszámok
Dohány Kft-nél
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beszerzése

a

2009
FAKINCS Fafeldolgozó és
Kereskedelmi Kft.

Komplex technológiafejlesztés magasabb
minőségű termék gyártása érdekében a
Fakincs Kft-nél

47 731

159 104

Docu Tár Iratrendező és Tároló
Szolgáltató Kft.

A Docu Tár Kft. technológia-fejlesztéssel
megvalósuló új telephely kialakítása Gyálon

30 226

86 360

500 000

2 433 938

2008
Autóker Logisztikai,
Ingatlanfejlesztő és Forgalmazó
Kft.

Az Autóker Kft. komplex fejlesztése az M5Gyál Ipari Parkban (2008)

POLINVENT Fejlesztő, Kivitelező
és Értékesítő Kft.

Fokozott
környezetvédelmi
és
egészségvédelmi
követelményeknek
megfelelő, hazai gyártású műgyanták
kifejlesztése és piaci bevezetése

68 894

137 787

FAKINCS Fafeldolgozó és
Kereskedelmi Kft.

MAS 3 B típusú
berendezés beszerzése

48 000

160 000

BETONKOVÁCS Szolgáltató Kft.

HYDROMAT
HP
III
A
típusú
betonelemgyártó
gép
és
kiegészítő
berendezéseinek beszerzése

35 100

117 000

Faipari gépek beszerzése

35 070

116 900

Összesen a vállalkozások

1 039 298

3 903 278

Mindösszesen

2 148 477

5 479 799

FA-FESTŐSzolgáltató Kft.

betonelem-gyártó

Forrás: REMEK, 2014

A településen rövid távon a következő fejlesztéseket tervezik, illetve indítják még az idei
évben:
• A Gyál-felsőn lévő MÁV-állomás felújítása, környezetének rendezése.
• A Milleniumi Park funkcionális bővítése, fásítása. A parkban jelenleg egy játszótér
van, ezen kívül asztalokat és padokat kívánnak elhelyezni, terveznek egy szabadtéri
edzőhelyet, sakk- és pingpongasztalokat, szökőkutat. A parkon belüli közlekedéshez
burkolt járdákat alakítanak ki. Az itt található emlékművet bekerítik.
• 17 buszmegállót/várót újítanak meg.

Egy	
  lakossági	
  felmérés	
  eredményei	
  a	
  fejlesztésekkel	
  kapcsolatban	
  
A Gyáli Local Agenda 21 megírásához nem készült lakossági felmérés. Részben a
fenntarthatóságot, annak egyes elemit is vizsgáló felmérés a településen az Integrált
Városfejlesztési Stratégia (2009) kidolgozásához készült, itt azonban egy frissebb, ám nem
kifejezetten ezzel a témával foglalkozó települési közvéleménykutatás hátterét és eredményeit
mutatjuk be.
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A felmérés elsődleges célja a lakosok ismeretének és elégedettségének feltárása volt a
fejlesztésekkel és a képviselőkkel kapcsolatban. Itt csak a fejlesztésekre vonatkozó
eredmények relevánsak.
2014. január 20-30. közötti időszakban összesen 1218, 18 évesnél idősebb gyáli lakost
kérdeztek meg négy kérdezőbiztos segítségével, valamint elektronikus formában. A
lekérdezések a következő főbb helyszíneken zajlottak: Polgármesteri Hivatal (hivatali
ügyintézés), Egészségügyi Központ – rendelő, Kultúrház – civil szervezetek összejövetelei,
lakossági rendezvények, könyvtár, lakossági ügyfélszolgálatok, piac, Posta, gyáli honlap. A
2011-es népszámlálás adatai szerint a korra a minta reprezentatív volt (a válaszadók 14%-a 25
év alatti, 37%-a 25 és 45 év közötti, 32%-a 45 és 65 év közötti, míg 17%-a 65 évesnél idősebb
volt). A legmagasabb iskolai végzettséget tekintve 20%-uk főiskolai vagy egyetemi
végzettséget jelölt meg, a legnagyobb arányt a középiskolával rendelkezők adják (43%).
Szakiskolát 22%-uk végzett, 15%-uk 8 általános vagy ennél kevesebb iskolával rendelkezik.
A felmérésben résztvevők több mint fele 20 évnél régebben lakik a településen, 31%-uk 10 és
20 év közötti ideje él itt, tehát elmondható, hogy viszonylag stabil lakossággal rendelkezik a
város.
Az egyik kérdésben arra voltak kíváncsiak, tudják-e az emberek, hány fejlesztés történt a
városban az utóbbi időben. Az eredmények szerint a válaszadók majdnem fele alábecsülte a
fejlesztések számát. Megkérdezték, hogy általában honnan értesülnek az emberek a városban
történő beruházásokról, fejlesztésekről. A legtöbben a helyi újságot említették (35%), a gyáli
honlapot 15%-uk jelölte meg, összességében pedig elmondható, hogy kétharmaduk közvetlen
forrásból szerez tudomást ezekről.
Ezután konkrét fejlesztéseket soroltak fel a kérdőívben, amelyek közül kiválaszthatták azokat,
amelyekről tudtak. Az eredményeket a 43. ábra tartalmazza. A válaszadók több, mint 80%-a
hallott a Városközpont megépítéséről. Közel azonos számú személy említette a Közösségi
Ház és Városi Könyvtár (859 fő), valamint az utak, járdák építését (856 fő), és ettől alig
maradt le a piactér (833 fő), továbbá a Városi Egészségügyi Központ felújításának (831 fő)
említése. Jellemző, hogy valamennyi, a kérdőíven felsorolt fejlesztésről hallott a
megkérdezettek legalább 50%-a.
Megvizsgálták, milyen fejlesztéseket szeretnének az emberek Gyálon, amelyre a válaszokat a
44. ábra mutatja. Az igények elsősorban az épített környezettel kapcsolatos fejlesztéseket
tükröznek. A legtöbben a Gyál-felsőn lévő MÁV-állomás épületének és környékének
felújítását, rendbetételét tartanák fontosnak (844 említés), második helyre a közutak javítása
került (786 megjelölés). Nagyon sokan jelezték az óvodák, iskolák fejlesztésének, valamint a
járdaépítések szükségességét, a közvilágítás javítását. A fejlesztések közül egyedül a szelektív
hulladékgyűjtés került be a lakossági vágyak, kívánalmak közé a környezeti területről. A
településen élők régi vágya egy sportcsarnok megépítése, amelyet 680-an említettek. Érdekes
módon, uszodát mindössze 54 ember szeretne.
A válaszadók összességében a közutak fejlesztését, az óvodák és az iskolák fejlesztését tartják
a legfontosabbnak. Gyál-felső MÁV állomás környékének korszerűsítésének fontossága
ellentmondásos: kb. ugyanannyian tartják a legfontosabbnak, mint a legkevésbé fontosnak a
felsoroltak közül.
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43. ábra Az egyes fejlesztések ismertsége (gyakoriság, megjelölés)

