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I. BEVEZETÉS 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 42. § 4. pontja 

szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: a gazdasági program megalkotása. 

Az Mötv. 116. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági 

programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 

 
1. Polgármesteri előszó 

 
Már a kora bronzkorban ( I.sz. előtt 1900-1700 között) élt népesség a mai Gyál területén, majd a III-IV. 

században a (római kori) szarmaták, a VIII. században az avarok és a XII.-XIII. században az Árpád-kori 

népesség hagyta hátra településeinek maradványait. 

Gyál a gazdag régészeti lelőhelyeink és a fennmaradó írások bizonysága szerint a középkorban is lakott hely 

volt, s a budai káptalan 1323-i oklevele szerint temploma Szent György tiszteletére volt szentelve. 

A török hódoltság folyamán a virágzó jobbágyközségekből puszták lettek. A gyáli puszta több emberöltőn 

keresztül volt birtokviták tárgya, majd a Rákóczi-szabadságharc bukása után került aztán a Károlyi grófok 

tulajdonába. 

Templomát 1736 körül bontották le, s kőanyagából korcsmát és istállót építettek. 

A 19. század végén a terület felértékelődött, itt volt ugyanis a főváros felé vezető út, az alföldi szarvasmarha 

felhajtás útvonalának egyik utolsó állomása.  

A hatalmas kiterjedésű homokvidék szőlőültetvénnyel való betelepítése volt a fejlődés következő szakasza. 

Ebben jelentős szerepet játszott, hogy az 1889-ben megépült Budapest-Lajosmizse vasútvonal a községen 

haladt át, s a település fejlődésére való tekintettel két vasúti megállót is építettek.  

A századforduló idején alig párszáz lakosú község a XX. század eleji parcellázások nyomán nőtt több ezresre. 

Gróf Károlyi László 1932-ben 334 holdat parcelláztatott, a dr. Dőri Ferenc-féle és a Jálics Kálmán-féle 

birtokból ugyancsak jelentős területeket osztottak fel. Ez után kimondták, hogy az új területekből egy különálló 

község létesíttessék Gyál-pusztai központtal.  

Az uradalmi cselédség mellett ekkor jelentek meg a fővárosból kikívánkozó polgárok is. A jó levegő, a ligetes 

táj, strandfürdők, vendéglők, kulturális és sportesemények szolgáltak alapul az élénk polgári élet, a hangulatos 

község kialakulásához. Az adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a puszta a 20. század első felében hatalmas 

fejlődésen ment át, kijelenthető, hogy rövid idő alatt behozta lemaradását.  

Bár az Alsónémeditől való önállósodás már 1935-től szerepelt a helyhatóság programjában, a háború 

közbeszólt, s csak annak befejezte után, 1944. december 27-én kelt első határozatában nyilvánította a 

települést a Nemzeti Bizottság önálló községgé.  

Ekkor már több mint háromezren lakták, önálló postahivatala, távbeszélő- és vasútállomása volt.  

A II. világháború után a budapesti iparfejlesztés eredményeként az ötvenes évek elejétől rohamosan 

emelkedett a lélekszám, az ország legkülönbözőbb részeiről érkező, legkülönbözőbb kulturális gyökerekkel 

rendelkező, jellemzően képzetlen, a fővárosban munkát találó, de a budapesti megélhetési költségeket sokalló, 

a fővárosból kiszorult emberek tömegeinek lakó-, pontosabban alvóhelyéül szolgált a település.  

A bevándorlás a 60-as, 70-es években öltött elképesztő méreteket. Ezt a változást az infrastruktúra fejlesztése 

akkor még képtelen volt követni.   
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A kilencvenes évek elejétől jelentek meg a nemzetgazdasági szinten is jelentős beruházások. Az, hogy sok 

évig tartó viták után a Gyál számára legelőnyösebb nyomvonalon épült meg az M0 autópálya keleti szektora, 

vonzóvá tette a települést a befektetők számára. Napjainkban mintegy 1300 kis- és középvállalkozás, 

gazdasági társaság tevékenykedik az iparban, a kereskedelemben és a szolgáltatásban, de egyre több, országos, 

illetve nemzetközi szinten jelentős gazdasági szervezet is Gyált választja.  

A rendszerváltás után az önkormányzat először az infrastrukturális lemaradások megszüntetésére koncentrált. 

Kiépült a teljes közműhálózat (víz, csatorna, gáz, telefon, kábeltévé stb.), s a városban élők mellett, a 

vonzáskörzet lakosságát is kiszolgálni képes szintre fejlődött az intézményhálózat. Bölcsőde, óvodák, 

általános iskolák, zeneiskola, szakközépiskola, nevelési tanácsadó, közösségi ház és városi könyvtár, a 

szakrendelések szinte teljes skáláját felvonultató egészségügyi központ, gyógyszertárak, térségi vízmű és 

csatornamű vállalat, európai színvonalú térségi kommunálishulladék-kezelő komplexum stb. működik. A 

második ezredfordulón a népesség meghaladta a húszezer főt és az Önkormányzat okmányirodát nyitott, mely 

a környező térség negyvenhétezer fős lakosságát is kiszolgálta. Gyámhivatal létesült kistérségi 

feladatellátással, továbbá önálló rendőrőrs és FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület vigyázta a város és térsége 

közbiztonságát. 

A 24,93 km² területű település községi, nagyközségi létet kinőve, 52 évesen érett meg a városi címre és 1997-

ben kapott városi rangot.  

Gyál a főváros agglomerációjának egyik legjobb közlekedési hálózatát mondhatja magáénak. A fővárosba 

több útvonalon lehet bejutni. A település határában haladó M5 és M0 autópályák bekapcsolják Gyált az ország 

vérkeringésébe, ideális megtelepülési lehetőségeket biztosítva a logisztikai parkoknak. Ugyanakkor a gyors és 

kulturált tömegközlekedés is biztosított a várost átszelő Budapest-lajosmizsei vasútvonalon és a BKK öt 

buszjáratával a főváros irányába. 

Folyamatosan változott a településkép, korszerűsítésre kerültek az intézmények, teljes egészében burkolt 

belterületi úthálózat, piactér, járdák, parkok, köztéri szobrok, játszóterek épültek, majd végül 2013-ban az új 

városközpont avatására került sor.  

Megerősödtek a civil szerveződések. Az új művelődési központ több tucatnyi egyesületnek, klubnak, 

zenekarnak, színjátszó körnek és egyéb közösségnek ad helyet és vált a helyi kultúra, a civil társadalom fontos 

tényezőjévé, színterévé. 

Rangos rendezvények sora teszi színessé a város életét: A kilencvenes évektől hagyománynak számító, a 

várossá nyilvánítás évfordulójához kötődő, tízezres nézőközönséget vonzó (augusztus végi) utcabál és Gyáli 

Fogathajtó Fesztivál, a Gyálhoz kötődő képzőművészek decemberi seregszemléje, a Gyáli Téli Tárlat, továbbá 

az advent első vasárnapjától szervezett kulturális programok és a 3 napos adventi vásár, csak a nagyobb 

eseményeket említve… 

Az éppen 70 éve önálló település, Gyál, ma a főváros délkeleti agglomerációjának egyik meghatározó 

városává vált.  

Gyál ma már egy kertváros jellegű, dinamikusan fejlődő központként írható le. Kiépült infrastruktúrája, kiváló 

a megközelíthetősége, Budapest közelsége, a helyben igénybe vehető szolgáltatások szinte teljes palettája, 

csöndes, tágas utcái mind a teljes értékű vidéki, de mégis városias lét feltételeit kínálják.  

Nagy örömünkre szolgál, hogy városunk 2013. január 1. óta mindezen fejlődés eredményeképpen méltóvá vált 

arra, hogy járási székhellyé váljon. 2015. január 29-én pedig megnyílt a kormányablak is Gyálon. Ezzel vált 

teljessé az a közigazgatási reform, melynek eredményeként a város a térség közigazgatási központja lett. 
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2. Földrajzi elhelyezkedés 

A város Pest megye része. A várost és környezetét a 2011. október 1-i eszmei állapot szerinti népszámlálás 

adatai mutatják be. Pest megye lakossága ekkor 1 millió 217 ezer fő volt, 12 %-kal több, mint a 2001-es 

népszámláláskor. A népességmozgás elsősorban lakóhely változtatás következménye. Városunk 

lakónépessége 10,2%-kal növekedett ebben az időszakban. A lakónépesség növekedése városunkban 2008-

2009 óta megállapodott és mostanában csekély mozgás látható. 

 
 
 

Gyál a fővárost övező agglomerációs gyűrű jellegzetes települése. 

Az agglomeráción Kőszegfalvi György definícióját értjük, amelyek a következő: 

Az agglomerációk olyan településstruktúrák, ahol az ott elhelyezkedő településekben népességgyarapodás, 

jelentős/jelentősebb lakásépítési tevékenység figyelhető meg. Az 1990-es évtizedben végbement folyamatok 

azt jelzik, hogy a gyarapodó népességszám és lakásépítési tevékenység nem a központokra, hanem az azokat 

övező településekre jellemző: a központokból a népesség- különböző okok miatt – kitelepedik a környék 

településeire, illetve más térségekből a bevándorlás ide irányul, lakást ezeken a településeken épít. Az aktív 

népesség munkahelyei (nagy többségükben) a központokban találhatók. A központ és a közvetlen közelében 

fekvő települések között sokrétű funkcionális kapcsolatok jönnek létre (munkahelyi-lakóhelyi, vállalkozási-
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gazdasági, kereskedelmi-piaci, oktatási, művelődési, egészségügyi, kulturális, különféle jellegű szolgáltatási.) 

Az intenzív agglomerálódási folyamat eredményeként összefüggő, fizikailag egybeépült településtest alakul ki, 

a települések egymással összenőnek. A hálózati (vonalas) infrastruktúra-rendszerek átfogják, illetve 

összefogják az agglomeráció egész területét ( közlekedés, energiaellátását, közműves vízellátás).  

Az agglomeráció települési szerkezetének kialakulásában meghatározó szerepe van a központ, illetve 

társközpontjai településszerkezetének, morfológiai adottságainak, az érintett térség természeti-földrajzi 

viszonyainak (domborzati adottságai, vízrajzi helyzet), a vonalas infrastruktúra kialakult rendszerei területi-

földrajzi elhelyezkedésének. Az agglomeráció területére az intenzív területfelhasználás, a beépítés 

viszonylagos sűrűsége a jellemző.  

 

A város területe 24,93 km2. Az 1 négyzetkilométerre jutó népsűrűség 936 fő, Pest megyében ez a szám 191 fő, 

ami duplája, mint az ország főváros nélkül számított 89 fős adatának. 

A települést átszelő 4601 jelű országos összekötőút (Kőrösi út) és a vele párhuzamosan futó hosszú utcák, 

valamint az ezekre merőleges keresztutcák sűrű hálózata határozza meg a városképet. 

ÉNY-i irányban az utcák egy része Pestszentimrén (Budapest XVIII.) folytatódik. Területe határos Vecséssel, 

Felsőpakonnyal, Alsónémedivel, Soroksárral (Budapest XXIII.) és egy kis szakaszon Ócsával.  

A tömegközlekedés döntő része a főváros felé irányul és a BKK-val kötött szerződés alapján a Volánbusz 

üzemelteti. 

A város közepén halad át a Budapest – Ócsa – Dabas – Lajosmizsei vonal, mely szintén a személyszállításban 

játszik fontos szerepet a térségben. 

Alsónémedi és Bugyi településeken élőknek ma is nehézséget okoz a gyáli intézmények elérése, ugyanis ebben 

az irányban egyáltalán nincs tömegközlekedés, de a térség két városa, Gyál és Vecsés között sem működik 

ilyen szolgáltatás. A Volánbusz csak néhány járatával biztosítja naponta a közlekedést, illetve budapesti 

átszállással közelíthető meg a város ezen irányokból tömegközlekedéssel. 

 

2.1. A terület természeti környezete 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírásai szerint minden 

településnek települési környezetvédelmi programot kell kidolgoznia. A „Gyál Város Települési 

Környezetvédelmi Programja 2012-2017” című dokumentum fenti törvény 48/E. § (1) bekezdése szerint a 

következőket tartalmazza: légszennyezés, légszennyezettség csökkentési intézkedési program, zaj és rezgés 

elleni védelem, zöldfelület gazdálkodás, települési környezet és a közterületek tisztasága, ivóvízellátás, 

települési csapadékvíz-gazdálkodás,kommunális szennyvízkezelés, települési hulladék-gazdálkodás, 

energiagazdálkodás, közlekedés- és szállításszervezés, feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés 

elhárításával és a környezetkárosodás csökkentésével kapcsolatos feladatok és előírások. 

A Környezetvédelmi Program részletesen foglalkozik a levegő, a felszín feletti és alatti vizek állapotával, e 

programban csak érintőlegesen foglalkozunk ezekkel. 

 

Gyál levegőminőségének helyzetét a település agglomerációs jellege határozza meg. A gyáli üzemek, raktárak a 

főbb utak, autópályák közelében helyezkednek el. A kialakuló légszennyező folyamatok meghatározó forrása a 

közúti közlekedés. 
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Gyálon a gépjármű közlekedés okozta levegőszennyezés a domináns, de a főútvonalak mellett kialakuló 

légszennyezettség a meteorológiai hatásoktól függően könnyen hígul, így a túllépések hatásterülete általában az 

út mellett 50 m-en belül van. 

Gyál a Duna-Tisza közi síkvidéken fekszik, talajára a futóhomok, homok jellemző, mélyebben durvább 

szemcsés talaj, agyag is található. 

Gyál és tágabb környezete a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny besorolású, valamint 

közigazgatási területe nitrát érzékeny területen fekszik.  

Gyál külterületén vízbázis-védelmi védőterület van, ahol a fő vízadó réteg 50 m mélységen belül található. A 

felszíni vizek befogadója a Gyáli 1. számú főcsatorna. 

Gyál déli részén találhatók a néhány évtizede mesterségesen létrehozott kavicsbánya tavak, melyek vízminősége 

rossz, ugyanakkor rekultivációjukkal a térség legnagyobb ökológiai értéke a felhagyott kavicsbányák vízkincse 

lehet. 

 
Gyál belterületén a közcélú zöldfelületek aránya csekély. A külterület meghatározó része szántóföldi művelés 

alatt áll, de erdőgazdálkodás is folyik. A település határától délnyugatra húzódik az érzékeny természeti területek 

hálózata, amely ökológiai jelentősége számottevő. Országos jelentőségű ex lege védett láp a Gyáli 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 csatorna teljes part menti szakasza.  
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2.2. Települési és épített környezet 

Gyál belterületének legfőbb jellemzője az egyes területek, területrészek homogén használata. A központi belterület 

nagysága 766 ha, túlnyomórész lakóterület, illetve a lakófunkcióhoz kapcsolódó intézményi, gazdasági terület 

vagy zöldfelület.  

Történeti, illetve védett területek Gyálon a Jálics-domb, valamint a Kisfaludy és Bacsó Béla utca közötti park. 

Az M5-M0 csomópont körüli területen jellegzetesen ipari és vállalkozási tevékenységek folynak, a belterülethez 

tartozik még Némediszőlő, ami egy utcás falusias lakóterület. 

Természeti és építészeti értékek megőrzése: 

 Jálics-domb idős fáinak megmentése, 

 Horgásztavak környezetbarát fejlesztése, 

 Gyáli-patak partján a régi fasor helyreállítása, 

 Gyál építészeti értékeinek (pl. régi temető, állomásépület) megbecsülése. 

 

Városközpont kialakítása 

Várossá válásának 15. évfordulójára, 2012-re igazi városközpontot kapott Gyál. A korábbi gazdasági programban 

kitűzött cél, hogy közigazgatási, oktatási és kulturális szolgáltatási szempontból minőségileg is igazi kistérségi 

központi szerepet tölthessen be a település, 2013-ra valósággá vált. 2013. január 1-től járási székhely településsé 

vált Gyál. A járáshoz tartozik Gyálon kívül Ócsa, Alsónémedi és Felsőpakony.  

2015. 01. 30-án településünkön kormányablak nyílt. 

 

3. Demográfiai tendenciák  
 

A régészeti feltárások a településen avarok, szkíták és szarmaták lakóhelyeire utaló gazdag leleteket tártak fel. A 

Gyál nevét megörökítő oklevél 1323-ból származik. A település demográfiai robbanását az 1929-1933 

világgazdasági válság és az 1960-as évek kollektivizálása idézte elő. (Czagányi László Gyál története 227.o)  

A térséghez eltérő nagyságú, karakterű települések tartoznak. A múlt század fordulóján a gyáli statisztikai 

kistérség települései a 3-4 ezres falvak közé tartoztak, illetve Felsőpakony és Gyál néhány százfős majorság volt 

csupán, s a mai budapesti kerületek lakossága sem érte el a tízezer főt.  