Melyik	
  fejlesztésekről	
  hallott?
Közösségi	
  Ház	
  és	
  Városi	
  Könyvtár	
  …

859

Játszóterek	
  fejlesztése

679

Városi	
  Egészségügyi	
  Központ	
  felújítása

831

Óvodai	
  intézmények	
  fejlesztése

642

Új	
  utcanév-‐ és	
  házszámtáblák	
   kihelyezése

729

Út	
  é s	
  járda	
  építése

856

Városközpont	
  megépítése

1006

Piactér	
  felújítása

Bölcsőde	
  fejlesztése

833

619

Forrás: A felmérés eredményeit összefoglaló Power Point előadás anyaga

44. ábra A lakosság fejlesztési igényei (gyakoriság, említés)

Milyen	
  fejlesztéseket	
  szeretne?
Óvodák	
  fejlesztése	
  é s	
  felújítása

515

Iskolák	
  fejlesztése	
  é s	
  felújítása

569

Sportcsarnok

680

Járdaépítések

651

Közutak	
  javítása

786

Közvilágítás

598

Szelektív	
  hulladékgyűjtés

604

Gyál-‐felső	
  MÁV	
  állomás	
  környékének	
  …
Uszoda
Orvosi	
  r endelő/állandó	
  szakellátás

844
54
17

Forrás: A felmérés eredményeit összefoglaló Power Point előadás anyaga

Felmérték azt is, mely fejlesztéseket tartják a legfontosabbaknak, amennyiben dönteni kell
azok sorrendjéről. A 45. ábra szerint első helyre (270 feletti megjelöléssel) tették a közutak
javítását, valamint az óvodák fejlesztését és felújítását. Hasonlóan sokan tartják elsődlegesnek
a Gyál-felsőn lévő MÁV állomásnak és környékének korszerűsítését (222 említés). Az
iskolák fejlesztését ugyan kevesebben tették a rangsorban az első helyre, de összességében az
első négy helyen ugyanannyian jelölték meg, mint az óvodák hasonló beruházásait. Talán a
legellentmondásosabb a sportcsarnok építésének sorrendi megítélése, ugyanis 177 fő tette az
első helyre, viszont 215 a nyolcadikra.
A válaszadók több, mint fele inkább elégedett, vagy teljes mértékben elégedett a városban
történt fejlődéssel, ami az országos fejlődéssel való elégedettség több mint kétszerese.
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45. ábra A fejlesztések preferencia-sorrendje
A	
  fejlesztések	
  	
  preferenciasorrendje
275

Óvodák	
  fejlesztése	
  é s	
  felújítása
Iskolák	
  fejlesztése	
  é s	
  felújítása

188

Sport-‐csarnok

170

Járda-‐építések

177

Szelektív	
  hulladék-‐gyűjtés

132

első	
  (1)
ötödik	
  (5)

75

140

124

222

második	
  (2)
hatodik	
  (6)

135

127

133

118

202
154

80 105

115

151

130

139

111 100

89 66 46
117

116

154

140

harmadik	
  (3)
hetedik	
  (7)

118

146

126
99

131

112

89

159

83 73 82 108

Gyál-‐felső	
  MÁV	
  állomás	
  környékének	
  korszerűsítése

125

248

278

Közutak	
  javítása
Köz-‐világítás

145

215
109

107

141
206
93

75 36

84 72
82 52 49

116

80

238
154

194

negyedik	
  (4)
nyolcadik	
  (8)

Forrás: A felmérés eredményeit összefoglaló Power Point előadás anyaga
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Helyzetértékelés	
  
SWOT-‐elemzés	
  
A gyáli helyzetkép alapján egy közös, a gazdasági, a környezeti és a társadalmi helyzetet is
magában foglaló SWOT-elemzést készítünk, amely alapján fenntarthatósági javaslatainkat
megfogalmazzuk. A táblázat egyes részelemeit igyekszünk minél tömörebben, esetlegesen
több jellemzőt együttesen bemutató megfogalmazással leírni a jobb átláthatóság érdekében.
46. ábra A társadalmi, környezeti és gazdasági helyzetkép SWOT-elemzése
ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

Az intézményhálózat fejlett, járási központi szerep
Magas foglalkoztatottság, alacsony munkanélküliség
A főváros közelsége és a helyben letelepedett
nagyvállalatok számos munkalehetőséget nyújtanak
A településen az igényeknek megfelelő férőhellyel
rendelkező bölcsőde működik
Az óvodai férőhelyek száma kielégíti az igényeket
Az általános iskolák száma és minősége megfelelő
Az egyik általános iskola többedszerre elnyerte az
ökoiskola címet
A gyógypedagógiai oktatásra szorulók oktatása
megoldott
A településen zeneiskola működik, oktatói és diákjai
aktív szerepet vállalnak a város életében
Az egészségügyi ellátás szinte minden területen
helyben biztosított, szakrendelések formájában
A Városi Egészségügyi Központ felújítása,
akadálymentesítése
A településen jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
működik
HPV elleni védőoltást biztosítanak ingyenesen a
fiataloknak
A településen könyvtár és közösségi ház található
A város számos díjat, kitüntetést alapított, amelyekkel
erősödik az itt élők városhoz tartozása
Jelentős számú és irányultságú civil szervezet
tevékenykedik a városban
A város nemzetközi kapcsolatai jók, több éves múlttal
és jövővel
A közműolló erőteljesen záródott
A hulladékgazdálkodás fejlett, szelektív gyűjtés
átalakulóban, a háznál gyűjtésre áttérés rövidesen,
amikor a zöldhulladék kezelése is megoldódik. Az
ezzel kapcsolatos lakossági hajlandóság növekvőben.
Évről-évre nő a vállalkozások száma
A településre érkező pályázati források összege magas
A Városháza megépülésével erősödött a terület
központi jellege

A 100%-ban kiépített csatornahálózatra egy jelentős
réteg nem kapcsolódott rá
A laza, homokos talaj deflációja jelentős
A szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladék
mennyisége elmarad az országos átlagtól
Az
alternatív
(megújuló)
energiaforrások
felhasználása
rendkívül
alacsony
mind
az
intézményekben, mind a háztartásokban
A járás települései közötti közlekedés lehetősége
rendkívül korlátozott
A város főváros felőli kapuja, a Gyál-felső MÁVállomás évek óta elhanyagolt állapotban van
Nem biztosított a P+R utazási lehetőség, főként a
vasúti közlekedés tekintetében
A zöldterületek aránya alacsony
A helyi szórakozási lehetőség korlátozott, a
hétvégeken valamivel jobb
Kevés a játszóterek száma, területi elhelyezkedésük
kedvezőtlen
A járdák sok helyen hiányoznak vagy rossz állapotban
vannak
A településen nincs egy nagyobb, zárt sportcsarnok,
úszásoktatásra a fővárosba kell vinni a gyerekeket az
uszoda hiánya miatt
A meglévő parkok funkciószegények
Számos, esetenként jelentős kiterjedésű területek
parlagon hagyva
A corsspálya kihasználatlan, elhanyagolt terület
benyomását kelti
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LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

A 30-39 éves korosztály a legnagyobb létszámú, a mai
kor szellemében ez a korosztály vállal gyermeket

Budapest elszívó ereje jelentős a munkaerőpiacon és a
kulturális, szórakozási lehetőségek tekintetében is

Az M0-ás és M5-ös autópályák közelsége további
cégek letelepedését segítheti elő

Magas az alacsony
jövedelműek aránya

Ugyancsak az autópályák jelenléte emelheti az
ingatlanok értékét, valamint

A halálozások száma magasabb az élveszületéseknél,
csökkenő tendenciájú az élveszületések száma

az idetelepülők számát

Egyre növekvő az öregedési index a településen

iskolai

A
szellemi
foglalkozásúak
munkanélküliség

végzettségűek

között

nő

és

a

A pályakezdő álláskeresők száma magas
A felszín alatti vizek érzékeny besorolásúak,
nitrátérzékeny területen helyezkedik el a település

A	
  helyi	
  stratégiai	
  dokumentumok	
  célkitűzései	
  
2012-ben elkészült Gyál Környezetvédelmi Programja, amely a 2012-2017 közötti időszak
legfontosabb teendőit foglalja össze, építve a rövid, környezeti elemenként sorra vett
helyzetelemzési megállapításokra. A 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP)
akcióprogramjainak megfelelően nyolc tematikus alprogramot alakítottak ki, melyek a
következők:
• A lakosság környezeti tudatosságának javítása, amely az önkormányzati dolgozók
környezeti továbbképzésétől kezdve az erdei iskolákig, a médiában a
környezetvédelem erősítését, valamint akciók szervezését is magában foglalja.
• „Gyál a Földért”: energiatakarékossági és éghajlatvédelmi programok: elsősorban
energiahatékonysági programokat és ezek népszerűsítését, valamint a közlekedési
eredetű kibocsátások csökkentési lehetőségeinek javítását (tömegközlekedés
összehangolása, kerékpározás növelése) jelentik.
• Tiszta környezet – egészséges élet Gyálon: a környezet-egészségügyi alprogramban
hangsúlyt kap a levegőminőségi adatok monitorozása, az allergén növények irtása, a
zajszennyezéssel kapcsolatos feladatok, valamint az ivóvíz-minőségi adatok
közzététele, az állati hulladékok gyűjtése, ellenőrzése.
• Az „Élhető várost!” Gyál városképének, köztisztaságának javítása alprogramban
célként szerepel a közparkok, játszóterek szépítése, fák ültetése, az országos „virágos
város” versenybe történő bekacsolódás, hulladékgyűjtő edényzetek kihelyezése.
• ”Természetesen Gyálon”: a gyáli élővilág és tájkép megóvása célok keretében a Jálicsdomb ősfáinak megőrzését, madáretetők kihelyezését és az ezzel kapcsolatos
szemléletformálást nevesítették.
• A „Gyermekeink közös kincse az ivóvíz” vízbázis-védelem, víztakarékosság Gyálon
című alprogramban a fő cél a szennyvízelvezetések ellenőrzése, a jelenlegi 92%-os
szennyvízcsatorna-rákötések
100%-ra
növelése,
valamint
vízbázisvédelmi
intézkedések szerepelnek.
• A „Kerüljön a szemét a helyére!” Hulladékgazdálkodás fejlesztése Gyálon
alprogramban javítani szeretnének az egyik legnagyobb problémán, az illegális
szemétlerakás helyzetén, megszervezik a veszélyes hulladék, köztük a szárazelem
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gyűjtését, valamint a
felülvizsgálatát tervezik.

Települési

Hulladékgazdálkodási

• A „Biztonságos Gyálért” Környezetbiztonsági
katasztrófavédelmi intézkedések jelennek meg.

Terv

alprogramban

kétévenkénti
elsősorban

a

A fenti felsorolásból látható, hogy a jelenleg még aktuális környezetvédelmi problémák széles
körét kívánják megoldani 2017-ig, amelyek többsége viszonylag kis beruházással, viszont
annál több odafigyeléssel és a lakosság közreműködésével orvosolható. Ezek a tervek
visszaköszönnek majd a javaslatokban is.
2011-ben készült el a település Sportkoncepciója, amely 2014-ig tartalmazza a legfontosabb
sportcélokat. Átfogó célja a település lakossága egészségének megőrzése, javítása, a rekreáció
erősítése, valamint a sport segítségével a fiatal generáció megfelelő erkölcsi-fizikai nevelése,
személyiségformálása. Minden általános iskola rendelkezik tornateremmel és az udvar is
lehetőséget biztosít a mindennapi testnevelésre, ezen kívül egy sportpályája, ahol sokféle
sporttevékenység űzető. A Sportkoncepció a 2011-2014 közötti időszakra a következő főbb
célok megvalósítását tervezte:
• sportcsarnok építése
• a sporttal kapcsolatos civil szervezetekkel szorosabb kapcsolat, anyagi támogatás
pályázat útján
• a Sportpálya működésének és az összes, kiemelkedő sportág és sportolóinak
támogatása elkülönített önkormányzati forrásból
• az iskolai sportfoglalkozások növelése
• kerékpárút fejlesztése
• uszodaépítés érdekében pályázás
• a sportra és az aktív turizmusra alapozva komplex szolgáltatások kistérségi (járási)
kínálatának növelése.
A Koncepció a kétévenkénti felülvizsgálatot tűzte ki célul. A fent említett nagyberuházások a
következő években valósulhatnak csak meg.
Ugyancsak 2011-ben készítették el Gyál város Közlekedési Koncepciótervét, amely hosszú
távon biztosíthatja a lehetséges fejlesztések rendszerszemléletű megközelítését. A terv
műszaki leírása igen részletes, így itt csak azokat a javaslatokat emeljük ki, amelyek vagy
nem valósultak meg 2014-ig, vagy komolyan befolyásolhatják a város életét fenntarthatósági
szempontból.
• városi elkerülő utak, feltáró utak fejlesztése az átmenő forgalom jelentős csökkenetése
érdekében
• a város gyűjtőút hálózatának kialakítása a belső területek forgalomkorlátozó/lassító
intézkedéseinek bevezethetősége érdekében
• közúti csomópontok (körforgalom, elsősorban a külterületeken, jelzőlámpás
forgalomirányítás, kisebb beavatkozások) a közlekedésbiztonság növelése érdekében
• forgalomkorlátozás a város több utcájában (max. sebesség 30 km/h)
• parkolóhelyek kialakítása, többek között a vasútállomások közelében a P+R
közlekedés nagyobb arányú igénybevétele érdekében; ugyanitt kerékpártárolók
kialakítása
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• a kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése, elsősorban a környező
települések irányába, kiemelten a Gyál-Lajosmizse vonalon
• a gyalogos közlekedés feltételeinek javítása járdák és gyalogátkelők építésével
• a tömegközlekedés fejlesztése, a vasút kihasználtságának javítása
• Nehézgépjárművek átmenő forgalmának csökkentése.
A fent bemutatott javaslatok közül több is az élhetőbb, fenntarthatóbb város kialakítását
szolgálják, ezért néhány hangsúlyt kap a fenntarthatósági programban is.
Viszonylag újnak tekinthető a Helyi Esélyegyenlőségi Program, amely a 2013-2018-as
időszakra fogalmaz meg fontos társadalmi célokat. Az alábbiakban csak címszavakban
tekintjük át az ott megfogalmazottakat.
• Munkaügyi Központ kirendeltség létesítése
• ingyenes egészségügyi szűrések szervezése
• gyermekek közösségi életre történő nevelésének korai megkezdése
• bölcsődei férőhelyek bővítése, az egy védőnőre jutó gyermekszám csökkentése
• új védőnői státusz biztosítása
• rendszeres szakmai találkozók szervezése
• ingyenes nyári táboroztatás biztosítása
• felmérés készítése krízishelyzet esetén az elérhető szolgáltatásokra vonatkozóan
• családterápia ellátás biztosítása
• családbarát munkahelyek felmérése a település intézményeiben
• új ételszállító autó beszerzése
• jelzőrendszeres készülékszám növelése
• kórházból kikerült idős emberek egész napos ellátásának megoldása
• szervezett előadások, tájékoztatók az időseknek, hogy ne váljanak áldozatokká
• fogyatékos gyermekeknek fejlesztő intézménybe történő bejutása
• akadálymentes környezet megvalósítása
• a városban fogyatékkal élők foglalkoztatásának emelése.
Gyál Város Gazdasági Program (2011-2014)-ját 2011-ben készítették és az idei évben
zárul. Településfejlesztési politikájának főbb pontjai az alábbiak, melyek közül számos
releváns a fenntartató fejlődés programjában is:
• városfejlesztési prioritások:
o környezetjavító fejlesztések (egészséges, tiszta település; vizeink jó kezelése;
természeti értékeink jó kezelése; fenntartható termelés és fogyasztás
ösztönzése)
o környezetbarát energetikai fejlesztések (a megújuló energiaforrás-felhasználás
növelése.
• a gyáli kistérségi (járási) városközpont kialakítása
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• közlekedésfejlesztés: közlekedési koncepció elkészítése és elfogadása (megvalósult),
intermodális csomópontok kialakítása
• Gyál-felső MÁV-épület felújítása
• új rendőrőrs építése (megvalósult)
• sportcsarnok építése
• városmarketing
• rekreációs központ és termálfürdő tervezése.