Gyál népessége mindössze 418 fő volt 1900-ban, ám a vasútvonal megépülését követően gyors betelepülés vette 

kezdetét: 1960-ban már hatezren lakták, 1970-ben 14 ezer főt, 1980-ban 18 ezer főt meghaladó lakost regisztráltak 

a népszámlálás alkalmával, a jelenlegi lakosságszám tartósan 2007 óta meghaladja a 23 ezret. Tájékoztatásul a 

járási települések lakosság számának növekedése a ciklus programhoz igazítva a következő táblázatban látható: 
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Település 2002 2006 2010 2014 

Alsónémedi 4764 4723 5106 5192 

Felsőpakony 2804 3244 3368 3320 

Gyál 21624 22739 23714 23574 

Ócsa 8871 8967 9223 9166 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzatunk számára nagyon fontos a stratégiaalkotás, a tudatos tervezés. Megállapítható, hogy azok a tervek, 

amelyek az előző gazdasági programban rögzítésre kerültek, döntően megvalósultak. Az M0 körgyűrű tovább épült, 

ami nagyban csökkentette a város átmenő forgalmát.  

Ahhoz hogy a város gazdasági programját megalkothassuk, meg kell ismerni a település és környezete demográfiai 

mutatóit valamint gazdasági és infrastrukturális helyzetét. A 2011-es népszámlálás adatai jó másfél év késéssel 

lettek feldolgozva és közreadva, azonban ezekkel lehet ma is a leghitelesebb módon elemzéseket végezni. 

Értelemszerűen a korcsoportokat és a kormegoszlást csak megfelelő időintervallumban lehet értelmezni. A járáson 

kívül az un. statisztikai kistérség adatai tartalmazzák Bugyi település mutatószámait is. Időközben a kistérségek 

hivatalosan is megszűntek. Bugyi település a 2012-től a Dabasi járáshoz csatlakozott. Megállapítható, hogy 

városunkat érintően is közigazgatásilag jelentős változások történtek a népszámlálást követően, mégis jó 

összehasonlítási alapot jelentenek a 2011-ben felvett adatok. 

Gyálon az állandó lakcímmel rendelkező lakosságnál 5,1%-kal többen élnek életvitelszerűen. Lakónépesség 

kategóriába sorolják azokat, akik életvitelszerűen itt élnek, ez az egyetlen lakóhelyük, azonban valamely okból nem 

tudnak állandó lakhelyet létesíteni. A 3 hónapnál rövidebb ideig itt élők nem tartoznak a lakónépességbe. 

Népszámlálás adatok Gyálra vonatkozóan (2011)   

Népesség számának alakulása, terület, népsűrűség (Gyál)    

Állandó népesség Lakónépesség 
Hektár 

1980 1990 2001 2011 1980 1990 2001 2011 

2011. évi 
népsűrűség 
1 km2-re 

2493 16566 16586 20965 22211 18395 17641 21196 23338 936,1 

       
 
 

  

Népesség korcsoport és nemek szerint, 2011      

 -14 15-39 40-59 60-69 70- összesen  

 éves 
Férfi Nő 

 

Járás 6858 14484 11542 4402 3567 40853 19730 21123  

Stat. Kistérség 7597 16192 12997 4976 4148 45910 22160 23750  

Gyál város 4006 8340 6482 2563 1947 23338 11245 12093  

A táblázat 0-14 gyermekkorú, 15-39 fiatal aktív korú, 40-59 idősebb aktív korú, 60-időskorúnak értelmezi a 

népességet. Pest megyében a gyermekek népességen belüli aránya 17%. Gyálon 17,2 %, a járásban 16,8% és a 
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statisztikai kistérségben pedig 16,5% volt. Pest megyében (21%), az országra jellemzőnél alacsonyabb az idősek 

aránya. Gyálon 19,3%, valamivel alacsonyabb, mint a járásban, ahol 19,5%, ill. a stat. kistérségben ahol 19,8% az 

arányuk. 

 

Kormegoszlás főbb mutatószámai, 2011      

 -2 3-5 év 6-14 év 15-17 Száz aktív korúra jutó  

 éves 
összesen

gyermekkorú időskorú
gyermek és 

időskorú 
Száz gyermekkorúra jutó 

időskorú 

Járás 1303 1405 4150 1551 8409 26 31 57 116 

Stat. Kistérség 1425 1563 4609 1727 9324 26 31 57 120 

Gyál város 709 824 2473 885 4891 27 30 57 113 

 

Száz aktív korúra 27 gyermekkorú és 30 időskorú jut, ami a népesség öregedését jelzi. Az előző táblázat adatait 

támasztja alá a 113 fő száz gyermekkorúra jutó időskorúak száma, ami szintén alacsonyabb városunkban. De 

mindenképpen előrejelzi az időskorúakról való fokozottabb helyi szintű gondoskodás szükségességét ( szemétdíj 

átvállalás, közétkeztetés, jelzőrendszeres szolgálat, szociális gondoskodás, stb). 

Népesség vallás, felekezet szerint, 2011          

 Ebből: 

 

katolikus 
római k. görög k. 

ortodox 
keresztény 

református evangélikus izraelita

más 
vallási 

köz-hez, 
felekezet-

hez 
tartozik 

vallási köz-
hez, 

felekezethez 
nem 

tartozik 

ateista 
Nincs 
válasz

Összesen

Járás 11869 11425 442 31 6383 291 19 1201 7626 573 12860 40853 

Stat. Kistérség 13668 13203 463 37 7785 321 21 1236 8109 601 14132 45910 

Gyál város 6554 6260 293 17 2774 203 15 616 4989 392 7778 23338 

 

A városban az emberek nyitottságára utal, hogy 66,7%-uk felvállalja a vallási szemléletét. Akik válaszoltak azok 

közül 42,1% tartozik a katolikusokhoz, 17,8% a reformátusokhoz és 32 % nem tartozik vallási felekezethez, míg 

kifejezetten ateistának csupán 0,25% vallja magát. 
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Népesség nemzetiség szerint, 2011         

 

magyar bolgár 
cigány 

(romani, 
beás) 

görög 
hor 
vát 

len 
gyel 

német 
ör- 

mény 
ro-

mán 
ruszin szerb 

Járás 34631 23 549 15 20 15 270 11 348 9 15 

Star. Kistérség 38931 26 580 15 21 16 298 13 447 9 15 

Gyál város 19695 10 403 14 15 11 172 6 223 8 … 

            

 

szlovák szlovén ukrán 
hazai 

nemzetiségek 
együtt 

arab kínai orosz vietnami 
egyé

b 
össze 
sen 

népes 
ség 

Járás 30 2 23 1330 20 17 44 8 241 36291 40853 

Star. Kistérség 36 2 23 1501 20 17 47 8 260 40784 45910 

Gyál város 15 … 10 894 16 16 26 7 165 20819 23338 

A törvényben nevesített 13 un. hazai nemzetiséghez Pest megyében 71 ezer fő tartozik, ez a lakosság 5,8%-a. 

Gyálon ez 3,8 %. Egyéb nemzetiségű a gyáli lakosság,7 ezreléke. A nemzetiségi hovatartozását 89,2% vallotta meg 

a gyáliak közül. 

 

4. Gazdasági, infrastrukturális és társadalmi helyzet 
 
 
7 éves és idősebb népesség legmagasabb befejezett iskolai végzettség, 2011  

 Általános Iskola 

 1-7. o. 8. o. 

 

első évfolyam-át 
sem végezte el évfolyam 

Középfokú iskolai érettségi 
nélkül, szakmai oklevéllel 

Érettségi
Egyetem, főiskola 

stb. oklevéllel 
Összesen

Járás 411 4500 10178 8486 10539 3559 37673 

Stat. Kistérség 456 5095 11803 9592 11582 3870 42398 

Gyál város 240 2567 5582 4870 6257 2004 21520 

 
A 7 évesnél idősebb népességben Gyál lakosságának 1,1 %-a még az általános iskola első osztályát sem végezte el. 

A lakosság 37,8%  általános iskolát végzett, 51,8 % középiskolai végzettséggel rendelkezik, míg egyetemet vagy 

főiskolát 9,3 % végzett. Az értékeket elemezve látható, hogy a járásban 1%-al magasabb az általános iskolát 

végzettek száma, viszont 1%-al alacsonyabb a középiskolai végzettségűek aránya, a felsőfokú végzettség is 

minimálisan magasabb. Ez országosan is jó érték, hiszen Budapest után a legjobb értékeket Pest megyében mérték. 

Ezek pozitív értékek mind a munkaerő-piaci helyzet, mind pedig az internet használat és az a e-közigazgatás 

szempontjából hozzátéve hogy a megyében a lakosság 28%-a idegen nyelvet is beszél, a többség (67 %) az angolt 

jelölte meg. 
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Népesség gazdasági aktivitás szerint, 2011        

 
Foglalkoz-

tatott 
Munka-
nélküli 

Inaktív 
kereső 

Eltartott Összesen 

 

Foglalkoz-
tatott 

Munka-
nélküli 

Inaktív 
kereső 

Eltartott Összesen 

megoszlás, százalék 

Járás 17164 2321 10385 10983 40853 42 5,7 25,4 26,9 100 

Stat. Kistérség 19328 2548 11811 12223 45910 42,1 5,5 25,7 26,6 100 

Gyál város 9770 1404 5744 6420 23338 41,9 6 24,6 27,5 100 

 
A gazdaságilag aktív népesség a foglalkoztatottakból és a munkanélküliekből tevődik össze. A nemzetközi 

ajánlásoknak megfelelően foglalkoztatottnak minősül minden 15 éves és idősebb személy, aki az eszmei időpontot 

megelőző héten legalább egy órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, vagy rendszeres foglalkozásától (pl. 

betegség miatti távollét, stb) átmenetileg volt távol. Jövedelmet biztosító munkának számít annak jogi kereteitől 

függetlenül minden olyan tevékenység, ami pénzjövedelmet vagy természetbeni juttatást biztosít. A munkanélküliek 

aránya a városunkban magasabb volt, mint a járásban és a kistérségben, de ennek oka valószínűleg abban keresendő, 

hogy a kistérségben, járásban nagyobb a földterületek aránya és a felvételi módszer szerint a kertből, földből való 

jövedelemszerzés csökkentheti a munkanélküliek arányát. Pest megyében összesen félmillióan voltak a 

foglalkoztatottak és 62 ezren a munkanélküliek. A foglalkoztatottaknak egyharmada dolgozik helyben, kétharmada 

ingázik. 

 

Idősza
k 

Nyilvántarto
tt 
álláskeresők 
száma 
összesen 
(fő) 

Nyilvántartott 
megváltozott 
munkaképesség
ű álláskeresők 
száma (fő) 

Aktív 
foglalkoztatáspolitik
ai eszközzel 
támogatottak száma 
(fő) 

Ellátásban 
részesülő 
nyilvántarto
tt 
álláskereső
k száma (fő)

Álláskeresé
si ellátásban 
részesülő 
nyilvántartot
t 
álláskeresők 
száma (fő) 

Szociális 
támogatásba
n részesülő 
nyilvántartott 
álláskeresők 
száma (fő) 

2009. 
év 773 10 20 571 477 94
2010. 
év 748 13 29 546 395 151
2011. 
év 683 17 27 409 275 134
2012. 
év 720 15 59 299 141 158
2013. 
év 739 14 97 400 147 253

 

Az álláskeresők száma a KSH adatai szerint az elmúlt 5 évben a városunkban alig változott, az ellátási formák 

közötti átrendeződés az, ami a fenti táblázatból kitűnik. Az Önkormányzatnak továbbra is szorgalmazni kell a 

állásbörzék szervezését, mert lényeges változás valószínűleg nem várható. Néhány száz fős helyi foglalkoztatás-

bővülés már sokat segíthetne az álláskeresőknek. 
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Háztartások és családok, 2011     

 száz családra jutó 

 
száz háztartásra jutó 

összes 
15 évesnél 
fiatalabb 

 

háztartások 
száma 

személy 
foglalkoz-

tatott 

családok 
száma 

száz 
családra jutó 

családtag 

gyermek 

Járás 14857 274 115 11552 301 118 59 

Stat. Kistérség 16828 272 115 13016 300 117 58 

Gyál város 8354 279 117 6609 302 121 60 

A háztartások száma a városban 10,3 %-kal magasabb, mint a lakott lakóegységek száma, ami 7573 volt. Gyálon 

20,6 % az egyszemélyes, 27,6%-os a kétszemélyes háztartások száma, 21,2% a háromszemélyes háztartás, és 30,6 

%-ukban laknak négy-hatszemélyes háztartásban. 

 

A háztartások a háztartásban élők száma és gazdasági aktivitási összetételei szerint, 2011  

  

 
1 2 3 4 5 6- 

 

 személlyel 

összesen 

 

Járás 3247 4062 3223 2762 1059 504 14857  

Stat. Kistérség 3739 4632 3651 3088 1174 544 16828  

Gyál Város 1719 2303 1779 1618 619 316 8354  

   

 háztartásban élő száz háztartásra jutó 

 

idős korú 
személy 

foglal-
koztatott 

munka-
nélküli 

inaktív 
kereső 

eltartott személy
időskorú 
személy 

foglalkoz-
tatott 

         

Járás 7900 17158 2321 10270 10965 274 53 115 

Stat. Kistérség 9055 19322 2548 11696 12205 272 54 115 

Gyál Város 4510 9764 1404 5744 6418 279 54 117 

A családok családösszetétel és a gyermekek száma szerint, 2011      

 Házaspár és élettársi kapcsolat apa anya 

 
gyermek-

kel 
gyermek 
nélkül 

együtt 

ebből élettársi 
kapcsolat gyermekkel

egy szülő 
gyermek-

kel 
Összesen 

száz 
családra 

jutó 
családtag 

száz 
családra 

jutó 
gyermek 

Járás 6036 3459 9495 1916 309 1748 2057 11552 301 118 

Stat. Kistérség 6764 3962 10726 2173 347 1943 2290 13016 300 117 

Gyál város 3446 1912 5358 1129 189 1062 1251 6609 302 121 

Száz háztartásra 117 fő foglalkoztatott jut, ami azt jelenti, hogy a háztartások döntő része egykeresős. 
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A háztartások 56,2 %-ban nevelnek gyermeket. Az egy szülő gyermekkel összetételű háztartás az összesnek 

(8354) 14,9 %-a. Ez az arány Pest megyében 18 % volt. 

A lakóegységek rendeltetése és lakóik, 2011      

 Lakás 

 

lakott nem lakott együtt 
lakott üdülő 

lakás és 
lakott 
üdülő 
együtt 

lakott egyéb 
lakóegység 

összesen 

száz lakott 
lakásra és 

lakott 
üdülőre jutó 

lakó 

Járás 13617 1142 14759  -  14759 28 14787 299 

Stat. Kistérség 15504 1306 16810  -  16810 29 16839 295 

Gyál város 7552 535 8087  -  8087 21 8108 308 

A lakások és lakott üdülők szobaszám, tulajdonjelleg és használati jogcím szerint, 2011   

 szobaszám tulajdonjelleg használati jogcím 

 

magán-
személy 

önkor-
mányzat 

más in-
tézmény, 
szervezet 

 

1 2 3 4- 

tulajdona 

tulajdonos bérleti 
más 

jogcímű 

lakás és 
lakott 
üdülő 
együtt 

Járás 1144 4380 4664 4571 14629 36 94 13064 384 169 14759 

Stat. Kistérség 1354 5161 5324 4971 16658 49 103 14853 463 188 16810 

Gyál város 635 2313 2454 2685 8046 4 37 7281 184 87 8087 

 

Városunkban 535 lakásnak nem volt lakója, ami az összes 8087 db-nak a 6,6 %-át teszi ki. Magántulajdonban van 

a lakások 99,5 %-a, és csak 0,5 %-ot tesz ki az egyéb szervezeti tulajdon. A népszámláláskor még 4 

önkormányzati lakott lakás volt. 

Lakások és lakott üdülők építési év szerint, 2011      

 

1946 
előtt 

1946-1960 
1961-
1970 

1971-
1980 

1981-1990 1991-2000 2001-2005 2006-2011 összesen 

Járás 1016 1380 2467 3011 2241 1923 1465 1256 14759 

Stat. Kistérség 1293 1748 2887 3387 2503 2067 1555 1370 16810 

Gyál város 253 533 1374 1749 1299 1143 991 745 8087 

 

A városban a lakásállomány 51,8 %-a 1970 és 2000 között épült. 1946 előtti csupán 3,1 % azaz 253 db lakás. 

1946-70 között épült a lakások 23,6 %-a és 2000 után 21,5 %. 2012-től drasztikusan lecsökkent az építési ütem és 

mindösszesen 87 db lakás épült. 
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Lakások és lakott üdülők alapterület szerint, 2011      

 -29 30-39 40-49 50-59 60-79 80-99 100- 

 m² alapterületű lakás 
összesen 

egy lakásra jutó 
alapterület, m² 

Járás 213 392 736 1228 3681 4270 4239 14759 85 

Stat. Kistérség 234 456 836 1439 4077 4882 4886 16810 85 

Gyál város 122 220 424 684 2120 2402 2115 8087 85 

Gyálon a lakások mérete 55,9 %-ban 80 nm felett van. A 100 nm feletti lakások száma ezen belül is igen magas 

(26,2 % az összeshez képest) és e miatt a városban egy lakásra átlagban 85 nm jut. A Pest megyei lakások 

átlagmérete 86 nm és ez 9 nm-el magasabb, mint az országos átlag. 

41 és 80 nm között van az állomány 39,9 %-a és csupán 342 db van 40 nm alatt.  

Az ingatlanok 90, 9 %-a közcsatornával ellátott. Pest megyében ez a szám 72 %, a járásban viszont 87,7 %, a 

közműhálózatra való rákötési kötelezettség miatt ez az arány azóta további javulást mutat. 

Lakások és lakott üdülők felszereltség szerint, 2011    

 hálózati házi köz- házi 

 vízvezetékkel 

meleg 
folyóvízzel 

vízöblítéses wc-
vel csatornával 

 ellátott lakás 

összesen 

Járás 13706 780 13929 13973 12946 1540 14759 

Stat. Kistérség 15529 953 15824 15860 14583 1899 16810 

Gyál város 7782 222 7753 7794 7352 652 8087 

   

Lakások és lakott üdülők komfortosság szerint, 2011   

 

összkom-
fortos 

komfortos fél-komfortos 
komfort 
nélküli 

szükség- és 
egyéb lakás 

összesen 

Járás 10414 3233 371 636 105 14759 

Stat. Kistérség 11405 4081 449 761 114 16810 

Gyál város 6169 1447 197 219 55 8087 

A városunkban a lakások 76,2 %-a összkomfortos. Ez Pest megyében 68 % , a járásban pedig 70,6 %, tehát 

lényegesen jobbak a mutatószámaink. Van azonban még mindig 2,7 %, azaz 219 db komfort nélküli lakás. 

Szükséglakás 55 db van, ami 0,6 %-át teszi ki a lakásállománynak. 

Lakóházak és üdülők magassága és nagysága, 2011   

 1 2-3   4-10  11- 

 
földszintes emeletes 

lakásos 
összesen 

Járás 13146 27 11879 1239 54  -  13174 

Stat. Kistérség 15038 48 13738 1269 78  -  15087 

Gyál város 7084 10 6199 882 12  -  7094 

 

Gyálon a 2011-es népszámlálás 7094 lakóépületben, 8087 lakást mért fel, ami azt jelenti, hogy 100 épületre 114 

db lakás jut. 
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Gyál lakosságának jövedelmi viszonyait a következő táblázat mutatja be: 

Lakossági jövedelmek

KSH adatok 2010* 2011 2012 2013 2014
Átlag nettó jövedelem (országos) HUF/fő 939 396 948 790 958 278 967 861 977 539
Alsó decilis nettó jövedelme (országos) HUF/fő 302 893 305 922 308 981 312 071 315 192
Közép-Magyarországi nettó jövedelme HUF/fő 1 139 564 1 150 960 1 162 469 1 174 094 1 185 835
Városok nettó jövedelme HUF/fő 1 047 734 1 058 211 1 068 793 1 079 481 1 090 276
Alsó decilis szorzó % 32,24% 32,24% 32,24% 32,24% 32,24%
Közép-Magyarország szorzó % 121,31% 121,31% 121,31% 121,31% 121,31%
Város szorzó % 111,53% 111,53% 111,53% 111,53% 111,53%
* Forrás: http://www.ksh.hu/jovhelyzet10_tablak

Reáljövedelem változás % 1%

Jövedelem becslés 2010* 2011 2012 2013 2014
Gyál átlagos nettó jövedelem HUF/fő 1 270 987 1 283 697 1 296 534 1 309 499 1 322 594
Gyál alsó decilis nettó jövedelme HUF/fő 409 809 413 907 418 046 422 227 426 449

 

A KSH adatai alapján az átlagos nettó jövedelem 110 e Ft/hó, ami magasabb mint a Közép-magyarországi 

régióban dolgozóké, ahol még a százezer forintot sem éri el, azonban a városi létformához, az összkomfortos, 

átlag 85 nm-es lakások fenntartásához relatíve így is kevés, különösen úgy hogy a háztartások 48,2%-a egy vagy 

kétszemélyes. A családi ház fenntartása, esetlegesen a felvett hitelek törlesztése szűkössé teszi a megélhetést. 

Látni kell azt is, hogy a keresők kétharmada ingázik és közel azonos számú gépjárművet tartanak fent, mint ahány 

háztartás van, amely a kiadásokhoz szintén nagymértékben hozzájárul. 

Ezért az Önkormányzatnak sokszor kell segítséget nyújtani egy-egy rendkívüli élethelyzet kezelésében. 

A térség önkormányzatai 1990 és 2010 között a legnagyobb összegeket a közműhálózatok fejlesztésére 

fordították. 

A lakossági és intézményi fűtést olcsóbbá és kényelmesebbé tette a vezetékes gáz bevezetése, ennek érdekében 

nagy erőfeszítéseket tettek mind a települések, mind a helyi lakosok. Mintegy 315 km új gázcsövet fektettek le a 

térségben, s így már 519 km vezeték húzódik a földben. 

A 2012. évben, a vízellátásba bekötött lakások 92%-a volt csatornára is rákötve, tehát az ellátottság, 

közművesítettség szintje jó. A városban keletkező szennyvíz a végátemelőn keresztül kezelés nélkül, 

nyomócsövön csatlakozik a fővárosi szennyvízhálózathoz A folyékony kommunális hulladék a vecsési szennyvíz-

előkezelőbe kerül.  
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II. A 2015-2019-BEN MEGVALÓSÍTANDÓ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 
 
1. Lakossági felmérés eredménye a fejlesztésekkel való elégedettségről és a fejlesztések 

irányáról 
 
Önkormányzatunk nagy jelentőséget tulajdonít a lakossági vélemények megismerésének, ezért az ÁROP 

szervezetfejlesztési pályázat keretében erre különleges hangsúlyt fektetett. Egyrészt, hogy visszajelzést kapjunk 

mennyire elégedettek, másrészt, hogy a fejlesztések irányát egyértelműbben ki lehessen jelölni. 

Több mint 1200 megkérdezett 2014. szeptemberében az alábbi válaszokat adta. 

 

 

 

A megkérdezett lakosság több, mint 34%-ban a megvalósult fejlesztésekkel teljes egészében elégedett, 26 % 

inkább elégedett, 31 % közepesen elégedett, tehát 60%-uk mondható inkább elégedettnek. A kevésbé elégedettek 

aránya 5 %, egyáltalán nem elégedett 2%. 

A válaszadók korösszetétele szerint az idősebb korosztályokban szignifikánsan többen vannak a teljes mértékben 

elégedettek, mint a fiatalabb korosztályokban. 

 

A válaszadók 60%-a inkább elégedett, vagy teljes mértékben elégedett a fejlődéssel helyi szinten, ami az országos 

fejlődéssel való elégedettség több, mint kétszerese. Ez nagyfokú bizalmat jelent az Önkormányzat felé és ezen az 

úton haladva a Gazdasági programban a lakosság igényeire épülő fejlesztéseket kell megvalósítani. 

A fejlesztési prioritások 2014. szeptemberében a következők voltak: 
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Uszodaépítés, közutak javítása, Egészségügyi Központ, Gyál-felső vasútállomás, járdaépítés, iskolák, óvodák 

fejlesztése, közvilágítás korszerűsítése, szelektív hulladékgyűjtés és végül sportcsarnok építés, ez a lakosság 

prioritása, ami pl. az Egészségügyi Központ esetében a felújításon túl további igényeket pl. szakrendelések 

fejlesztését jelenti. 

 

A Gazdasági Programba beépülő EU-s támogatású projektek: 

 Projekt neve Tartalma: Előirányzat (Ft) 

1. KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 számú, 
„Gyáli Hulladékgazdálkodási 
Program” 

Szelektív hulladékgyűjtést és házi 
komposztálást segítő edényzet és 3 
szállítójármű, valamint egy 
komposztforgató gép beszerzése, a 
kapcsolódó informatikai fejlesztéssel 

384.486.200,-Ft 

2. A Környezet és Energia Operatív 
Program keretén belül KEOP-2014-
5.5.0/K számon a „Közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása” 

Gyál közvilágítás energiatakarékos 
átalakítása 

260.488.240,- Ft 

3. KMOP-4.7.1-13”elektronikus helyi 
közigazgatási infrastruktúra 
fejlesztése” (ASP) 

A pályázat megvalósítása Gyál-
Gomba-Mogyoród-Tápióság és 
Tápiószecső önkormányzati 
konzorciumban történik. 
 

11.292.120,-Ft- 

 

Nyertes EU-s pályázataink részben fedezetet nyújtanak a lakosság által is elvárt fejlesztésekre. 
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2. Az Önkormányzat működőképességének fenntartása, és a kötelező feladatainak 
maradéktalan végrehajtása  

 

Az Mötv. 13. § (1) bekezdése szerint: „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 

1. településfejlesztés, településrendezés; 

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás 

biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek 

parkolásának biztosítása); 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 

6. óvodai ellátás; 

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a 

kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 

8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg; 

9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás 

megelőzésének biztosítása; 

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 

14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek 

biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

15. sport, ifjúsági ügyek; 

16. nemzetiségi ügyek; 

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

19. hulladékgazdálkodás; 

20. távhőszolgáltatás (nem releváns városunk esetében) 

21. víziközmű-szolgáltatás.” 

 
Az Mötv. 111. § (2) szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből 

finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem 

veszélyeztető önként vállalt feladatait. 

Az Mötv. 112. § (1) szerint a helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és 

pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a 

feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint 

központi költségvetési támogatásból teremti meg. 
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A szociálpolitikai- pénzbeli és természetbeni – juttatások tervezésénél alapvető szempontnak kell tekinteni azt a 

törekvést, hogy a segélyek reálértékét megőrizzük. E törekvést megalapozza, hogy minden évben jogszabály 

határozza meg az adott évre vonatkozó öregségi nyugdíjminimumot (2015-től 28.500,-Ft) és több segélyezési 

forma értéke a nyugdíjminimum százalékában meghatározott.  

 

3. Pénzügyi gazdálkodás, adópolitika 
 
Az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0008 projekt kapcsán az Önkormányzat pénzügyi átvilágításában az IPS Kft. 

alvállalkozója, a  Merkel & Partner Hungary Kft. vett részt, mely külső elemzőként több lényeges elemre hívta fel a 

figyelmet a gazdálkodással kapcsolatosan. 

A 2012. és 2013. pénzügyi év vagyonstruktúrája, finanszírozása, de még a működési bevételek és költségek 

szerkezete is jelentősen eltért. 2012-ben az állam még átengedte a központi adókból a személyi jövedelemadó egy 

részét az önkormányzatoknak, amely 2013-ra megszűnt, ellenben 2013-ban az államhoz került az oktatási 

intézményekben dolgozók jövedelmeinek, juttatásainak finanszírozása. 2013-tól az önkormányzatok a beszedett 

gépjárműadó 40%-ával gazdálkodhatnak és 60%-át továbbutalják az államnak. 

Az Mötv. értelmében 2013. január 1-től jelentős átalakítások történtek az önkormányzatok finanszírozási 

modelljében. Az intézmények egy részénél (iskolák) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében a 

bérköltségeket és a pedagógus alkalmazottakat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: ”KLIK”) 

vállalta át, miközben az önkormányzat maradt ezen intézmények működtetője. A normatív támogatás rendszere 

ennek megfelelően átalakult, feladatalapúvá vált és jelentősen csökkent. Az önkormányzatok bevételei közül szintén 

kikerültek a következő tételek: SZJA bevételek helyben maradó része (8%) és visszaosztott része (32%), 

gépjárműadó 60%-a. 

Mindezek eredményeképpen az Önkormányzat bevételei és kiadásai is jelentősen csökkentek 2013-ban az előző 

évhez képest. A bevételek 53%-kal, a kiadások 47%-kal csökkentek, ennek megfelelően a működési jövedelem is 

csökkent, bár továbbra is pozitív maradt. 

A Kormány döntése értelmében a magyar állam 2013 szeptemberében a CHF-alapú kötvénykibocsátásból fennálló 

tartozás 60%-át átvállalta, a fennmaradó 40%-át a magyar állam 2014. február 28-ig vette át, ezáltal az 

Önkormányzat adósságtörlesztési kiadásai jelentősen csökkentek, ami megmutatkozik a 2014-re tervezett nettó 

működési jövedelemben is.   

A pozitív értéket mutató nettó működési jövedelem fejlesztési kiadások fedezetét biztosíthatja, illetve folyamatosan, 

évenként képződő pozitív nettó működési jövedelemből meghatározható a jövőben vállalható, teljesíthető éves 

adósságszolgálat. 

A gyáli Önkormányzat működési bevételeinek több mint felét a közhatalmi bevételek adják, arányuk az elmúlt 3 

évben a következőképpen alakult: 2012-ben 55%, 2013-ban 50%, 2014-re tervezett arány 62%. 

További jelentős részt képviselnek a kapott támogatások (29%, 32% és 31%), valamint – bár egyre csökkenő 

mértékben - az intézményi működési bevételek (16%, 10% és 6%). 
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Az adófizetők számának megoszlását a fő adónemek tekintetében a következő ábra mutatja be: 

 

 

A gépjárműadó tekintetében is tapasztalható volt központi átstrukturálás, 2013-tól a helyben kivetett gépjárműadó 

40%-a marad csak az önkormányzatoknál, a fennmaradó 60%-ot tovább kell utalniuk a központi költségvetésbe. 

Ugyanakkor 2013. január 1-jétől az állam jelentős terhet vett le az önkormányzat válláról azzal, hogy a pedagógusok 

bérének finanszírozását átvállalta még akkor is, ha az csökkentette az állami támogatás összegét (valamint a 

gépjárműadó 40%-át a személyi jövedelemadó megkapott részét is). 

Az önkormányzati finanszírozás átstrukturálásának egyik elemeként tehát az oktatási intézmények egy része 

(általános és középiskolák, szakiskolák, művészeti iskolák) a KLIK felügyelete alá került. A gyakorlatban ez azt 

jelentette, hogy az átvett intézményekben dolgozó pedagógusok a KLIK fennhatósága alá kerültek, a hozzájuk 

kapcsolódó személyi jellegű kiadások kikerültek az Önkormányzat költségvetéséből. Gyál esetében az Ady Endre, 

Zrínyi Miklós és Bartók Béla általános iskolák és a Kodály Zoltán Zeneiskola kerültek át a KLIK fenntartásába, 

közvetlenül a Gyáli tankerülethez. Az Eötvös József Szakképző iskola a Ceglédi KLIK-hez került. Az 

iskolaépületek működtetése és a nem szakmai működtetés biztosítása azonban továbbra is az Önkormányzat feladata 

maradt.  

Gyál Város Önkormányzata 2012. december 29-én megbízási szerződést kötött a Gyál Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel a KLIK-nek átadott intézmények működtetéséről. A megállapodás lényegi 

elemei a következők voltak: 
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a) A megbízottat a feladat ellátásáért havi megbízási díj illeti meg, ami az intézmény éves 

fenntartási költségvetésének 1/12-ed része. 

b) A megbízási díj két fő elemből áll: havi rezsiköltségek, egyéb fenntartási (karbantartási, 

üzemeltetési) költségek. 

c) A rezsiköltségeket a megbízó (azaz az önkormányzat) a tényleges számlák alapján utólag 

korrigálja, a többlet különbözetet rendezi. 