A	
   fenntarthatóságot	
   (is)	
   szolgáló	
   országos	
   stratégiai	
   dokumentumok	
   a	
   gyáli	
  
Fenntartható	
  Fejlődés	
  Helyi	
  Programja	
  megalapozásában	
  
2014 egy új fejezetet hozott a közép- és hosszú távú fejlesztési dokumentumokban is, hiszen
egy új finanszírozási időszak indult a 2014-2020 közötti hét évre vonatkozóan. A korábbi
Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) és az Országos Fejlesztési Koncepció (OFK)
helyett egy integrált dokumentumot dolgoztak ki, Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról címmel, amely a Magyar Közlöny 2014. évi 1.
számában jelent meg, és amelyet az Országgyűlés az 1/2014. (I. 3.) OGY határozatával
fogadott el. 2014 augusztusa elején a kisebb térségi egységek (régió, megye) fejlesztési
koncepciói még nem érhetők el nyilvánosan, ezért az alábbiakban az Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepció (a továbbiakban OFTK, illetve Koncepció) vonatkozó részeit
tekintjük át, a szokásosnál kissé részletesebben. Az OFTK a 2014-2020-as
programidőszakának fejlesztéspolitikája számára fogalmaz meg prioritásokat, de jövőképe és
célrendszere 2030-ig terjed. A dokumentum azért is nagyon fontos háttéranyag a gyáli
fenntarthatósági program kidolgozásához, mivel ez alapozza meg az Európai Bizottság és
Magyarország között a 2014-2020 közötti uniós források felhasználására kötendő Partnerségi
Megállapodás koncepcionális hátterét, a 2014–2020 közötti uniós források felhasználásra
irányuló hazai operatív programok tartalmát, továbbá orientálja a hazai fejlesztési célú
források felhasználását is, így a település jövőbeli pályázati lehetőségeit és pénzügyi forrásait
is ez determinálja.
Az OFTK közép- és hosszú távú, releváns gazdaság-, társadalom- és környezetstratégiai
feladatai az alábbi táblázatban olvashatók.
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Környezet-stratégia

Társadalom-stratégia

Gazdaság-stratégia

19. táblázat Az OFTK közép- és hosszú távú, releváns gazdaság-, társadalom- és
környezetstratégiai feladatai
Középtávú feladatok
• a nagyobb foglalkoztatási potenciállal
rendelkező gazdasági ágazatok támogatása
• a szociális gazdaság támogatása,
• a helyi gazdaság erősítése.

• a megélhetést, jövedelmet biztosító
foglalkoztatási lehetőségek biztosítása,
• a képzettségnek, készségeknek megfelelő
foglalkoztatási lehetőségek biztosítása,
• a foglalkoztathatóság fejlesztése, a képzésben,
és foglalkoztatásban való részvételt segítő
személyes szolgáltatások biztosítása,
• a gyermekvállalást ösztönző környezet,
• a kulturális értékekhez és szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés biztosítása,
• az egészségtudatos életformára nevelés,
• minden életkornak megfelelő sportolás
lehetőségének megteremtése,
• a felnőttkori tanulási, tovább- és átképzési
lehetőségek megteremtése, a digitális társadalom
megteremtése,
• az épített örökség és a műemlékek
(örökségállomány) állapotának javítása,
tudományos értékű helyreállítása.
• az épített környezet értékeinek és a természeti
erőforrások védelme, természet- és tájvédelem,
környezetvédelem, örökségvédelem, a települési
környezet védelme és élhetőbbé tétele, a
kedvező táji adottságok megőrzése, a táj
szerkezetének és karakterének kedvezőtlen
irányú változásának lassítása, megállítása,
• természeti erőforrásaink és ásványkincseink
nemzeti kézben tartása, kiemelten a termőföld és
a víz védelme, fenntartható használata,
• az épített örökség fenntartható fejlesztése,
• integrált, a vízkészlet megőrzését és
fenntarthatóságát szolgáló vízgazdálkodás,
• klímaadaptáció, negatív hatások csökkentése,
• környezettudatosság növelése, az
újrahasznosítást és a takarékos anyag-, energia-,
illetve térhasználatot ösztönző szabályozás,
szemléletformálás.
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Hosszú távú feladatok
• az innovatív, versenyképes, magas
hozzáadott értéket előállító ágazatok
hazai termelésre, kutatásra alapozott
fejlesztése,
• a szakképzési, felsőoktatási és
felnőttoktatási háttér, a
tehetségtámogatás rendszerének
megteremtése,
• a hálózati gazdaság és a helyi gazdaság
erősítése.
• a közszféra hozzáadott értékének
növelése,
• a közösségi értékek megerősítése,
• az idősödés megfelelő kezelését biztosító
szemléletváltás,
• a szociális ellátórendszer átalakítása
• a munkaerő-kínálat minőségének
javítása, foglalkoztathatóságának
növelése,
• a közszolgáltatásokhoz való
hozzáférésben tapasztalható
aránytalanságok kiegyenlítése.