A fenti megállapodás értelmében az önkormányzat tehát kifizette az intézmények tényleges rezsiköltségeit, valamint 

a költségvetésben meghatározott egyéb üzemeltetési költségeket. A fenti megállapodás a jelenlegi formában a 

következő kockázatokat hordozza magában: 

a) Mivel az intézmények vezetőire nincsen közvetlen ellenőrzési joga, ezért a rezsiköltségek 

alakulását sem tudja az önkormányzat megfelelően kontrollálni, a tényköltségeket teljes egészében meg 

kell térítenie az intézmények felé, ezért az intézmények vezetői, az üzemeltetésért felelős alkalmazottak 

nem érdekeltek a felelős költséghatékony gazdálkodásban, hiszen a felmerült költségeket az önkormányzat 

úgyis megtéríti. 

b) Mivel az egyéb üzemeltetési költségeket is az előzetes éves költségvetés alapján, fix havi 

összegben fizeti az önkormányzat, ezért az intézményt működtetők ezen költségek tekintetében sem 

érdekeltek a költségek csökkenésében, megtakarítások elérésében. Az éves költségvetésnél kevesebb 

költségre nincsen ösztönző beépítve a szerződésbe, ezért a rendelkezésre álló költségkeretet teljesen el is 

költik. 

c) A rezsiköltségek alakulását az alábbi ábra szemlélteti a KLIK által átvett intézményeknél: 

Adatok E Ft-ban, (Nettó ár)

Ady 

Megnevezés 
2012 2013 változás % 2014 változás% 2013-hoz képest

Víz 2680 3118 16% 3884 24%

Gáz 6148 7473 22% 6798 -9%

 Villany 3049 2644 -13% 2709 2%

Szemét 848 850 0% 617 -27%

Egyéb 67603 78037 15% 62212 -20%

Dologi kiadások összesen 80328 92122 15% 76220 -17%
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Adatok E Ft-ban, (Nettó ár)

Zrínyi 

Megnevezés 
2012 2013 változás % 2014 változás% 2013-hoz képest

Víz 1350 1365 1% 1423 4%

Gáz 12003 13794 15% 10886 -21%

 Villany 3199 2893 -10% 2210 -24%

Szemét 543 541 0% 442 -18%

Egyéb 47209 50605 7% 47136 -7%

Dologi kiadások összesen 64304 69198 8% 62097 -10%
 

Adatok E Ft-ban, (Nettó ár)

Bartók 

Megnevezés 
2012 2013 változás % 2014 változás % 2013-hoz képest

Víz 3017 2018 -33% 1717 -15%

Gáz 8786 10998 25% 7339 -33%

 Villany 2725 3300 21% 3626 10%

Szemét 259 300 16% 295 -2%

Egyéb 44697 50724 13% 40504 -20%

Dologi kiadások összesen 59484 67340 13% 53481 -21%
 

A táblázatot elemezve megállapíthatjuk, hogy a 2012 és 2013-as évekhez képest jelentős csökkenés mutatkozik 

az iskolák kiadásai tekintetében 2014-ben. A dologi kiadások összesen alapján a legnagyobb költséghatékonyságot a 

Gyáli Bartók Béla Általános iskola mutat 21%-al, kiemelve a gáz- díj 33%-os csökkenését. A Gyáli Ady Endre 

Általános Iskola adatai is majdnem mindenhol a takarékosságot tükrözik, kivétel ez alól a 24%-os vízszámla 

növekedés. A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola kiadásai is mérséklődtek, a vízszámla kivételével mindenhol 

jelentős költségcsökkenés figyelhető meg, a villanyszámla 24%-os csökkenéséről nem elfeledkezve. 
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Egyéb kiadások megoszlása 2014 évre       Étkeztetésből származó bevételek 2014 évre

                    

Megnevezés Ady Zrínyi Bartók     Megnevezés Ady Zrínyi Bartók 

100%-on étkezők 32999 12832 10803     
100%-ot 
térít 20416 7922 6637

50%-on étkezők 8683 2475 2645     50%-ot térít 2763 754 818

ingyen étkezők 13384 25415 22057     
ingyen 
étkezik 0 0 0

étkezés összesen 55066 40722 35505     összesen 23176 8676 7455

egyéb kiadások 7146 6414 4999     

kiadások-
bevételek 
különbözete 31890 32046 28050

egyéb kiadások 
összesen 62212 47136 40504             

 

Az egyéb kiadások sora, mint láthatjuk a 100%-os, 50%-os és ingyenes étkeztetésből áll, ami az összeg legnagyobb 

hányadát teszi ki, valamint az egyéb kiadásokból, mint például berendezések, karbantartás, szolgáltatási kiadások, 

egyéb dologi kiadások. Az étkeztetésből származó bevételek összege jelentősen kompenzálja a kiadás oldalon lévő 

étkezés összesen sorát, de így is jól érzékelhető az Önkormányzat által átvállalt összeg nagysága. 

Az adóbevételek nem növekedtek jelentősen az előző évekhez képest, annak ellenére, hogy az iparűzési adó mértéke 

(1.8%) a nagyobb települések viszonylatában alacsonynak számít. Ez vonzó letelepedési helyszínné tette 

településünket, azonban a pénzügyi és gazdasági válság következtében nagyon sok kis és közepes méretű 

vállalkozás szűnt meg, került végelszámolás és felszámolás alá. 

A helyi adók közül a társaságok által fizetett iparűzési adó a legjelentősebb adóbevétel, amely – az egyéb 

adónemekkel kapcsolatos változások miatt – egyre nagyobb részarányt képvisel a közhatalmi bevételek között 

(2012: 57%, 2013 és 2014: 77%). 

A bevételeknek csak kis része származik intézményi működési bevételekből, amelynek fő tételei: vállalkozásoktól 

beszedett díjak (bérleti és egyéb), kamatbevétel, az egyéb sajátos bevételek (úgy, mint behajtási engedély, mezőőri 

járulék visszaigénylésének összege, közbeszerzési dokumentációk ellenértéke), valamint az ezekhez kapcsolódó áfa 

összege. Itt került továbbá elszámolásra az étkeztetés során beszedett térítési díj összege is. 

Az önkormányzatok számára a központi költségvetésből származó források folyamatosan csökkennek, azért, hogy 

prudensebb gazdálkodásra késztesse az önkormányzatokat, illetve azért is, mert több előzőleg önkormányzati 

feladatot átvett az állam, amelyek következményeként csökkentek azok kiadásai. Az önkormányzatok ezért 

kénytelenek a működési bevételeik egyre nagyobb részét a helyi adókból előteremteni. Ezek között a helyi adók 

között a legfontosabb a helyi iparűzési adó, ugyanis ebből származik a gyáli Önkormányzat bevételének legnagyobb 

része. 
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2014-től az önkormányzatok kettős könyvvitel szabályai szerint is elszámolják a gazdasági eseményeket, ez 

lehetőséget ad az egyes önkormányzatok pénzügyi helyzetének pontosabb és valósabb megítéléséhez. 

A Merkel & Partner Hungary Kft. véleménye szerint a város jó földrajzi elhelyezkedése (főváros közelsége, 

közlekedési csomópontok, logisztikai és ipari parkok közelsége) további lehetőséget nyújthat nagyobb potenciális 

adófizetők vonzására, amely összehasonlítva más hasonló elhelyezkedésű és lélekszámú városokkal még rejtenek 

kihasználatlan tartalékokat, lehetőségeket.  

Az Önkormányzatnak a kiadási megtakarítások mellett bevételt növelő intézkedéseket is tennie kellene. Az 

esetleges új befektetők nemcsak a helyi adófizetéshez nyújthatnának további forrásokat, hanem a helyi polgároknak 

életszínvonalát is javíthatnák. Egy nagyobb befektető befogadásánál fontos mérlegelni a negatív hatásokat is, 

azonban amennyiben a hatások összességében pozitívak, társadalmi elfogadottság mellett, javíthatja a gyáli polgárok 

elégedettségét az Önkormányzat tevékenységével kapcsolatosan.  

Az ipari park lehetőségei tovább fejleszthetőek. Az egyik vonzóerő lehet, hogy az Önkormányzat az 

alkalmazható legmagasabb adókulcsnál alacsonyabb adókulcsot alkalmaz nagyon jó infrastruktúrával. Az 

Önkormányzat helyesen ismerte fel, hogy az adóbevételeket nem az adókulcs emelésével kell elsősorban emelni. Az 

ún. „Laffer” stratégia szerint, az adókulcs csökkentésével általában növekszik a gazdasági aktivitás, a 

versenyképesség, s az így előálló gazdasági növekedés majd kitermeli az adókulcsok csökkenése miatti 

költségvetési bevételkiesést, mert már pár ezrelékpont különbségért is a társaságok szívesebben helyezik át 

tevékenységüket a profit növelése érdekében. 

Gyál földrajzi helyzete és infrastruktúrája egyre kedvezőbbé vált az utóbbi években. Budapest és a Liszt Ferenc 

repülőtér közelsége már eddig is adott volt, azonban az MO autóút új része újabb lehetőségeket nyújthat a gazdasági 

továbbfejlődésben.  

A helyi iparűzési adó mértéke 1,8 %,, mely alacsonyabb a helyi adókról szóló törvényben meghatározott maximális 

adómértéktől, a 2 %-tól. Az adó mértéke elsősorban a kis- és középvállalkozások döntéseit határozzák meg, azonban 

a nagyobb potenciális befektetők választási döntésében elsősorban nem a helyi iparűzési adó mértéke, hanem sokkal 

inkább a vállalkozóbarát körülmények, az Önkormányzat professzionális hozzáállása, az infrastruktúra fejlettsége, a 

kiszolgálás minősége és gyorsasága lesz a döntő tényező.  

További infrastrukturális fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy a hasonló adottságú településekkel összemérve a 

befektetők, cégek Gyál városát válasszák tevékenységük helyszínének. Az önkormányzati szektorban is meg fog 

jelenni a verseny a települések között a jelentősebb potenciális befektetők megszerzésével kapcsolatosan, ezért az 

Önkormányzatnak tovább kell erősítenie a vállalkozásbarát és vállalkozás szellemű hozzáállását. 

A kis- és középvállalkozások településre vonzása is fontos, de a bevétel növeléséhez új nagyvállalkozók, 

multinacionális befektetők kiszolgálása lenne lényeges, mely potenciális befektetőkkel az Önkormányzat 

legmagasabb döntéshozói szintjének kell tárgyalnia.  

Gyál városának a külső befektetők felé történő kommunikációt, a feléjük irányuló marketinget tovább kell 

fejlesztenie, hogy a döntéshozók jobban megismerhessék Gyál városa által nyújtott lehetőségeket. 
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A társadalmi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat szükséges kifejleszteni, hogy azok folyamatosan megfeleljenek 

a várható elvárásoknak, felhasználva a létező földrajzi adottságokat. Ehhez újra kell definiálni a célokat és 

megfelelő stratégiát, városmarketinget kell kialakítani. 

A Merkel & Partner Hungary Kft. véleménye szerint gyáli belső marketing, amely elsősorban a gyáliak igényeinek 

kielégítésére szolgál, a felmérések alapján nagyon jó. Fontos lenne azonban a külső marketinggel többet foglalkozni 

az eddigieknél, amely a városon kívüliek, elsősorban a befektetők elvárásait hivatott kielégíteni a város fejlődése 

érdekében. A belső és külső marketing igényrendszere szorosan összefügg egymással vagy gyakran egybeesik, de 

mindenképpen fontos hogy ne álljanak szemben egymással. A marketing egyik eleme a helyszínmarketing, például a 

városközpont/egyes alközpontok (pl. ipari park) vonzóvá tétele, újraélesztése. 

  
Megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat saját bevételeinek szerkezete átrendeződött. A bevételek meghatározó 

hányada a helyi adóból származó bevétel. Nagy jelentőségű volt a város adósságterhének eltörlése. 

Egyre nagyobb jelentősége lesz az egyéb bevételek aránya növelésének és a kiadások csökkentésének. Az 

önkormányzati feladatok finanszírozásában a működési – jellemzően az intézményi, hivatali fenntartási és a 

városüzemeltetési – költségek lesznek továbbra is a meghatározóak. A költségtakarékossági lehetőségek 

vizsgálata, a finanszírozási lehetőségek feltárása folyamatos feladat. 

Fejlesztési forrásaink külső eszközökből úgy, mint működő és pénzügyi tőke bevonásából, EU-s és más pályázati 

lehetőségekből származnak.  
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A működőképesség alapja a bevételek és kiadások hosszú távú egyensúlyának fenntartása. 

A cél elérése érdekében felhasználható eszközök, intézkedések: 

a.) Az Önkormányzat bevételeinek növelése és kiadásainak csökkentése: 

- Önkormányzati vagyonelemek hosszútávra szóló hasznosítása. 

- Intézményi bevételek növelése, differenciált térítési rendszerek bevezetése, melyek tekintettel vannak a 

szolgáltatást igénybe vevők teherviselő képességére és szolgálják a társadalmi igazságosság elvárásait. 

- A térségi önkormányzati együttműködésből fakadó előnyök érvényesítése. 

- Pályázati lehetőségek kihasználása a működés és fejlesztés minden területén. 

- Az önkormányzati intézmények és gazdálkodás átvilágítása, a meglévő intézményi és polgármesteri 

hivatali struktúra korszerűsítésének vizsgálata a hatékonyabb és takarékosabb működtetés érdekében. 

- Intézményi folyamatok, erőforrások felülvizsgálata.  

- Az államháztartás tendenciáival összhangban az önként vállalt feladatok prioritásának és körének 

meghatározása, döntés az egyes önként vállalt feladatok elhagyásáról. 

- Az önkormányzati felújítások tervszerű, műszaki, szakmai szükséglet szerinti sorrendjének és 

ütemének meghatározása a ciklus teljes időszakára. 

 

4.  Gyál Város Önkormányzata által alapított és fenntartott költségvetési szervek, 
gazdasági társaságok: 

 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról (továbbiakban SzMSz) 3. sz. függelékében tartalmazza Gyál Város 

Önkormányzata által alapított és fenntartott költségvetési szervek, gazdasági társaságok felsorolását. 

 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: 
 
• Gyáli Polgármesteri Hivatal 
• Városi Egészségügyi Központ 
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Önállóan működő költségvetési szervek: 
 
• Bóbita Bölcsőde 
• Liliom Óvoda 
• Tátika Óvoda 
• Tulipán Óvoda 
• Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
 

 
 
Gyál Város Önkormányzata által alapított egyszemélyes gazdasági társaság: 
 
• Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
• Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság 
• Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  
 
Gyál Város Önkormányzatának tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság:  
 
• Dél-Pest Megyei Regionális Viziközmű Zrt.  
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Gyáli Polgármesteri Hivatal 

Az SzMSz 66. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Képviselő-testület - Gyáli Polgármesteri Hivatal 

elnevezéssel- egységes hivatalt hoz létre, az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek 

döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. 

A Gyáli Polgármesteri Hivatal a szervezet céljainak megfelelően meghatározta minőségpolitikáját, melyben 

kinyilvánította a minőség megvalósítása és a folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettségét. 

A Hivatal célja a polgárok ügyeinek minél kulturáltabb körülmények közötti gyors és szakszerű elintézése, 

valamint a Képviselő-testület döntés-előkészítő és végrehajtó munkája hatékonyabbá tétele, a polgárbarát Hivatal 

megvalósítása. Ennek érdekében valamennyi munkatárs feladata, hogy megfelelő, naprakész felkészültséggel, 

pontos, udvarias ügyintézéssel álljanak az ügyfelek rendelkezésére. Folyamatosan bővítsék szakmai ismereteiket, 

rendszeresen képzéseken vegyenek részt. 

Fenti célok elérése érdekében bevezette és alkalmazza a közigazgatási szervek számára kidolgozott CAF Közös 

Értékelési Keretrendszert és időről-időre felméri azt is, hogy az irányításában és működésében a teljes körű 

minőségirányítás (TQM) hogyan és milyen szinten valósul meg. 

Az ügyfélközpontú közigazgatás lényeges feltétele, hogy ismerjük az ügyfelek véleményét a közigazgatás 

szolgáltatásairól. Ennek érdekében alakítottuk ki az ügyfél-elégedettség mérés rendszerét,melyet évente egy 

alkalommal hajtunk végre. 

2014.évi ügyfél elégedettségi mérés eredményei: 
93,41 % alapvetően elégedett az ügyintézők segítőkészségével, 91,43 % az ügye elintézésével is elégedett. 
90,68 % elégedett a recepció szolgáltatásaival, 87,39 %-a az ügyfeleknek úgy gondolja, hogy megfelelő idő alatt 
intézték el az ügyét és 84,02 % többnyire jónak ítélték az ügyfélfogadás rendjét. 
83,9 %-uk gondolja úgy, hogy a Hivatal/Önkormányzat által szervezett események megfelelőek, 80,66 %-uk 
szerint jó a weboldala a városnak, és 72,08 %-a többnyire elégedett az Új Gyáli Újsággal. 
 
A Hivatal és az intézmények kapcsolata 
 
Az intézményi irányítás gazdasági tartalékaira a szervezetet átvilágító IPS Tanácsadó Kft az alábbiak szerint hívta 

fel a figyelmet: 

 Az önkormányzati intézményeknél a támogató, kiszolgáló feladatok átszervezéssel 

hatékonyabban működtethetők.  

 Az iskolák esetében az üzemeltetési, karbantartási, és beszerzési költségek optimalizálásában 

vannak még lehetőségek.  

 A vagyon használat és gazdálkodás felelősségének szétválasztása az oktatási intézményekben 

nehezíti a hatékony költséggazdálkodást. 

 A bérbe adható épületekből, termekből nyerhető bevételek nem teljes körűen kiaknázottak 

(oktatás-nyelvtanfolyam, stb.).  

Intézményekre kidolgozott ösztönzési modell szükséges, mely intézményenként meghatározza az üzemelési 

normát, melynek beépítése az intézményekkel kötött szerződésbe építendő, tételesen: 

- Rezsiköltségek (villany, gáz, víz külön-külön), 

- Telekommunikációs költségek, 

- Papír, írószer, iroda technikai költségek, 
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- Javítási költségek, 

- Egyéb dologi költségek tekintetében. 

 

A közfeladat ellátás javasolt folyamata  

1. Gazdasági program kidolgozása, adott közfeladat célok meghatározása. 

2. Elvárt Kulcs Teljesítmény Mutatók meghatározása adott évre. 

3. A költségvetés tervezése adott közfeladatra. 

4. Szerződés kötés, elvárások rögzítése. 

5. Erőforrás biztosítás, szervezés. 

6. Megvalósítási ütemterv, erőforrás allokáció. 

7. Közfeladat ellátás. 

8. Közfeladat ellátás finanszírozása. 

9. A közfeladat ellátás alapadatainak rendszeres gyűjtése. 

10. Az alapadatokból Kulcs Teljesítmény Mutatók képzése és kiértékelése. 

11. Az eltérések elemzése, okok feltárása. 

12. Akciók megtervezése a hatékonyság növelésére. 

13. Fejlesztések, beavatkozások  megvalósítása. 

14. Új célok  kijelölése gazdasági programhoz illeszkedően. 
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5.Településfejlesztési politika, településrendezés 

5.1. Gyál Város Településfejlesztési Koncepciója 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 189/2014. (XI.27.) sz. határozatával elfogadta Gyál Város 

Településfejlesztési Koncepcióját.  

A városfejlesztési koncepció – az elmúlt évek változásai figyelembevételével szükségessé vált kiegészítésekkel 

– megerősíti a város fejlesztési erőforrásaira, erősségeire, gyengeségeire, lehetőségeire és veszélyeire vonatkozó 

korábbi helyzetértékelő megállapításokat. 

Az elmúlt évek változásainak fő jellemzői:  
- Tovább nőtt a város népessége, de a népességnövekedés üteme lényegesen lassúbb, mint a megelőző 

időszakban és elmarad az agglomerációs térség átlagától. 

- A népesség számszerű bővülése mellett gyengült a város népességvonzó képessége. 

- A járási rendszerre való közigazgatási áttérés előkészítése során stabilizálódott Gyál mikrotérségi 

központi szerepe. 

- Átgondolt városfejlesztési politika keretében településrendezési szerződések alapján új szabályozási 

tervek kerültek elfogadásra, amelyek új fejlesztésekre és beépítésekre adtak lehetőséget.  

- Bővült és javult a szolgáltató intézmények kapacitása és a szolgáltatás minősége. 

- Javultak a közlekedés, illetve az egyes területek megközelíthetőségének és fejleszthetőségének feltételei. 

- Az elmúlt években egyaránt csökkent a háztartások számára szolgáltatott ivóvíz, mind a közcsatornán 

elvezetett kommunális szennyvíz mennyisége. 

- A funkcióbővítő városrehabilitáció megvalósított első ütemének köszönhetően javult a városközpont 

szerkezete, minőségi változás következett be a közterületek kiépítettségében, zöldfelületek színvonalában. 

- EU-s program keretében megtörtént a Gyáli patak revitalizációja. 

- Romlott a kavicsbánya térségében tervezett szabadidő és rekreációs központ kiépítésének lehetősége: 

 
Gyál jövőképe: 
Gyál stabil, erősödő gazdasággal bíró, vonzó környezettel rendelkező, harmonikus, kertvárosi jellegű térségi 

(járás) központ. 

A városfejlesztés átfogó célja: A fenntarthatóság elve mentén dinamikusan fejlődő gazdaságra és helyi 

identitástudatra alapozott értékteremtő urbanizáció. 

Kiemelkedően fontos fejlesztési cél a közlekedés-földrajzi helyzetből adódó kivételes potenciálok méltó 

kihasználása (az egyes területek potenciáljaihoz képest az alulhasznosítás elkerülése).  

A városnak elsősorban a magas hozzáadott értéket eredményező, illetve a helyben foglalkoztatás feltételeit 

javító vállalkozások letelepedését kell támogatni. Erősíteni kell a kereskedelmi és a közszolgáltatási funkciókat 

is. A kereskedelmi fejlesztések során a lakosság helybeni ellátását biztosító megoldásokat célszerű előnyben 

részesíteni.  

A gazdaságfejlesztés alapja a fejlett vállalkozói infrastruktúra kiépítése, valamint a szakképzésre és a 

felsőoktatásra épülő humánerőforrás-fejlesztés, ami gazdasági diverzifikációval és a húzó ágazatok (pl. 

logisztikai központ erős pénzügyi szerepvállalással) támogatásával párosulva lehet sikeres stratégia. 

A gazdaságfejlesztés fontos területe a főváros közelségét, az autópálya közelséget és a helyi adottságokat 

kihasználó turizmusfejlesztés.  
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Kiemelt fontosságú a népességmegtartó képesség és a gyáli identitás erősítése érdekében a város lakói számára 

a XXI. századnak megfelelő minőségi életkörülmények biztosítása. Az életminőség javításához egyaránt 

hozzátartozik a külső és a belső közlekedési rendszer fejlesztése, a közszolgáltatások bővítése, minőségének 

javítása városi közterületek humanizálása.  

Fontos, hogy a város működése és fejlesztése hosszútávon fenntartható módon a várospolitikai célok mentén, 

térségével összehangoltan történjen. 

A 2014-2020. közötti fejlesztési időszak előkészítéséhez, a köz- és a magánszféra fejlesztéseinek 

összehangolásához, a fejlesztéseket szolgáló fejlesztési források helyben történő maximalizálásához, ezek 

felhasználásával pedig Gyál további fejlesztésének megalapozásához - a településrendezési tervek folyamatban 

lévő megújításán és módosításán túl - a Gyáli Integrált Városfejlesztési Stratégia megújítása, átdolgozása, a 

fejlesztési célterületek újragondolása szükséges, új - térségi fejlesztési szempontokat is figyelembe vevő - 

fejlesztési célterületek kijelölésére van szükség a megváltozott és a változó fejlesztési környezet 

figyelembevételével. 

 
5.2. Gyál Város Településszerkezeti Terve 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 190/2014. (XI.27.) sz. határozatában az alábbi döntést 

hozta: a 173/2009. (IX.10.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott Gyál Város Településszerkezeti Tervét – a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.13.§. (1) bek.1. pontja szerint, valamint 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. §-ának (2) bekezdés a) 

pontjára tekintettel – módosítja a TSZT-2009 jelű (M=1:10.000 méretarányú) Településszerkezeti tervét 

(továbbiakban TSZT), valamint az M-1. jelű mellékletében rögzített Településszerkezeti tervről szóló melléklet 

szerinti leírását, az OTÉK 2013. január 1-én hatályos állapota alapján, valamint a 314/2012.(XI.8.) Korm. 

rendelet településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével, az 

alábbiaknak megfelelően:  

1. a Településszerkezeti terv hatálya területi értelemben Gyál Város egész közigazgatási területére 
kiterjed,  
2. a településszerkezeti tervi módosítások tervbe való illesztése és egységes szerkezetbe foglalása 
Településszerkezeti tervlapon jelöltek szerint;  
3. a Településszerkezeti tervet érintő, területfelhasználás változással érintett beépítésre szánt fejlesztési 
területek változásai: az M-1 melléklet 2.1.sz. táblázata szerint;  
4. a Településszerkezeti tervet érintő, területfelhasználás változással érintett beépítésre nem szánt 
fejlesztési területek változásai: az M-1 melléklet 2.1.sz. táblázata szerint;  
5. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv Szerkezeti Terve és a 2012. évi TRT módosítás 
területi mérlege: az M-1 melléklet 2.2.sz. táblázata szerint.  
6. Biológiai aktivitásérték kompenzáció:  
a biológiai aktivitásérték számításról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet értelmében a tervmódosítás 
műleírásában kiszámított biológiai aktivitásérték egyenleg pozitív, ezért a törvényi előírásnak megfelel, 
kompenzációt nem igényel. 

 
A város településszerkezeti tervének komplex felülvizsgálata és részleges módosítása az újrafogalmazott 

Településfejlesztési Koncepció célrendszerének és prioritásának, valamint a 2011. szeptember 1-én hatályba 

lépett, a Budapesti Agglomeráció Településrendezési Tervéről szóló törvénymódosítás tartalmának és a 2013. 

január 1-én hatályba lépett KKR Településszerkezeti Terv tartalmi követelményeire vonatkozó 4. sz. 

mellékletének együttes figyelembevételével készült. 
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A tervezés során kiemelt feladat volt a fejlesztési területek és mindazon területek területfelhasználási 

besorolásának felülvizsgálata, ahol az Önkormányzat – településrendezési szerződésben – még nem állapodott 

meg a tervezett funkció, illetve tervezett fejlesztések támogatásáról.  

 
5.3. Helyi Építési Szabályzat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. § (6) 

bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésében rögzített feladatkörében, az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2013. január 01-én hatályos állapota alapján, 

valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet településrendezési tartalmi követelményeinek figyelembevételével megalkotta a Gyál Város Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.01.) számú rendeletét. 

Az egységes gyáli építési szabályzat (HÉSZ) megalkotása során megtörtént a szabályozási tervek 

felülvizsgálata és részbeni módosítása, illetve a helyi építési szabályzat teljes körű átdolgozása az új 

településszerkezeti terv és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 

(XI.8) sz. kormányrendelet előírásainak megfelelően, valamint az időközben elfogadott szabályozási tervek és a 

helyi építési szabályzat módosítások egységes szerkezetbe foglalása. 

Az elmúlt évtizedben, a térszerkezetben - elsősorban a megvalósult közlekedési beruházásoknak köszönhetően – 

olyan változások következtek be, amelynek eredményeként a gyáli fejlesztési területek potenciálja és értéke 

tovább növekedett.  

Kiemelkedő jelentősége van ezért annak, hogy ezek a területek értéküknek és valós potenciáljuknak megfelelően 

kerüljenek – a város hosszú távú érdekeire is figyelemmel - hasznosításra.  

Az elmúlt időszakban erőteljesen megváltoztak a városfejlesztés finanszírozási keretei. A városfejlesztés külső 

forrásainak szűkülése a helyi gazdaságfejlesztésben lévő lehetőségek jobb kihasználását, a helyi vállalkozások 

támogatását, a magasabb hozzáadott értéket teremtő, helyben több munkahelyet eredményező és több jövedelmet 

termelő minőségi fejlesztéseket tesznek szükségessé. Ezért a térségben túlkínálattal rendelkező kereskedelmi- 

gazdasági funkcióra tervezett területek rovására vizsgálni célszerű az „ipari gazdasági”- célú, a cégközpontok 

befogadását segítő, irodai munkahelyeknek helyt adó „vegyes központi”, illetve a „különleges, beépítésre szánt 

rekreációs” célú területhasználatok kiterjesztését. Erre kell figyelemmel lenni az újrafogalmazandó Integrált 

Városfejlesztési Stratégia megalkotásánál. 

Ki kell használni a Liszt Ferenc repülőtér térségében kibontakozó térségi együttműködésekben rejlő 

lehetőségeket.  
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6. Településüzemeltetés 
 
A városfejlesztéssel és városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok két nagy területét a Gyál Város Önkormányzata és 

a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft közötti szerződés rögzíti. 

A megállapodással a felek az alábbiak szerint szabályozzák az Önkormányzat által a Kft-nek átadott feladatok 

rendszerét. 

 
6.1. Városfejlesztés 

 
Beruházás 
A Kft. városfejlesztési ágazata az alábbi fő beruházással kapcsolatos feladatokat látja el:  

Ellátja az önkormányzat határozatával kijelölt rehabilitációs akcióterületek Akcióterületi Tervben (ATT) definiált 

fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokat, ezen belül különösen: 

 ATT készítését és felülvizsgálatát, aktualizálását;  

 gazdaságfejlesztési elemek integrációját;  

 gazdasági partnerek koordinációját;  

 civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek koordinációját;  

 lakosság bevonását. 

Szükség esetén gondoskodik a megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlásáról (üzleti tárgyalások lebonyolítása, 

szerződések előkészítése és megkötése). 

Irányítja a terület-előkészítési munkákat (bontások, közműépítési munkák elvégeztetése, ingatlanrendezéssel 

kapcsolatos feladatok ellátása az építési telkek kialakítása érdekében). 

Szükség esetén irányítja a közterületek rendezési munkáit (tervek elkészíttetése, kivitelezési munkák pályáztatása, 

megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele). 

Ellátja a beruházói feladatokat az Önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények (pl. 

közintézmények, útépítések stb…) esetében (terveztetés, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a 

munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele). 

Gondoskodik a beruházás mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosításáról (a szükséges pénzforrások 

megszerzése, pályázatok elkészítése, esetleg bankhitelek felvétele). 

Ellátja az adminisztratív, információs feladatokat (hirdetmények interneten való közzététele, kapcsolattartás az 

Önkormányzattal, a Hivatal szervezeti egységeivel, lakossággal, vállalkozókkal, pénzintézetekkel). 

 Gondoskodik a beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósításáról.  

 Biztosítja a beruházások fenntartásának koordinációját – ide nem értve a konkrét 

üzemeltetést. 

 

Pályázatfigyelés, előkészítés, projektmenedzsment 
 
A Kft. városfejlesztési ágazatának feladata a pályázati és egyéb források felkutatása a városfejlesztési célok 

érdekében, ezen pályázatok előkészítése, valamint szükség esetén a projektmenedzseri feladatok ellátása.  
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6.2. Városüzemeltetés 

 
A Kft. városüzemeltetési ágazatának önkormányzati feladatai: 
6.2.1. Helyi közutak és közterületek fenntartása, ezen belül:  

 Helyi közutak fenntartása, üzemeltetése, amely különösen az alábbiakat foglalja magában: 

- közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállítása cseréje, pótlása 

- úttest, járda, gyalogút, valamint kerékpárút tisztán tartása 

- hóeltakarítás, síkosság elleni védekezés 

- közút melletti növényzet gondozása, alakítása 

- bel- és külterületi utak, járdák, gyalogutak, kerékpárutak fenntartása, javítása, 

karbantartása, 

- Vízelvezető, szikkasztó rendszerek fenntartása 

 Park- és zöldterület-gondozás, amely feladaton belül a Kft. elvégzi különösen: 

a parkgondozást, zöldfelületek gondozását. A Kft. kötelezettsége, hogy a város 

közigazgatási határain belül a közterületeken gondoskodjon a bokrok, fák 

karbantartásáról, a területek tisztántartásáról és gyommentesítéséről. 

 virágok beszerzését, 

 utcabútorok karbantartását, 

 játszóeszközök kötelező felülvizsgálatát, 

 játszótéri eszközök karbantartását, 

 köztéri alkotások karbantartását,  

 városi ünnepek kiszolgáló feladatait külön megbízás alapján (pl. elektromos 

csatlakozás kiépítése, szemétgyűjtés…) 

 zászlózást.  

 Köztisztasági feladatok, melynek keretében a Kft. feladatai különösen: 

 illegális hulladéklerakók megszüntetése, 

 kártevő- és rágcsálóirtás, 

 buszvárók takarítása és síkosság-mentesítése, 

 közúti balesetek és természeti károk utáni helyreállítás, takarítás, 

 hulladéktároló konténerek szállítása és ürítése. 

6.2.2. Állategészségügyi tevékenység és veszélyes állati eredetű hulladék kezelése 
 

A Kft. kötelezettsége, hogy az alkalmazásában álló munkavállalókkal, az erre a célra szolgáló telephelyen, a 

jogszabályi előírások betartása mellett ellássa a város közigazgatási határain belül a gyepmesteri feladatokat, 

továbbá, hogy a veszélyes állati hulladék kezelése körében üzemeltesse az állati eredetű hulladék gyűjtésére 

létrehozott gyűjtőhelyet és gondoskodjon megfelelő időközönként az állati hulladék megsemmisítéséről.  

A gyepmesteri tevékenység ellátását 1 fő végzi. 2014. évben 103 kutya került be a telepre, amelyből 49 került 

gazdához. 

6.2.3. Köztemetők üzemeltetése és fenntartása 
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A Kft. szerződés szerinti kötelezettsége, hogy a jogszabályi előírások betartása mellett ellássa a város 

közigazgatási területén található köztemetők üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokat, valamint 

az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjakat saját bevételeként beszedje.  

A temetések száma 185 volt 2014. évben, melyből 33 %-ot tett ki a hagyományos koporsóba temetések aránya. 

6.2.4. Gyermekszállítás 
 

A Kft. végzi az Önkormányzat működtetésében lévő köznevelési intézmények részére személyszállítást Gyál-

Némediszőlő között. 

 
6.2.5. Gyermek- és szociális, valamint egyéb étkeztetés 
 

A Kft. kötelezettsége, hogy az Önkormányzat fenntartásában/működtetésében lévő köznevelési intézmények és 

bölcsőde részére önköltségi áron állítsa elő és szállítsa a megrendelt adagszámú élelmet, valamint hogy a 

„Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központon keresztül a szociális étkeztetést igénybe vevők részére 

önköltségi áron biztosítsa a megrendelt adagszámú élelmet, amelyet kizárólag csak az Önkormányzat 

rendeletében meghatározott áron számlázhat megrendelő felé. A Kft. és a szolgáltatást megrendelők között külön 

szerződés rendezi a szolgáltatás tartalmát. 

Az egyéb étkeztetés keretében meghirdetett szolgáltatás a társaság vállalkozási tevékenységét képezi, az ár saját 

gazdálkodási hatáskörben kerül megállapításra.  

2010. évben 366.753  adag étel készült a közétkeztetésben. A folyamatosan növekvő igények mellett 2014. 

évben összesen 383061 adag ételt főztek.  

6.2.6. Ingatlanüzemeltetés 

A Kft. végzi az Önkormányzat működtetésében lévő köznevelési intézmények működtetői feladatainak ellátását 

is. A gazdasági nehézségek arra kényszerítik az Önkormányzatot, hogy az intézmények fenntartását alaposan és 

rendszeresen elemezve oldja meg. 

Gyál Város Önkormányzata az állami fenntartású köznevelési intézmények ( Ady Endre, Bartók Béla, Zrínyi 

Miklós általános iskolák, Kodály Zoltán Zeneiskola) működtetési vállalásait a mindenkori jogszabályi 

előírásoknak, szerződéses kötelezettségeinek, anyagi lehetőségeinek és a helyi társadalmi elvárásoknak 

megfelelően kívánja a jövőben is teljesíteni. 