• a fenntarthatóságot, az épített környezet
és a természeti erőforrások mennyiségi,
minőségi védelmét és a gazdasági
versenyképességet, megélhetést, a
foglalkoztatást és az önellátást
egyidejűleg biztosító gazdasági
tevékenységek és ágazatok fejlesztése,
• szemléletváltás a vízgazdálkodásban,
vízmegtartás, -pótlás és –elvezetés
komplex, a gazdálkodással,
tájszerkezettel összhangban történő
működtetése,
• energiatakarékosság, alternatív, megújuló
energiára épülő helyi energiatermelési és
ellátási rendszerek kiépítése,
• az épített környezet értékeinek védelme,
valamint az épített örökség erőforrásként
való használata,
• barnamezős beruházások szorgalmazása,
• a fenntarthatóság elvrendszerét erősítő
környezeti nevelési és szemléletformálási
feladatok erősítése,
• érték alapú település-, illetve
városrehabilitáció, valamint innovatív
városfejlesztés.

Nincs releváns középtávú feladat.
Térség-stratégia

• városhálózat és várospolitika, korszerű és
minőségi életet biztosító városok,
• városok és várostérségek átfogó,
városhálózati együttműködéseken
alapuló fejlesztések,
• vidéki térségeink gazdasági és kulturális
alapokra helyezett megújítása, városvidék kapcsolatok megújítása,
• a vidéki térségek tehetséggondozó
hálózatainak fejlesztése.

Forrás: Nemzeti Fejlesztés 2030, 2013

A Koncepció a jövőképet illetően a következőképpen fogalmaz:
„Jövőképünk szerint 2030-ra az ország közel két évtizede fenntarthatóan fejlődik, a gazdasági
teljesítményünk és a foglalkoztatás jelentősen bővül. Patrióta gazdaságpolitika mellett az
ország gazdasági teljesítménye és GDP-je jelentősen nő, ami helyi és térségi szinten is
fokozatos, mérhető életminőség javulást eredményez az alábbi célkitűzések megvalósítása
révén:
• Jelentős beruházások valósulnak meg, melyek hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez
és tekintettel vannak a természeti erőforrások védelmére, valamint a környezeti
fenntarthatósági szempontokra. Erős hazai ipar alakul ki, ami jelentős részben az
itthoni kis- és középvállalkozások hálózatára épül, részben pedig a globális
nagyvállalatok rendszeréhez kapcsolódik.
• A gazdaság duális szerkezete oldódik, a hazai középvállalatok megerősödnek.
• A környezetbarát közlekedési infrastruktúránk kulcselemei magas szinten kiépítettek,
és állapotfenntartásuk megfelelően biztosított. Az infrastruktúra további, folyamatos
fejlesztése hozzájárul a fenntartható jellegű gazdasági fejlődéshez.
• Magas minőségű és széles körben elérhető oktatási rendszerünk versenyképes tudást
közvetít, amivel hatékonyan hozzájárul a piacképes tudás és készségek
megszerzéséhez, illetve a megszerzett képességek szinten tartásához és megújításához
az életpálya során.
• Az ország lakossága fizikailag és mentálisan is egészséges, munkaerő-piaci
helyzetének megfelelően képzett. A munkaerő-piacon versenyképes tudással,
képzettséggel, készségekkel rendelkezik, önmaga biztonságos megélhetését képes
megteremteni.
• A magas innovációs potenciálunk megfelelően szolgálja a gazdaság és a társadalom
további fenntartható fejlődését” (i.m. 95. oldal).
A közel 300 oldalas dokumentumban számtalan olyan cél fogalmazódik meg, amely Gyál
esetében is releváns lehet, illetve szükséges ahhoz, hogy a város élhető, a kor kihívásaira
választ adni tudó település legyen a következő évtized végén is.
Az OFTK Pest megyét nagyon jó adottságokkal rendelkező területként jellemzi, Gyál, amely
a főváros közvetlen szomszédságában helyezkedik el, feltétlenül részét képezheti az itt fejlődő
metropolisztérségnek. A gazdaság összteljesítményét elsősorban a feldolgozóipar, a
kereskedelem és a logisztika, az információs technológiák, a turisztika, a kulturális- és kreatív
ipar határozzák meg a megyében (268. oldal). Komoly fejlődési lehetőségeket jelent a
megyének az M0-ás körgyűrű és a repülőtér közelsége, amelyek Gyál esetében kifejezetten
relevánsak. Kockázatot jelenthet a külső és belső közlekedési lehetőségek hiányosságai: Gyál
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esetében elsősorban az utóbbi fedezhető fel, járási szinten. A fejlesztési irányokra három
lehetőséget említ a dokumentum:
• „A gazdaság dinamizálása, több lábon álló gazdaságfejlesztés, … befektetésösztönzés, a tőkevonzó képesség javítása, … az M0-ás körgyűrű és a Ferihegyi
Gazdasági Övezet logisztikai-vállalkozási zónáinak fejlesztése, … kiemelten építve a
KKV szektorra.”
• „Társadalmi megújulás, a közösségek és a bizalom erősítése, az együttműködések
ösztönzése és intézményesítése, a családi értékek előtérbe helyezése, a lakosság
egészségi állapotának javítása, az oktatás intézményi- és tartalmi megújítása, kiemelt
figyelmet fordítva a gazdaság igényeire. Területi és társadalmi kohézió, az
esélyegyenlőség javítása.”
• „A térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása, a metropolisz térség, benne Pest
megye hálózatos térstruktúrájának kialakítása, a térség geostratégiai adottságainak
jobb kihasználása, a belső közlekedési kapcsolatrendszer fejlesztése, kiemelten az
elővárosi közlekedés, valamint a térségi központok és vonzáskörzeteik tekintetében.
Tervezett, koordinált térségfejlesztéssel, takarékos területhasználattal a metropolisz
régió többi szereplőjével együttműködő, emellett vonzó, kiemelkedő környezeti
feltételeket és életminőséget biztosító tér kialakítása” (i. m. 268. oldal).
Összességében megállapítható, hogy a gyáli társadalmi, környezeti és gazdasági helyzetkép
SWOT-elemzése alapján kimutatható gyengeségek, lehetőségek, illetve az ezek alapján
megfogalmazható javaslatok jól illeszthetők az országos dokumentum cél- és
prioritásrendszeréhez.
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Célok,	
  javaslatok	
  és	
  indikátorok	
  