6.2.7 A Kft. városüzemeltetési ágazatának nem önkormányzati feladatai még: 
 
Zöldterület-gondozás az Önkormányzat beépített és beépítetlen területein, ingatlan gondozás, állagmegóvás, 

kárelhárítás stb. 

Az Önkormányzat kötelező feladata a fentiekben részletesen kifejtett városüzemeltetés, mely feladat ellátásához 

jelentős segítséget ad a közfoglalkoztatás működtetése. 

A ciklus tervei között szerepel az un. Gazdaház megépítése, ami részben kiváltaná a Dobó és Bartók konyhákat 

és megfelelő elhelyezést nyújtana a fenti feladatokat ellátó szervezeti egységeknek. A látványtervek elkészültek, 

az építési engedély kiadása is folyamatban van, amennyiben pályázati lehetőség lenne rá, készen állunk annak 

megvalósítására. 
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7. Egészségügyi alapellátás, prevenció és egészséges életmódra nevelés 

 
7.1 Városi Egészségügyi Központ 

Az intézmény fő tevékenységei közé tartozik a lakosság gyógyítása és egészségének megóvása. Az intézmény 

keretein belül működik az alapellátás, a kihelyezett járóbeteg - szakellátás és a 24 órás központi ügyelet. Az 

alapellátás magába foglalja az felnőtt és gyermek háziorvosi, fogorvosi valamint a védőnői tevékenységet. 

A Városi Egészségügyi Központban felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, járóbeteg 

szakrendelés és 24 órás háziorvosi (felnőtt-gyermek) ügyelet működik.  

A felnőtt háziorvosi szolgálatot nyolc háziorvos, a gyermek háziorvosi szolgálatot négy gyermekorvos látja el. A 

háziorvosok rendelési ideje napi négy óra, a területi (lakáson történő) betegellátás további négy órában történik.  

1 praxisra jutó kártyaszám átlag: 2351, ami jóval meghaladja az országos átlagot. Minden gyáli felnőtt lakos évente 

átlagosan 4,5 alkalommal fordult háziorvosához. 

A gyermekorvosok is napi nyolc órában látják el a gyermekeket. Három óra a rendelési idő, a többi tanácsadás és a 

területen végzett munka. Egy orvosra jutó 0-14 éves lakosságszám átlag 1004 fő. Akárcsak a felnőtteknél, itt is az 

országos átlagnál jóval magasabb az ellátandó betegek száma. A statisztika szerint városunkban a gyermekkel 

évente 8 alkalommal fordulnak a háziorvosukhoz. 

A fogorvosok négy praxisban, napi hat óra rendelési idővel látják el a betegeket, hárman az Egészségügyi 

Központban, egy fogorvos külön magánrendelőben rendel, területi ellátási kötelezettséggel. A fogászatokon az 

ellátandó lakosság 33,3 %-a jelent meg fogászati panaszok, ellátás miatt. 

Az ügyeleti ellátás az Internationale Ambulance Mentőszolgálattal kötött megbízási szerződés keretében történik. 

Forgalmi adatok a 2013. évi jelentések alapján 

 
ügyelet rendelésen lakáson összes kórházba ebből 

forgalmi adatok megjelent ellátott ellátott utalt sürgősséggel 

2013 év (fő) (fő) (fő) (fő) (fő) 

            

felnőtt 2 649 1 241 3 890 1018 589 

gyermek 934 250 1 184 301 130 

            

összesen 3 583 1 491 5 074 1 319 719 

 

Az alapellátáshoz tartozó védőnői és iskola egészségügyi ellátás külön épületben, a Kőrösi út 136-ban található. 

Hét védőnő területi védőnői feladatokat lát el (terhes gondozás, a 0 – 7 éves korosztály ellátása), két védőnő 

iskolavédőnői feladatokkal van megbízva. Az egy területi védőnőre jutó átlaglétszám 236 fő. A védőnők heti 3 

alkalommal tanácsadást tartanak, egy alkalommal a gyermekorvossal együtt, mikor a védőoltások történnek. Két 

alkalommal önálló védőnői tanácsadást végeznek, ebből egyszer két órában a várandósok részére, egyszer három 

órában az egészségesek részére. 
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A védőnők megszervezik minden évben az Önkormányzat támogatásával a Baba Mama Klubot, az Anyatejes 

Világnapot, mely városi rangra emelkedett, a Születés Hetét, Baba-ruha börzét a Nagycsaládosok Egyesületének 

közreműködésével, valamint a szülésre felkészítő és babamasszázs tanfolyamokat. 

 

Gyál város közigazgatási területén a 6-18 éves korosztály, a nevelési-oktatási intézmények valamint a 18 év feletti, 

középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők iskola-egészségügyi ellátása:megelőző jellegű, a 

26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározottak szerint (szűrés, megelőzési tevékenység, védőoltások, 

egészségnevelés, alkalmassági vizsgálatok elvégzése). Fenti tevékenységet a négy gyermekorvos helyettesítéssel és 

2 iskola-egészségügyi védőnő látja el. 

A járóbeteg-szakellátás a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház kihelyezett szakrendeléseként üzemel. 

Járóbeteg szakellátás heti óraszám 

bőrgyógyászat 9 

diabetológia 5 

fizikóterápia 40 

gyógytorna 40 

kardiológia 10 

laboratórium 40 

neurológia 9 

nőgyógyászat, terhes rendelés 15 

orr-fül-gégészet 10 

ortopédia 0 

reumatológia 10 

sebészet 9 

szemészet 10 

ultrahang 5 

urológia 10 

összesen 222 

 
Ezek közül az ortopédián már két éve nincs rendelés szakorvos hiánya miatt, a gégészet, urológia hosszabb ideje 

fele óraszámban dolgozik. 

 

Prevenciós tevékenységként a 30 év feletti felnőtt lakosságot érintő tüdőszűrést végzik a legkorszerűbb digitális 

számítógépes technikával, melyen az érintett korosztály 50,3 %-a vett részt.  

A gyógyító tevékenység mellett az Egészségügyi Központ rehabilitációs célú feladatokat is ellát, gyógytorna- illetve 

fizikoterápiás kezelések folynak.  
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8. Óvodai, bölcsődei, gyermekjóléti és szociális szolgáltatások 

Az Önkormányzat tudatában van annak, hogy a rendelkezésre álló anyagi erőforrások, a demográfiai 

hullámzások, valamint a munkaerőpiac és a szülők elvárásai mind-mind növelik az önkormányzati döntések 

felelősségét, kockázatát. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény. A jogalkotó döntése értelmében 2015. szeptember 1-jétől kötelező az óvodáztatás a gyermek 

hároméves korától. A kormány szándéka szerint bővítik az ingyenes bölcsődei és óvodai 

gyermekétkeztetésben részesülők körét, ami igen nagy terhet róhat a fenntartó önkormányzatra. A régió 

munkaerőpiacát áttekintve megállapítható, hogy az elmúlt esztendőkben fokozódik a köznevelés területén a 

szakemberhiány. Óvodáink vezetőinek jelzése alapján hiányszakma a logopédus, pszichológus, de mára már az 

óvodapedagógus is, ezért évről évre egyre nagyobb kihívás, hogy a városban egy jó színvonalú 

szakembergárda verbuválódjon az egyre növekvő szülői igényekhez igazodva. 

 
Liliom Óvoda 
A kisgyermekek egészséges környezetben történő nevelésének, az intézmény korszerű működésének 

biztosításához 2014-ben elengedhetetlenné vált az óvoda rekonstrukciójának megkezdése. A beruházás 

megvalósítása után gyönyörű, új környezetben fogadhatja majd az Óvoda a gyáli óvodáskorú kisgyermekeket. 

Az Óvoda felújításának megkezdése előtt 9 csoportban mintegy 270 kisgyermeket foglalkoztatott. 2014. 

őszétől a felújítás idejére nagy teher hárul valamennyi óvodára, hogy a saját növendékein kívül el tudja látni a 

Liliom Óvodából átkerülő gyermekeket is. A felújítás megvalósulását követően a gyermekek ellátása 10 

csoportban folyik majd. Az egészséges életmód, a környezettudatosság kiemelt nevelési terület az Óvodában, 

amit mi sem bizonyít jobban, minthogy az intézmény 2013-ban elnyerte a „Zöld Óvoda” címet. 

 
Tátika Óvoda 
A Klapka épületben 180 fő, a Bartók épületben 90 fő nevelése zajlik. A „Zöld Óvoda” nagy hangsúlyt fektet a 

környezeti nevelésre. Az épületek, nyílászárók rendszeres felújítására nagy szükség van, a megépítéskor 

alkalmazott technológiai hiányosságoknak köszönhetően az infrastruktúra megújításra szorul. 2014 folyamán a 

Klapka utcai épületben a teljes nyílászáró-csere megvalósult. Az Óvoda Bartók utcai részlege szép 

kivitelezésű, tágas épület, de a nyílászárók többsége itt is felújításra szorul. Az Óvoda nagy füves udvarral 

rendelkezik, lehetőséget nyújtva a mozgásra, játékra és szabadidős tevékenységre. Az előttünk álló időszak 

céljai között szerepel a Bartók épület plusz 3 csoporttal való bővítése, melynek révén az Óvoda központi 

egységében, a Klapka utcai épületben a kor színvonalának megfelelő kiszolgáló egységek kialakítására adódik 

lehetőség. 

 
Tulipán Óvoda 
A 2006. szeptemberében nyílt Óvoda 10 csoporttal működik, 300 fő gyermeklétszámmal látja el a 

kisgyermekek nevelését. A Tulipán utcában az ország egyik legmodernebb, európai színvonalú óvodája áll. Az 

Óvoda udvara parkosított és a legmodernebb biztonságos játékokkal felszerelt. Az intézmény számos 

pályázaton vesz részt és sok szép elismerésben részesült már. Az épület állagmegóvása érdekében évente sor 
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kerül a csoportszobák nagy részének tisztasági festésére, bejárati ajtóinak korszerűsítésére, felújítására. Az 

udvari játékok felújítása, festése, karbantartása is folyamatos. 

 
Bóbita Bölcsőde 

A bölcsődében - a gyermekjóléti alapellátás részeként - a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek 

napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végzik. A bölcsőde feladata a kisgyermekek 

harmonikus testi-szellemi fejlődésének a segítése az életkori sajátosságoknak megfelelően. A KMOP-4.5.2-11-

2012-0021 számú „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának 

bővítése” tárgyú pályázaton Gyál a „Férőhelybővítés és Szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében” című 

pályázatával nyert. A pályázat lehetővé tette, hogy a gyáli kisgyermekek magas színvonalú intézményben 

nevelkedjenek. A pályázat megvalósulásával a működő 4 csoport megújult, a kiszolgáló egységek korszerűek 

lettek, a bővítéssel 4 új csoportszoba, tornaszoba és modern sószoba került kialakításra. A modern 

tálalókonyha az épületben új helyet kapott, fehérmosogatóval és szállítóedény fogadó helyiséggel bővült. A 

gyermeknevelők személyzeti öltözője és a hozzátartozó mosdó is teljesen megújult. Az emeleten 1 tárgyaló és 

egy irattár kialakítására került sor. A bölcsődei férőhelyek száma 106-ra emelkedett. A Bölcsőde új szárnyának 

ünnepélyes átadására 2013. december 12-én került sor. 

Feladatok a szociális ellátás területén: 

Az SzMSz 67. § alapján a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának jelentős része társulási formában 

történik a „Kertváros” Önkormányzati Társulás által fenntartott „Kertváros” Szociális és Családvédelmi 

Központ szolgáltatásai útján. Ez az intézmény látja el Gyálon, illetve a Társulásban résztvevő további három 

településen (Alsónémedi, Bugyi, Ócsa) a gyermekjóléti szolgáltatást, a családsegítést, a szociális étkeztetést, a 

házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, míg az idősek nappali ellátását ellátási 

szerződés szerint biztosítja a Szent József Idősek Otthona. 

 

9. Kultúra, sport és ifjúsági ügyek 

Az Mötv. alapján az önkormányzat kötelező feladata a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári 

ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme, valamint a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár komplex közművelődési intézményként a 

város kulturális és közösségi életének a központja, s egyre erősödő, városunk határain túlmutató 

kisugárzásával központi szereplője a vonzáskörzet kulturális életének is. Gyál Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 2012-ben alkotta meg a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális igényeinek 

figyelembevételével önkormányzati rendeletét az önkormányzat közművelődési feladatairól (11/2012. (IV.27.) 

rendelet). Magyarország Alaptörvényének XI. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően minden 

magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. A kultúrához való jog gyakorlásának biztosítása állami 

felelősség és helyi feladat. 2012-ben jelent meg „A magyar közművelődés szakpolitikai koncepciója”, mely 

meghatározza a terület stratégiai céljait, feladatait. Gyál Város Önkormányzatának kulturális koncepciója 

1999-ben készült. Már csak az azóta eltelt 16 év okán is szükséges, hogy egy új, helyzetelemzésen alapuló 

közművelődési koncepció készüljön, amely meghatározza a megőrzendő értékeket, s a lehetőségekhez mért 

fejlesztési irányokat. (A közművelődési feladatok ellátására szolgáló épületrészek funkcionálisabbá tételére 
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törekedett az intézmény az utóbbi években. A közgyűjteményi feladatok ellátására szolgáló épületrész ennek 

megfelelő átalakítása a közeljövő feladata.) 

Feladatok a kultúra területén: 

• A helyi civil szervezetek tevékenységének támogatása. 

•  A civil szervezetek által feltárt értékek minél szélesebb körben történő megismertetése, az oktatás-

nevelés szolgálatba állítása.       

• A nevelési-oktatási intézmények kulturális tevékenységének támogatása. 

• A városi művészeti alkotótevékenység támogatása, új művészi értékek létrehozásának segítése. 

• A szellemi tőke mobilizálása, a városban meglévő színes és gazdag szellemi alkotóerő  bevonása 

a kulturális célok megvalósításába. 

• A költségvetésen belül a kultúrára, a város életében legjelentősebb rendezvényekre, illetve lehetőség 

szerint a civil szervezetek támogatására fordított pénzeszközök nagyságrendjének és arányának 

növelése. 

• Szabadtéri programok szervezése, az ehhez kapcsolódó pályázati lehetőségek megragadása. 

• Városi ünnepségek és egyéb rendezvények szervezése. 

• A Közösségi Ház és Városi Könyvtár térségi szerepének erősítése. 

• Biztosítani kell a Közösségi Ház és Városi Könyvtár részére a rendezvények lebonyolításához, az 

információ gyűjtéséhez, tároláshoz, továbbadáshoz szükséges tárgyi (technikai, műszaki informatikai) 

eszközrendszert. 

Sport és prevenció 

• Az egészséges életmódra nevelés érdekében a tornatermek, sportpályák felújítása kerül sorra: a Gyáli 

Bartók Béla Általános Iskola műanyag pályája 2015-ben fog elkészülni. 

• Szabadtéri sporteszközökkel ellátott zöldfelületek és parkok kialakítása.  

• Gyál Város Önkormányzata 2015-2018 közötti időszakra vonatkozóan Sportkoncepciót fogad el. 

• Sportcsarnok építése. 

• Tanuszoda  

• A gyermeksport támogatása. 

• A szabadidősport propagálása, városi szinten sportmegmozdulások szervezése, lebonyolítása. 

• A drogprevenció, drogellenes felvilágosító előadások szervezése. 

• A szabadidő hasznos eltöltésének segítése. 
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10. Környezet-egészségügy, környezettudatosság és fenntarthatóság 
 

 A környezet- és természetvédelmi ismeretek, környezettudatosság közvetítése az oktatásban, 

a fenntarthatóság eszméjének általános elterjesztése. 

 Az energiagazdálkodási tevékenységekből eredő légköri kibocsátások csökkentésének 

előmozdítása. 

 A kültéri és beltéri levegőminőség okozta egészségügyi kockázatok mérséklése. 

 Környezeti szempontok érvényesítése a településfejlesztésben, rendezésben és a korábbi 

hibákból eredő környezeti problémák csökkentése. 

 Városi zöldterületek védelme, arányuk növelése, állapotuk javítása. 

 Közlekedési eredetű települési környezeti problémák csökkentése, elsősorban a városok 

sűrűn lakott területein. 

 Tiszta, jó közérzetet segítő városi környezet biztosítása. 

 A biológiai sokféleség és az élettelen természeti értékek megőrzése. 

 Felszíni és felszín alatti vizek vízminőség-védelme. 

 A megelőzés és a hasznosítás fejlesztése a települési hulladékok körében. 

 A környezeti katasztrófahelyzetek és veszélyek azonosítása. 

 A környezeti kockázatok elemzése és kezelése. 
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III. Településfejlesztési politika 

A lakosság a fejlesztési igények sorrendjét az alábbiak szerint ítélte meg: 

Uszodaépítés, közutak javítása, Egészségügyi Központ felújítása, Gyál-felső vasútállomás rekonstrukciója, 

járdaépítés, iskolák, óvodák fejlesztése, közvilágítás korszerűsítése, szelektív hulladékgyűjtés és végül 

sportcsarnok építés. 

Megállapítható, hogy az Egészségügyi Központ 180 millió Ft önerőből 2014-ben már elkészült. További fejlesztés 

a szakrendelések bővítése terén szükséges. Gyál-felső vasútállomás és környezete rekonstrukciója most folyik és 

vélhetően 2015. ősz elejére elkészül. A közvilágításra és a szelektív hulladékgyűjtésre sikerült komoly EU-s 

forrásokhoz jutni a sikeres pályázattal, melynek közbeszerzési munkálatai végéhez közelednek. Az 

uszodaépítésről Kormány határozat született és hamarosan elkezdődik a Pesti út és a Tulipán utca kereszteződése 

melletti területen. A közutak javítása folyamatos, és minden esztendőben újabb járdaszakaszok kerülnek be az 

építési tervekbe. A sportcsarnok építésnél pályázati lehetőségre várunk, hogy az önerőt csökkenteni lehessen. 

1. Gyáli Hulladékgazdálkodási Program 
 
Az Mötv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Áht.) és a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvényben (Ht.) foglaltak alapján az Önkormányzat önkormányzati feladatellátási körébe tartozó 

feladatként, az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési 

közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez, és tart fenn. 

Gyálon a hulladékgyűjtési közszolgáltatást jelenleg az  Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft. biztosítja. A jogszabályok értelmében (Ht. 81.§ (1), 94.§) hulladékkezelési közszolgáltatást 2014. január 

elsejétől csak állami, vagy önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaság végezhet, ezért a korábbi 

közszolgáltatási szerződés felmondásra került az ASA Magyarország Kft-vel. Gyál Város Önkormányzata a 

közszolgáltatói feladatok ellátására 2013. március 28-án megalapította a Gy.T.H. Gyál és Térsége 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t, amely 2014. március elsejétől átvette a közszolgáltatást. Mivel a Kft nem 

rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges eszközökkel, így vállalkozási szerződést kötött a feladatellátásra az 

ASA Magyarország Kft.vel. 

Az új közszolgáltatónál hiányzik a gazdaságos, törvényi kötelezettségeknek megfelelő, korszerű eszközpark mind a 

vegyes hulladék, mind a szelektív gyűjtési rendszer területén. Ez kizárólag csak a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 

számú „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” megnevezésű projekt keretében teremthető meg. 

 

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése 

A rendszer megvalósítandó elemei az alábbiak: 

 szelektív gyűjtés járművei, 2db 

 házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés edényzete, 8000 db 

 vegyes gyűjtés járműve, 1db 

 hulladék-megelőzés (házi komposztálás- 700 db, tudatformálás) 

 a működését optimalizáló informatikai és RFID azonosító rendszer. 
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A városban a házhoz menő szelektívgyűjtés folytatódik, a gyűjtést 240 literes edényekkel végzik. Az edények a 

lakosság részére kiosztásra kerülnek. A kiosztott edények pótlása a lakosság feladata. A gyűjthető hulladékok 

köre: a papír, műanyag, fém és a kombinált csomagolóeszközök. Az üveg hulladék elkülönített gyűjtését a 

közterületeken elhelyezett üveggyűjtő konténerekkel (gyűjtőpont) oldjuk meg.  

A hulladékgazdálkodási tervezésnek alapvető célkitűzése a környezeti értékek megóvása, a károsító hatások 

mérséklése, megszüntetése, a kialakult környezeti károk felszámolása. Biztosítani szükséges a fenntartható 

fejlődést, a környezeti értékekkel való kíméletes gazdálkodást, a településünkön élők és környezetük közötti 

harmonikus kapcsolat kialakítását, fenntartását. 

 

2. Gyál-felső MÁV épület és környéke rekonstrukciója 

A terület rendezése nagyon fontos, hiszen a főváros felöl ez a rész a város északi kapuja. Ez az első benyomás a 

Kőrösi úton érkezők részéről és végre pontot tehetünk a hosszan elnyúló egyeztetésre a tulajdonossal. A MÁV 

állomásépület felújításán túl bekamerázott kerékpártároló építésére és tájrendezésre kerül sor, az állomás mellett 

parkosított terület kialakításával. A közelben fekvő Millenniumi park rendezése, gépkocsi parkoló kialakítása 

szintén napirendi kérdés, ennek tervei engedélyeztetés alatt vannak, megvalósításához szükséges a kérdéses 

terület tulajdonviszonyainak rendezése, mely szintén folyamatban van. 

 

3. Tanuszoda építése 

Tervek szerint 2015-ben új uszodával gazdagodik városunk. A fedett uszodában helyet kap egy 25m x 15m-es 

medence, amely 190 cm mély, továbbá egy 8m x 15m-es tanmedence. A medencék alkalmasak lesznek 

vízilabdázásra, úszásoktatásra, az oktatást követően, a tervek szerint délutánonként mindenki igénybe veheti 

majd az uszoda által kínált szolgáltatásokat. 

 

4. Közvilágítás korszerűsítése 

A Környezet és Energia Operatív Program keretén belül KEOP-2014-5.5.0/K számon a „Közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása” EU-s pályázattal fog megvalósulni. A beruházás keretén belül gyakorlatilag 

valamennyi, a településen található lámpatest – közel 2000 darab – cseréje megvalósul korszerű LED 

technológiájú lámpatestekre, amely a jelen kor igényeihez igazodó megvilágítás mellett jelentős energia 

megtakarítást eredményez, aminek kettős hatása a környezeti terhelés csökkentése, és a szükséges anyagi 

ráfordítás összegének minimalizálása. 

 

5. Közlekedésfejlesztés 

A közlekedési koncepciót a Képviselő-testület 65/2011.(III.31.) sz. határozatával elfogadta. 

A közlekedés feladata, hogy elősegítse a fenntartható fejlődést, javítsa az életkörülményeket, valamint a térségi 

megközelíthetőséget a társadalmi mobilitás és a versenyképesség fokozása érdekében. 

A gyáli térségben és Gyál városban az utóbbi évtizedben megfigyelhető gazdasági és intézményi fejlődés ellenére 

is jókora eltérés tapasztalható a helyi foglalkoztatási kapacitás és a gazdaságilag aktív népesség száma között. A 

helyben megélhetést nem találó munkavállalók ingázásra kényszerülnek. A tömegközlekedés fejlődése és az egyre 
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nagyobb kapacitású közutaknak köszönhetően széles társadalmi rétegek számára válik elérhetővé a lakóhelytől 

távoli munkavállalás. További jelentős forgalmi terhelést generál, hogy a térség mind a közszolgáltatások, mind 

pedig a különböző szabadidős lehetőségek tekintetében ráépül a szomszédos területek, főként pedig Budapest 

szolgáltatásaira, (egészségügyi ellátásról, közép és felsőfokú közoktatásról, kultúra-szórakozás). Az utazási 

kényszer, illetve igény tehát több okból is nagy, ugyanakkor arra is rá kell mutatni, hogy az utóbbi években 

megfigyelhető gazdasági-intézményi szuburbanizáció következtében megnőtt helyi foglalkoztatási 

kapacitásbővülés által az ingázás-kényszer nem csökkent, hanem megjelent a keresztingázás. A térség ipari- 

kereskedelmi-logisztikai parkjaiban megtelepedett vállalkozások bár helybélieknek is munkát adnak, jellemzően 

nem helyi munkaerőre alapozzák működésüket, hanem ingázókat foglalkoztatnak. Ebből eredően fennmaradt a 

helyi munkavállalók ingázása, főként Budapestre, amit kiegészít egy ellenkező irányú ingázás, vagyis a 

fővárosból járnak ki, jellemzően magasan kvalifikált szakemberek a térségbeli munkahelyekre, illetve távolabbi 

agglomerációs településekről érkeznek (betanított és szak-) munkások az újonnan létesült munkahelyekre.  

Nem hagyhatóak figyelmen kívül a város határába települt logisztikai központok és vállalkozások, melyek 

járműveik folyamatos forgalmával eddig jelentősen igénybe vették a város útjait, az útminőség romlás mellett 

jelentős közlekedési veszélyforrásként is kockáztatva a város életminőségét. Eddig is, és ez után is fontosnak 

tartjuk, hogy e járművek az országos és nemzetközi útvonalakra történő eljutása gyors és biztonságos legyen, egy 

a lakóterületeket és a környezetet kevésbé megterhelő úthálózat kiépítésével. 

A várakozásokkal ellentétben a napi rendszeres személyforgalom a térségben a gazdasági fejlődés ellenére is 

fennmaradt, sőt tovább fokozódott, aminek negatív következményei (környezet terhelés, szennyezés) 

nyilvánvalóak.  

A tömegközlekedési járművek (vonat, busz) és utasforgalmi létesítmények (várótermek, buszmegállók) 

kialakítása, minősége, állaga folyamatos fejlesztésre szorulnak.  

A MÁV elővárosi vasútfejlesztési terveinek megvalósítása érezhetően javítani fogja a város helyzetét. 

Mindemellett egyre nagyobb szerephez jut az Önkormányzat és civil szervezetek a tömegközlekedési 

megállóhelyek, utasforgalmi létesítmények (különösen a buszmegállók) felújításában, csinosításában és 

környezetük rendbe tételében, vonzó és funkcionális utcabútorok (padok, hirdetőoszlopok stb.) kihelyezésével, 

valamint szükség és lehetőség szerinti parkolók és kerékpártárolók megépítésével (intermodális csomópontok 

kialakítása).  

Gyál város helyi közlekedése a BKK által üzemeltetett járatok által jó helyzetben van.5 busz vonala ér ki a 

városig. Azonban ha igény mutatkozik rá alternatív tömegközlekedési szolgáltató – a koncessziós busztársaságok, 

iránytaxik, illetve egyéb, önkéntes munkát is alkalmazó pl. „polgár taxi” – üzemeltetése is egy újító ötlet, ami 

azonban a települési önkormányzatok számára jelent lehetőséget, feladatot. Új járatok indítása nem csupán 

településen belüli közlekedés megkönnyítése érdekében jöhet szóba, helyközi viszonylatok megteremtése legalább 

ennyire fontos, főként az utóbbi években dinamikusan fejlődő gazdasági telephelyek (Vecsés, Gyál, Alsónémedi, 

Üllő) elérésének biztosítása érdekében. 

6. Sportcsarnok építése 

Gyál város 546 néző befogadására alkalmas nézőtérrel és közvetítőállással rendelkező sportcsarnokot (elsősorban 

kézilabda és kosárlabda sporteseményekre) tervez megépíteni, melynek műszaki-kivitelezési terve már 
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rendelkezésére áll. A sportcsarnokhoz egy 22 szobás szálloda is kialakításra kerülne. A Sportcsarnok kivitelezési 

műszaki terve már elkészült és előzetes becslések szerint várhatóan egymilliárd forint feletti lenne a beruházás 

bekerülési költsége, mely főleg Európai Uniós projektből lenne finanszírozva minimális önerővel.  

A beruházás valamennyi gyáli polgár jövőjét meghatározza, ezért a beruházás költségeinek pontos 

megtervezése mellett fontosnak tartjuk, hogy a nyilvánosság bevonása mellett végzett szakmai előkészítés 

alapján egy fenntarthatósági tanulmány (költség-haszon elemzés) is készüljön, amely rámutat a jövőbeni 

kockázatokra és lehetőségekre. Tapasztalatok szerint egy hasonló nagyságrendű sportcsarnok éves fenntartási 

költsége (a kiemelt, egyedi tömegrendezvények megrendezésének többletköltségei, illetve az önkormányzati 

szervezésű rendezvényekre fizetett bérleti díjak nélkül) 40-50 millió forint, amelynek részbeni (vagy akár teljes 

körű) átvállalása a költségvetés egyensúlyát veszélyeztetheti. Ezért is fontos a mellette megépítendő vendéglátó 

egység és szálláshely megépítése, hogy komoly bevételekkel számolhassunk. 

7. Városmarketing 

Az agglomerációs települések esetében fokozottan jelentkezik a minőségi élet és a fenntartható fejlődés 

feltételeinek biztosítása.  

Városmag kiépítése 

A településkép és identitás formálását a már megépült é Közösségi Házzal és Könyvtárral megkezdtük, folytattuk 

a Kistérségi Szolgáltató Központtal, amely mára már kormányablaknak is helyt ad. Ezek után az Egészségügyi 

Központ épületének rekonstrukciója is hozzájárult a kulturált városközpont kiépítéséhez. 

A közlekedési beavatkozások kedvező feltételeket teremtenek a kereskedelmi és egyéb lakossági szolgáltatások 

megerősödésének és a kínálat bővítésének. Fejleszteni kívánjuk a folyamatosan fejlődő ipartelepünk gazdasági 

szereplőinek nyújtandó városközponti szolgáltatásainkat is. 

A városmarketing nagyon fontos a hosszú távú fenntarthatóságban, az elmúlt években szinte nem volt jelentős 

szerepe a város életében a reklámnak, de érdemes foglalkozni vele, mert a jó PR-nak óriási reklámértéke van. 

Pillanatnyilag a városunkat a belső marketing jellemzi, ez elsősorban az itt élők igényeit igyekszik kielégíteni. Az 

internetes rádió, hivatalos naponta újuló, aktuális honlap, havonta megjelenő Új Gyáli Újság mind-mind annak 

bizonyítéka, hogy a marketing jelen van lépten-nyomon hétköznapjainkban. Folyamatosan építjük a média 

kontaktlistát, küldjük szorgalmasan az anyagokat. A város rehabilitációja kapcsán szükségszerű a 

sajtótájékoztatók megszervezése. A vezetőknek közszerepléseket kell vállalni rádióban, televízióban.  

A külső marketing természetesen a turisták, befektetők elvárásait hivatott figyelembe venni, mindenekelőtt a város 

fejlődése érdekében. Készült egy Tanösvény kiadvány, mely a városközpontban várja sétára a turistákat. A 

lakossági kommunikáció, vagy térségi információ és tudatosságnövelés épp olyan fontos, mint a turisztikai reklám 

és a promóció is. 

A városi rendezvények (Advent, Utcazenei Fesztivál, Város születésnapja, Nemzeti ünnepeink, Gyáli Téli Tárlat, 

Fogathajtó Fesztivál, eseti rendezvények) mind részei életünknek, így azok szervezése, lebonyolítása, propagálása 

igen fontos tevékenység. A városmarketing célja a továbbiakban olyan rendezvények szervezése, ahol a 

lakosságot mind nagyobb tömegben tudja megmozgatni.  
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A PR lényege kapcsolatépítés, eladhatóság. (Kiadói, szerkesztőségi kapcsolatok, újságírói kapcsolatok, pénzügyi 

kapcsolatok építése, befektetési kapcsolatok, pénzügyi- szervezeti, hatósági kapcsolatok, civil és nem kormányzati 

kapcsolatok, érdek-képviseleti kapcsolatok, nemzetiségi kapcsolatok, önkormányzati kapcsolatok építése, szakmai 

kapcsolatok építés).  

Folyamatos honlapfejlesztés, korszerűsítés. 

A www.gyal.hu web site folyamatos technikai korszerűsítése szükséges. A fejlesztés célja az új áttekinthetőbb 

adatrendszer és menürendszer alkalmazása, továbbá a több oldalon előforduló azonos adatok adatbázis alapon 

történő kezelése, mellyel elkerülhető, hogy egy adattartalmat több oldalon is módosítani kelljen.  

8. Befektetés-támogatási politika, munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése 

Pénzügyi gazdálkodás, adópolitika 

A gazdasági program végrehajtásának egyik alapfeltétele a kiszámítható, stabil pénzügyi háttér.  

Az Önkormányzatok gazdálkodása elválaszthatatlan az államháztartástól, annak egyik alrendszerét jelenti. 2013-

tól átalakult a finanszírozás rendszere, a normatív finanszírozást feladatfinanszírozás váltotta fel, amely a 

feladatokat jobban lefinanszírozta, mint az előző rendszer. 

A világméretű pénzügyi válságot követő gazdasági visszaesés negatívan hatott a helyi vállalkozásokra, így csak 

részben tudták a helyi adó bevételek kompenzálni a normatívák csökkentését. 

Gyál Város Önkormányzatának fő célkitűzése a pénzügyi gazdálkodás terén ezekben az években a 

működőképesség biztosítása és a költségvetési egyensúly megtartása.  

Minden szinten fontossá vált a monitoring, az hogy a hatékonyság mérése a teljesítménymutatókon keresztül 

folyamatosan megvalósuljon és az eredménye rendelkezésre álljon. 

A költségvetési egyensúly biztosításához nem elégséges a bevételek növelése, szükséges a kiadási oldal 

csökkentése is.  

A költségvetés legjelentősebb kiadási tétele az önkormányzati intézményrendszer fenntartása. Míg a felhalmozási, 

felújítási kiadások a rendelkezésre álló forrásokhoz igazítva ütemezhetők, addig a működési kiadások évről-évre, 

fokozatosan növekvő mértékben jelentkeznek. A bevételi és kiadási oldal közötti különbség csökkentése 

érdekében elengedhetetlenül szükséges az intézményrendszer működtetésének hatékonyabbá tétele. Az 

Önkormányzat takarékos gazdálkodást vár el a Polgármesteri Hivataltól az önkormányzati intézményektől és 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoktól egyaránt. Szakáganként át kell tekinteni az 

intézményrendszerben rejlő megtakarítási lehetőségeket. 