A	
  főbb	
  célok	
  és	
  az	
  intézkedések	
  kapcsolatrendszere	
  
A helyzetelemzés, majd a SWOT-analízis alapján elmondható, hogy Gyál egy igen erőteljesen
fejlődő város, évről évre kézzel fogható fejlesztések valósulnak meg, néhány területen
található csak probléma, igény, amelyet különböző időtávokon érdemes megvalósítani annak
érdekében, hogy a városban élők száma gyarapodjon, és az itt élők igazi otthonuknak
érezhessék a települést úgy, hogy a környezetvédelemre is nagy hangsúlyt fektetnek.
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.
Az 1. cél elérése érdekében a következő intézkedéseket javasoljuk:
• a belterületi zöldfelületek arányának növelése,
• a defláció csökkentése a külterületeken,
• a település virágosítása,
• sportcsarnok építése,
• uszoda építése,
• járdafelújítás és –építés,
• játszóterek számának növelése.
A 2. közvetlen cél elérését szolgáló intézkedések:
• a civil szféra és a
• a lokálpatriotizmus erősítése.
A 3. cél elérésének intézkedései:
• a szelektív hulladékgyűjtés ösztönzése,
• alternatív (megújuló) energiaforrások használata az intézményekben és a lakosságnál,
• a köztéri parkok funkcióinak bővítése,
• a járás települései közötti közlekedési összeköttetés javítása,
• tanösvény kialakítása a Gyáli-patak mentén,
• a Liliom utcai óvoda felújítása,
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• a Gyál határában lévő crosspálya funkcióinak bővítése, parkosítás,
• a vasútállomásoknál P+R lehetőségek kialakítása.
A 4. célt szolgáló intézkedések:
• a Városháza közvetlen közelében szolgáltató városközpont kialakítása,
• a helyi vállalkozók támogatása a helyi kivitelezési munkákkal,
• az Ócsai Tájvédelmi Körzet bevonása a turisztikai célpontok közé.
A környezettudatosság növelését
intézkedésnek tekinthetjük.

mindegyik

célnál

megemlíthetjük,

horizontális

A 47. ábra a célok és intézkedések összefüggéseit mutatja. A fekete nyilak a közvetlen
kapcsolatokat, a pirosak a legfontosabb visszahatásokat jelölik.

71

Gyál településfejlesztése - a fenntartható fejlődés
elveire építve - a környezeti és a társadalmi
folyamatok pozitív irányú elmozdulását eredményezi
a gazdasági tevékenységek támogatásával

Átfogó cél

Élhető, kellemes
lakókörnyezet

Közvetlen célok

Magas fokú
közösségi
aktivitás

Ökológiai szempontokat
figyelembe vevő
településfejlesztés

Fenntartható
gazdasági
környezet

Intézkedések
defláció
csökkentése

zöldterület
növelése

rákötés a csatornahálózatra

virágosítás
lokálpatriotizmus
növelése

a parkokban
új funkciók

crosspálya
funkcióbővítése

P+R
lehetőségek

tanösvény

helyi
vállalkozók
támogatása

tájvédelmi
körzet
turisztikai
kiaknázása

uszoda

alternatív
energia-források

szelektív hulladékgyűjtés ösztönzése

civil szféra
erősítése

járdaépítés

járási összeköttetés javítása

játszóterek
építése

környezettudatosság növelése

sportcsarnok
illegális kutak
felszámolása

óvoda
felújítása

47. ábra A gyáli fenntartható fejlődés helyi programjának céljai, intézkedései és a főbb kapcsolatok, visszahatások
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szolgáltató
városközpont

Részletes	
  javaslatok	
  a	
  fenntartható	
  város	
  létrejöttéhez	
  
A következőkben a javasolt intézkedéseket a fenntartható fejlődés pillérei szerint
csoportosítottuk, bár abból kilóg az „épített környezet” fejlesztésének külön kategóriába
sorolása, így azonban markánsabban lehet ezeket a javaslatokat közvetíteni. Az egyes
kategórián belüli célok és javaslatok összefüggenek/összefügghetnek más kategória céljaival
is. Az egyes intézkedések ütemezését a 20. táblázat tartalmazza.
Környezetvédelmi célú javaslatok
Mivel jelenleg rendkívül alacsony a zöld területek nagysága, továbbá a városban több olyan
helyszín is található, amely jelenleg kihasználatlan (pl. az egyik legnagyobb, a víztorony
környéke, de a célterületek a kisebb, akár 100 négyzetméteres, jelenleg gondozatlan terek is
lehetnek), ezeket érdemes a város szépítése és a biodiverzitás növelése, stabilizálása
érdekében is zöldíteni. A Millenniumi Park fejlesztése kapcsán felmerült a biodiverzitást
bemutató rész kialakítása a területen, pl. „bogárszálloda”, madárbarát rész, amely ötletet más
parkokban is létre lehet hozni, esetleg tematizálva. Ez az odalátogatók természetvédelmi
ismereteit növeli, ez pedig a környezettudatos cselekvések aktív gyakorlásának első lépése,
feltétele.
Ez a külterületeken is fontos lenne, hiszen a defláció elleni védekezés legjobb módja a
növények telepítése, amelyre elsősorban a fásítás a megfelelő, hiszen az egész évben fedi,
ezáltal védi a talajt a szél (és a víz) talajelhordó hatásától.
Ahogy a helyzetelemzésből kiderült, a gyáli lakosság egyre nagyobb mennyiségű hulladékot
gyűjt szelektíven, a közeljövőben megvalósuló KEOP-projekt még könnyebbé teheti a
lakosságban meglévő hajlandóságot a hulladékfrakciók külön gyűjtésére, mivel minden
háztartás külön gyűjtőedényzetet kap. A folyamatos tájékoztatással rövid idő alatt elérhető,
hogy az összes olyan hulladék, amelyet újra lehet hasznosítani, elkülönítetten gyűjtsenek.
Fontos azonban az is, hogy az emberek ne higgyék azt, hogy a szelektív gyűjtéssel már eleget
tettek a környezet érdekében, és többre nincs is szükség; az oktatás-nevelésnek kulcsszerepe
van abban, hogy a fogyasztás és a környezetterhelés közötti szoros kapcsolatot tudatosítsa az
emberekben. Az önkormányzatnak időről időre érdemes kampányokat, tájékoztató
előadásokat szervezni.
Az egyik legnehezebb feladat a csatornahálózatra rá nem kötött lakosság meggyőzése a
rákötésre, hiszen ebben elég kevés eszköz áll az önkormányzat rendelkezésére. A
talajterhelési díj elvileg anyagilag is ösztönzi a lakosságot, mivel annak díja viszonylag rövid
távon is lényegesen magasabb, mint a rákötés és a megnövekvő víz- és csatornaszámla
összege. Fontos a folyamatos ellenőrzés és a díjak behajtása.
Mint számtalan más településen, Gyálon is lehetnek olyan háztartások, amelyek fúrt (ásott)
kutakból vesznek vizet, ezzel ellenszolgáltatás nélkül használva és veszélyeztetve a felszín
alatti vizeink mennyiségét és minőségét. Ezeket fel kell mérni és a problémát orvosolni kell.
A környezettudatosságra nevelés részben az iskolákban történik, azonban sokat tehet az
önkormányzat is ennek érdekében. A parkokban kialakítandó, biodiverzitást bemutató
részekkel, esetlegesen kialakított tanösvényekkel, ezekhez kötött programokkal sokat segíthet.
Mivel a környezettudatosság leginkább a tapasztalat révén emelhető, ismét a célzott akciók
szervezését, versenyek rendezését javasoljuk. A diákok általában közvetítik a szülők felé az
ismereteket, ha azonban rendszeres családi versenyeket rendeznek, akkor a szülők is
közvetlenül tájékozódhatnak egy-egy környezet- vagy természetvédelmi témáról.
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A megújuló energiaforrások nagyobb arányú használata az intézményekben és a
lakosságnál egyaránt egy hosszú távú cél lehet. A városban a legfontosabb intézmények éppen
felújítás vagy építés után vannak, azokon az utólagos kiépítés csak magas költségek mellett
lenne megvalósítható, ezért ezek alkalmazását a jövőben építendő épületek esetében
szorgalmazzuk. Jó alkalom lenne erre pl. a régóta áhított sportcsarnok, vagy még inkább egy
uszoda esetében. Az intézményekben kialakított nap- vagy más, megújuló energiaforrást
hasznosító létesítményt nyitottá kell tenni a helyiek számára abban az értelemben, hogy azt
megtekinthesse a lakosság (időközönként kifejezetten ezek bemutatása nyílt napokon), ezzel
kedvet adni a háztartásokban is ezek felszerelésére. Az önkormányzat másik eszköze lehet
ennek népszerűsítésében pl. a lakossági hasznosításra kiírt pályázatok figyelemmel kísérése és
erről a lakosság tájékoztatása az összes lehetséges kommunikációs csatornán keresztül (újság,
TV stb.).
A település virágosítását javasoljuk a nem magántulajdonban lévő területeken, többek között
a passzív forgalomlassító eszközöknél (kútgyűrűknél).
Társadalmi célú javaslatok
Ezek a célok összefüggenek a társadalmi célú javaslatok némelyikével, például a parkok új
funkciókkal történő bővítésével, valamint a crosspálya parkosításával és új tevékenységi
lehetőségek megjelenítésével, amelyek pedig elősegítik a lokálpatriotizmus erősödését,
hiszen a parkokba több látogató érkezik, az emberek helyben megtalálják a szórakozási
lehetőségeket. Ugyancsak erősíti az emberek idetartozásának érzését a Gyáli-patak mentén
kialakítható tanösvény, amellyel a helyi értékek, környezeti jellemzők ismeretét is
bővíthetjük, valamint a helyi rekreációs lehetőségeket növeljük. Ehhez kapcsolható a
sportcsarnok és egy uszoda megépítése, amelynek további hatásaként az egészséges
fejlődést sem hanyagolhatjuk el.
Tovább kell erősíteni a helyi civil szervezeteket, amelyhez az önkormányzat többirányú
segítséget is nyújthat: (a) anyagi támogatással segítheti működésüket pályáztatás útján, (b)
honlapján és egyéb formákban tájékoztathatja a lakosságot a civil szervezetek
tevékenységéről, (c) erőteljesebben bevonhatja a civil szervezetek tagságát a helyi döntések
megalapozásába.
Az épített környezetre vonatkozó javaslatok
Az utóbbi években az óvodák fejlesztése több intézményben is megtörtént, a Liliom utcai
óvoda azonban a ’70-es években épült, állapota erősen leromlott, ezért felújítása rövid távon
indokolt, így esélyegyenlőséget teremtve a város különböző körzeteiben élő kisgyermekek és
szüleik számára.
A Városháza és a Közösségi Ház közötti részen, három telek bevonásával egy üzleti,
szolgáltató-központot alakíthatnak ki, amellyel egyrészt lehetőséget teremtenek helyi
vállalkozók helybeni boldogulásához, másrészt erősödhet a terület központi jellege.
A jelenleg is folyó járdafelújításokat és –építéseket ki kell terjeszteni a település egészére,
amely fokozatosan, az anyagi háttér folyamatos megteremtésével párhuzamosan valósulhat
meg. Különösen a város szélső részein kell ezt a tevékenységet erősíteni.
A településen jelenleg is vannak játszóterek, azok területi elhelyezkedése azonban nem nyújt
lehetőséget az összes településrészen élőknek azok könnyű elérhetőségére. Ezért érdemes
olyan, kisebb szabad területeken is a játszótérépítésen gondolkodni, amelyek a város szélén
helyezkednek el és jelenleg nincsenek parkosítva. A kisgyermekes szülők helyzetét nagyban
megkönnyítené akár csak egy-egy hinta elhelyezése is.
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20. táblázat A javasolt intézkedések, programok megvalósítási ütemezése
Intézkedések

rövid
távon

közép
távon

hosszú
távon

A város belterületein a zöldterületek arányának növelése

x

x

A város külterületén a defláció csökkentése

x

x

Környezetvédelmi célú javaslatok

A szelektív hulladékgyűjtés
környezettudatosság növelése

ösztönzése,

az

ez

irányú

x

x

A lakosság ösztönzése a csatornahálózatra való rákötés érdekében

x

x

A környezettudatosságra nevelés erősítése az összes általános
iskolában és óvodában

x

x

A megújuló energiaforrások nagyobb arányú használata az
intézményekben és a lakosságnál egyaránt

x

x

A város további „virágosítása”, pl. a forgalomlassító műtárgyaknál
(pl. a passzív forgalomcsillapító eszközöknél (kútgyűrű))

x

Az illegális kutak felmérése, legalizálása

x

Társadalmi célú javaslatok
A parkok „emberközelibbé tétele”, új funkciók megjelenítése a
parkokban

x

A volt kistérségi, a jelenlegi járási települések közötti összeköttetés,
közlekedési lehetőség javítása

x

Tanösvény kialakítása a Gyáli-patak mentén

x

A sportolási lehetőségek javítása: sportcsarnok építése

x

A sportolási lehetőségek javítása: uszoda építése

x

x

A lokálpatriotizmus erősítése a lakosságban

x

A civil szervezetek erősítése

x

x

Az épített környezetre vonatkozó javaslatok
A Liliom utcai óvoda felújítása, korszerűsítése

x

A városközpont központi, szolgáltató jellegének további erősítése

x

A járdaépítések kiterjesztése a teljes településre
A játszóterek számának növelése

x

A város határában lévő crosspálya funkcionális bővítése, parkosítása

x

Az állomásokon a P+R lehetőség kialakítása személygépkocsira,
kerékpárra

x

Gazdasági intézkedések
A helyi vállalkozások további helyzetbe hozása

x

A közelben lévő (Ócsa) tájvédelmi körzet jobb turisztikai kiaknázása
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x
x

x

Gyál határában, az M0-ás autópálya közelében található egy crosspálya, amelyet nagyon
időszakosan és az évnek csak néhány napján használnak ki. Amennyiben itt is parkosítanának,
„fitness”-teret, szabadtéri edzőpályát alakítanának ki, akkor a terület hasznosításának
hatékonysága nőne, a helyiek helyben tartását növelné, és lehetőséget teremtene az egészséges
életmód terjedésére is.
A településen a közösségi közlekedés fejlett, ugyanakkor a vasút nagyobb arányú
kihasználását tenné lehetővé, ha a két vasútállomás környékén elsősorban a környezetbarát
közlekedés jegyében biztonságos kerékpártárolókat, valamint a személygépkocsiknak
kulturált parkolási lehetőséget alakítanának ki a parkolj és utazz (P+R) jegyében.
Gazdasági intézkedések
Az önkormányzat eddig is igyekezte a helyi vállalkozásokat bevonni a beruházások,
felújítások megvalósításába, ezt a gyakorlatot a jövőben is folytatni célszerű, akár annak
kiszélesítésével.
Gyál területén, illetve illetékességi területén nincs védett természeti érték, a járásban lévő
Ócsai Tájvédelmi Körzet azonban érdekes és hasznos rekreációs célpont lehet a város
lakosságának. Amennyiben javul a járási települések összeköttetése, a közlekedési lehetőség,
úgy annak a gyáliak részéről is nagyobb turisztikai vonzereje lehet.
A Local Agenda 21 a települések fenntarthatóbbá tételét célozza, amely csak a helyiek, a
lakosság egyetértésével válhat igazán valóra. A tanulmány elkészítésének körülményei nem
tették lehetővé a széles körű egyeztetést, az önkormányzat vezetőivel, munkatársaival ugyan
folyamatos volt a konzultáció, azonban mindenképpen javasolható, hogy azt bocsássák
társadalmi vitára, illetve a későbbiekben, ha alkalom nyílik a lakossági konzultációra, a célok
bővíthetők, módosíthatók.

Hatás-‐	
  és	
  eredménymutatók,	
  monitoring	
  
A fenntartható fejlődés helyi programjának célja, hogy egy településen átgondolt
fejlesztésekkel megváltoztassa annak környezetét, a lakosok életminőségét. A kitűzött célok
elérésének nyomon követésére, a bekövetkezett változások, a teljesítmény értékelésére
szükség van, amely célt a monitorozás szolgálja.
Az előrehaladás mérésére mérőszámokat, indikátorokat használunk, melyek időbeli alakulása
tájékoztat bennünket számszerűen is az eredményekről. Az indikátorok a környezeti,
társadalmi és gazdasági folyamatok elemzéséhez, a teljesítményértékeléshez és a
döntéshozásnál is hasznos eszközök. A lakosság tájékoztatásában is fontosak, ezért a
közérthetőség alapvető követelmény. További követelmény az indikátorokkal szemben, hogy
egzakt, mérhető, elérhető, releváns, specifikus legyen és alkalmas legyen az eredmények
mérésére.
A legegyszerűbb azokat az indikátorokat választani, amelyeket a KSH is gyűjt, ezáltal a helyi
értékek összehasonlíthatók bármilyen térségi szintű adattal, a megyeiekkel, országosokkal
vagy akár nemzetközi szinten is. A gyűjtött mutatókból fajlagos értékek képezhetők, amelyek
még mélyebb betekintést engednek a folyamatokba. Természetesen olyan indikátorokat is
alkalmazhatunk, amelyek gyűjtését a KSH nem végzi, ezekre azonban külön figyelmet kell az
önkormányzatnak fordítania. Talán a legproblematikusabb a környezettudatosság mérése.
Ennek nyomon követésére érdemes néhány évenként felmérést végezni az iskolákban és a
lakosság körében egyaránt.
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21. táblázat A javasolt indikátorok
Indikátorok

2017

A rendszeres hulladékgyűjtésbe bekapcsolt lakások száma
(db)
Az összes elszállított települési szilárd hulladék
mennyisége (t)
A lakosságtól szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége (t)
A zajszennyezés mértéke (dBA)
A közüzemi ivóvízhálózat hossza (km)
A közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások száma
(db)
Az összes szolgáltatott víz mennyisége (m3)

KÖRNYEZETI

Az összes, háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége
(m3)
Az egy főre vetített, háztartásoknak szolgáltatott ivóvíz
mennyisége (m3)
A közüzemi szennyvízcsatorna hossza (km)
A közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma (db)
Az összes elvezetett szennyvíz mennyisége (m3)
A közműolló nagysága
Az összes szolgáltatott villamosenergia mennyisége (1000
kWh)
A villamosenergia-fogyasztók száma (db)
Az egy főre jutó energiafogyasztás (MJ/fő)
Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége (1000
m 3)
Az összes belterületi zöldfelület nagysága (m2)
Az összes belterületi közút hossza (km)
Az összes belterületi burkolt közút hossza (km)
Az összes járda hossza (km)
Az összes burkolt járda hossza (km)
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2022

2027

2032

Az állandó lakónépesség száma (fő)
Belföldi vándorlási különbözet (fő)
Az élveszületések száma (fő)
A halálozások száma (fő)
A házi- és gyermekorvosok száma (fő)
A háziorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak
száma (fő)
A házi gyermekorvosi ellátásban a megjelentek és a
meglátogatottak száma (fő)
A nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma (fő)
A munkanélküliek aránya (%)
A foglalkoztatottak száma (fő)
A közfoglalkoztatásban dolgozók száma (fő)
TÁRSADALMI

A rendszeres szociális segélyben részesülők száma (fő)
Az óvodás gyermekek száma (fő)
Az óvodai főállású pedagógusok száma (fő)
Az óvodai férőhelyek száma (fő)
A bölcsődei férőhelyek száma (fő)
Az óvodák kihasználtságának mértéke (%)
A bölcsődék kihasználtságának mértéke (%)
Az általános iskolai tanulók száma (fő)
Az általános iskolai főállású pedagógusok száma (fő)
A könyvtárba beiratkozott olvasók száma (fő)
A könyvtár könyvtári egységei (db)
A kulturális rendezvények száma (db)
A kulturális rendezvényeken megjelenők száma (fő)
A játszóterek száma (db)
A gyógyszertárak száma (db)
A civil szervezetek száma (db)
A civil szervezetek tagságának létszáma (fő)
A bűncselekmények száma (db)
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Az önkormányzati bevételek összesen (Ft)
Az önkormányzati kiadások összesen (Ft)

GAZDASÁGI

Az adóbevételek nagysága (Ft)
Az összes felvett támogatás (Ft)
A benyújtott pályázatok száma (db)
A nyertes pályázatok száma (db)
Az összes elnyert pályázati forrás (Ft)
Az összes kifizetett önerő (Ft)
A vállalkozások száma (db)
A kereskedelmi egységek száma (db)
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