 Adópolitika 

A helyi adópolitika alapvető célja az, hogy a helyi adók az Önkormányzat folyamatos, állandó, stabilan előre 

tervezhető, biztos bevételi forrását jelentsék. Ugyanakkor az adózói kört illetően méltányos, igazságos legyen, a 

szociális, városfejlesztési és gazdaságpolitikai szempontok szerinti kedvezményezettség biztosított legyen az 

egyes adónemek tekintetében.  

A helyi vállalkozásokat azonban a jogszabályi előírások miatt más módon – terület előkészítéssel, 

infrastruktúrafejlesztéssel – lehet csak támogatni. 
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Jelenleg Gyál város közigazgatási területén érvényes adórendszer az alábbi adónemekből épül fel: 

- Építményadó (lakás és nem lakás céljára szolgáló építményekre) 

- Helyi iparűzési adó 

- Gépjárműadó helyben maradó 40 %-a /a gépjárműadó, nem helyi adó, de közhatalmi bevétel/ 

Az építményadót fizető adózók száma 2014-ben 496. Az építményadó mértékében sem a magánszemélyek, sem 

pedig a vállalkozások esetén nem történt az elmúlt időszakban emelés. Az adó mértéke magánszemélyekre 

vonatkozóan 200 Ft/m2, a vállalkozásokra vonatkozóan pedig 600 Ft/m2.  

A helyi iparűzési adóban az állandó jelleggel végzett tevékenység után 1, 8 % adómérték van jelenleg 

megállapítva, a Htv-ben meghatározott maximális adómérték 2 %. 

Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után az adómérték 5000 Ft /nap. 

A helyi adórendeletünk alapján adókedvezményt az a vállalkozó kaphat, akinek az éves vállalkozási szintű 

adóalapja nem haladja meg a 750.000 Ft-ot. 

Az adózók száma 2010-ben 1904-re, 2014-re1792-re csökkent. 

Az adópolitika terén csak azokkal az elemekkel lehet számolni, amelyek a jelenlegi jogszabályokból 

kiolvashatóak. Az önkormányzat működéséhez, a kitűzött feladatok végrehajtásához egyre nagyobb arányban kell 

támaszkodni a helyi erőforrásokra, így a helyi adóbevételekre. 

A jövőben az eddig kialakult gyakorlaton, az adópolitikán lényeges változtatást nem szeretnénk végrehajtani. 

Főbb mutatószámok alakulása  2014 év /eFt/   2010 év /e Ft/ 

Nettó működési jövedelem 456.918  2.193.281 

Pénzügyi kapacitás = 

Saját folyó bevétel 2.717.361 

= 16,82% 

 3.482.676 = 

62,98% 

Adósságállomány 0  3.895.406 

Eladósodottság = 

Saját bevétel 2.717.361 

= 0,00% 

 3.482.676 = 

111,85% 

Hitelforgalom 18.898  221.269 

Likviditás = 

Hitelállomány 0 

= 0,00% 

 0 = 

0,00% 

Helyi adók 1.426.667  1.220.793 

Bevételi kapacitás = 

Saját bevétel 2.717.361 

= 52,50% 

 3.482.676 = 

35,05% 

Költs.v. szerkezet = Működési kiadás 2.968.376 = 76,46%  2.701.063 = 61,98% 

 Összes kiadás 3.882.319    4.357.703   
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Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése 

Gyál területén jellemzően logisztikai központok telepedtek le, 52 nagyobb cég, 1287 Kkv és 484 egyéni 

vállalkozó képezi a gazdasági tevékenység alapját, ők nyújtják a szolgáltatásokat a gyáliak számára. 

Az összközművesített, teljes burkolt úthálózattal rendelkező város vonzó környezetet jelent kiépített 

infrastruktúrájával, intézményhálózatával a betelepülő vállalkozások és a fővárosból kitelepülők számára. A város 

önkormányzata támogatja a munkahelyteremtő vállalkozásokat településfejlesztési politikájával, illetve az olcsó 

telekszerzési lehetőségekkel. 

Nagyon nagy jelentőségűek azok a munkahelyre toborzó állásbörzék, amelynek rendszere 2014 évtől bevezetésre 

került a helyi lakosok számára. A tartósan munkanélkülieket az önkormányzati közmunkapályázatokkal segítjük, 

amely havonta átlag 40 fő foglalkoztatását jelentette.  

 

IV.TÉRSÉG KÖZPONTI FELADATOK ELLÁTÁSA 
 

1. „Kertváros” Önkormányzati Társulás 

A „Kertváros” Önkormányzati Társulás Gyál, Ócsa, Bugyi, Alsónémedi szociális és gyermekjóléti feladatainak 

térségi formában való ellátása indokolja, mely érdekében fenntartja a „Kertváros” Szociális és Családvédelmi 

Központot.. 

Az intézmény a 2014. évben a következő szolgáltatásokat nyújtotta: 
 

1. Családsegítő Szolgálat (CSSK), 

2. Gyermekjóléti Szolgálat (GYEJOSZ), 

3. Házi Segítségnyújtó Szolgálat (HSNY), 

4. Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtó Szolgálat (JHSNY) 

5. Szociális étkeztetés (SZ. É.). 

A településen, de a térségben sem megoldott teljes körűen az idősek gondozása: a házi segítségnyújtás, az 

étkeztetés, mint szolgáltatások igénye nagyobb kapacitást tenne indokolttá. 

2. A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT) 

Az együttműködési lehetőségek kiaknázására, városunk kezdeményezte, hogy a Budapestet körülölelő 

agglomerációs települések érdekvédelmi szövetséget is hozzanak létre, amely a megyével összefogva képviselheti e 

települések érdekeit a Fővárosnál, a Minisztériumoknál és a Kormánynál. 

3. E-közigazgatás 

A szolgáltató állam az ügyek helyett az állampolgárokat helyezi középpontba. A Ket. a személyes, az elektronikus 

és a telefonos ügyintézést egyenértékű szintre emelte. Az ügyfeleket megilleti az a jog, hogy az ügyintézés bármely 

szakaszában választhassanak a csatornák között, amennyiben ágazati jogszabályok ezt a lehetőséget nem 

korlátozzák. A Polgármesteri Hivatal portáján 24 órás elérhetőséget biztosít az ügyfelek számára és munkaidőben 

valamennyi ügyintéző telefonos megkeresése biztosított. A telefonon történő biztonságos azonosítást követően 

érdemi ügyintézés is lehetséges, természetesen nem minden ügytípusban. 
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Az intézendő ügyek jó része az államigazgatáshoz kapcsolódik. Jogos elvárás a lakosság részéről, hogy egy földrajzi 

lakókörzetben, ne öt-hat különböző helyen lévő és különböző időpontban fogadó hivatalt kelljen felkeresni, ezért a 

jövőben a közigazgatás reformjaként, célszerűen a kormányablakos ügyintézésben látnak lehetőséget. 

 Településünk 2015. 01. 30-tól biztosítja a kormányablakban történő teljes körű ügyindítási lehetőséget. 

 Nagyon fontos és megkerülhetetlen kérdés ugyanakkor a Hivatal ügyfélközpontú szervezeti kultúrája és a 

közigazgatási ügyfélszolgálat személyzete és kultúrája, mindent megteszünk ennek fejlesztésére. 

 Az ügyfélszolgálati, közönség kiszolgálási rendszerek technológiáit kétségtelenül a szolgáltató képességükön 

keresztül lehet lemérni.  

 A közigazgatási szervezet rendkívül széles kapcsolatban van a lakossággal. Ezen a területen a legkisebb mértékű 

modernizáció is nagy hatással lehet az emberekre. A közigazgatásnak nagy lehetősége van tehát a digitális kultúra 

terjesztésében, különösen, ha az emberek érzékelik, hogy ez sokkal gyorsabb és kényelmesebb módja az 

ügyintézésnek. Létrehozása nyomán vált lehetővé a kormányzati rendszerek elektronizálása és új, hatékony 

távolról is elérhető szolgáltatási rendszerek bevezetése, egyszóval az e-kormányzat kialakítása. Ezek a 

szolgáltatások jelentősen közelítik egymáshoz az igazgatási munkát és a civil szférát, erőteljesen lecsökkentve az 

ügyintézéshez szükséges időt, nyílttá, átláthatóvá teszik a közszféra munkáját. Az okmányváróban e-ügyintézési 

pont is rendelkezésre áll. 

 Az Európai Unió ajánlása alapján az e-szolgáltatások 4. lépcsőjében megvalósul a teljes körű ügyintézés: a 

dokumentumok feldolgozása, az ügymenet nyomon követése és az illeték befizetése is elektronikusan történik, ez 

utóbbira most még csak a kormányablakban van lehetőség, azonban a szolgáltató központ földszintjén 

postaszolgálat is működik, melyet nem csak az ügyeiket intézők, hanem a lakosság széles körben igénybe vesz. 

Portálok létrehozása: 

 A legfontosabb cél az, hogy az állampolgárok a lehető legtöbbet tudják meg az őket szolgáló közigazgatásról. Az 

érdeklődők ismerjék meg a szervezet legfrissebb híreit, könnyedén hozzáférjenek, adatokhoz, nyomtatványokhoz, 

jogszabályokhoz. A www.gyal.hu honlapon korlátozott lehetőséggel eddig is, de 2015. 06.30-át követően 

szélesebb körű ügyindításra lesz lehetőség. 

 Az Európai Bizottság által kialakított definíció szerint az „eGovernment” (e-közigazgatás) az 

információtechnológia, szervezeti változások, és új képességek kombinációjának felhasználását jelenti a 

közigazgatásban. A cél: javítani a közszolgáltatások színvonalán, erősíteni a demokratikus folyamatokat és 

támogatni a közösségi célkitűzéseket. 

Az e-közigazgatás az EU meghatározása szerint az alábbi három tevékenység gyűjtő köre: 

 infokommunikációs eszközök alkalmazása a közigazgatásban, 

 a közigazgatás modernizációjával összefüggő munkafolyamatok és működési egységek átszervezése, 

 a közigazgatásban foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők, valamint az ügyfeleket jelentő 

állampolgárok képzése az új eszközök kezelésének elsajátítására. 

A reform célja, hogy növekedjen a közigazgatás teljesítménye, s a közigazgatás ez által is járuljon hozzá az ország 

társadalmi és gazdasági versenyképességének a javításához. 
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Az operatív programoknak valóban a közigazgatás szervezeti kereteinek az átalakítását és a közigazgatás humán 

erőforrásainak fejlesztését kell szolgálnia, a közigazgatás ügyintézési folyamatainak az egyszerűsítésével, 

átszervezésével kell hozzájárulni a közigazgatás hatékonyságának növeléséhez. 

Elektronikus közigazgatás: átfogó célja a közigazgatás és közszolgáltatások hatékonyságának és minőségének 

növelése. 

On-line közigazgatás:  

Az ASP szolgáltatás előnyei: A megoldás lényege, hogy az alkalmazásszolgáltató üzemelteti a szoftvereket a saját 

telephelyén, a felhasználónak nyújtva a kapcsolódó összes szolgáltatást (hardver, operációs rendszer, karbantartás, 

help desk, biztonság stb.). A szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó az interneten keresztül kapcsolódik a távoli 

szerverekre, és használja az azokon futó alkalmazásokat. A Gyál – Mogyoród – Gomba – Tápiószecső - Tápióság 

Önkormányzatainak Konzorciuma az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Programjának KMOP-

4.7.1-13 tárgyú pályázati felhívására KMOP-4.7.1-13-2013-0009 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott 

be, amelyet a Támogató Regionális Operatív Program Irányító Hatósága támogatásban részesített. Ennek 

megfelelően városunk önkormányzata 2015. 06. 30-val csatlakozik az önkormányzati ASP rendszerhez. 

 Az on-line közigazgatás sikere azon is múlik, hogy az állampolgárok milyen mértékben tudnak és kívánnak élni 

az elektronikus ügyintézési lehetőségekkel, ezért kiemelten fontos, hogy a hagyományos ügyintézést meghaladva, 

az ügyfelek igényeire reagáló ügyfélbarát portfolió épüljön ki. 

 A hatóságok egymás közötti és állampolgárokkal történő hiteles elektronikus kommunikációjának megteremtése 

kiemelt jelentőségű feladat a kormányzat és az egész közigazgatás számára. Egyelőre az figyelhető meg,, hogy  

többcsatornás rendszerek futnak egymás mellett, ami széttöredezi az információ jelentőségének mibenlétét. 

 A hivatali kapu már most is lehetőséget biztosít a csatlakozott szervezetek számára, hogy hatósági ügyeiket 

egyszerűbben, gyorsabban, valamint a papírhasználat kiiktatásával költséghatékonyabban folytassák le, de ma 

még a benne rejlő lehetőségek csekély százalékát használja. Hivatalunknál elsődlegesen a termőföldek 

hasznosításával és értékesítésével kapcsolatos intézkedések történnek a hivatali kapun keresztül. 

4.  Esélyegyenlőség 

Önkormányzatunk 2013-2018 közötti időszakra fogadta el esélyegyenlőségi programját. A program célja a 

törvénnyel megegyezően annak biztosítása, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos 

megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, különös tekintettel a 

kiemelten védett csoportokra, a romákra, a gyermekekre, a nőkre, az idősekre és a fogyatékos személyekre. 

A foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (pl.megváltozott 

munkaképességűek) egyre tartósabban szorulnak ki a munkaerőpiacról, egyre nagyobb számban kerülnek ki a 

munkaügyi regisztrációból, ezzel elveszítik a szervezett segítségnyújtás legfontosabb esélyét. Az esélyegyenlőséget 

megerősítő pozitív intézkedések azért is szükségesek számukra, mert e csoportok a munkaerőpiacon összetett 

szemléletbeli hátrányokkal küzdenek, az aktív támogatásokban pedig munkanélkülieken belüli arányuknál sokkal 

kisebb arányban vesznek részt. 

A szociális biztonság megteremtése és megőrzése, a gyermekek védelme érdekében városunk költségvetésében 

betervezi a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások helyben adható formáit.  
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V. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A magyar települési önkormányzatok, így Gyál város működésének külső feltételei nagymértékben változnak az 

elkövetkező években. 

A központi támogatás fokozatosan csökken, a helyi gazdaság dinamikája is várhatóan csak akkor erősödik, ha a 

gazdasági környezet állapota jelentősen javul, nagymértékű gazdaság élénkítési programok várhatóan az európai 

fejlesztések kapcsán indulnak.  

Mindezekből a körülményekből vezethetők le az Önkormányzat előtt álló gazdasági feladatok. 

 A rendelkezésre álló materiális és humán-erőforrások felmérése, költséghatékonyság növelése. 

 Az erőforrásokra építő, az EU fejlesztési célkitűzéseit leképező és támogatási rendszerét kamatoztató, 

gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása. 

 A fejlesztési stratégia operacionalizálása, település- és infrastruktúrafejlesztési, valamint a humánerőforrást 

optimalizáló projektek formájában. 

 Erőteljesebb városmarketing, újabb sikeres cégek „bevonzása” a kiváló fekvésű logisztikai parkba. 

 Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése. 

A Gazdasági Program fenti feladatokra történő felkészülést kívánja szolgálni, azzal a kiegészítéssel, hogy a 

változó körülményekhez való igazodás megkívánja, hogy adott helyzetben a város vezetése rugalmasan tudjon 

alkalmazkodni. 

Önkormányzatunk felkészült arra, hogy feladatait jó színvonalon tudja ellátni a város és a térsége szolgálatára.  

 

Gyál, 2015. február 10. 

 

 

Pápai Mihály 

Polgármester 


	Meghívó
	01. Polgármesteri beszámoló 2015. március
	Közterület_összesítő 2015. Február
	Mezőőri jelentés 2015.02

	02. Lejárt hat.
	03. FEGY tájékoztató 2014.
	Tájékoztató

	04. Városi Eü.Kp. beszám.2014.
	Szakmai beszámoló

	05. Javaslat a DPMV Zrt. által benyújtott felújítási számlák rendezésére
	DPMV Zrt.-számlaegyeztetési_jegyzőkönyv

	06. 2015-2019. évi Gazdasági program 
	Gyál város gazdasági program 2015-2019 
	2.1. A terület természeti környezete 6
	2.2. Települési és épített környezet 8
	2. Az Önkormányzat működőképességének fenntartása, és a kötelező feladatainak végrehajtása 19
	3. Pénzügyi gazdálkodás, adópolitika 20
	4. Gyál Város Önkormányzata által alapított és fenntartott költségvetési szervek, gazdasági társaságok 27

	5. Településfejlesztési politika, településrendezés 31
	I. BEVEZETÉS
	1. Polgármesteri előszó
	2. Földrajzi elhelyezkedés
	2.1. A terület természeti környezete
	2.2. Települési és épített környezet

	3. Demográfiai tendenciák 
	4. Gazdasági, infrastrukturális és társadalmi helyzet

	II. A 2015-2019-BEN MEGVALÓSÍTANDÓ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
	1. Lakossági felmérés eredménye a fejlesztésekkel való elégedettségről és a fejlesztések irányáról
	2. Az Önkormányzat működőképességének fenntartása, és a kötelező feladatainak maradéktalan végrehajtása 
	3. Pénzügyi gazdálkodás, adópolitika
	4.  Gyál Város Önkormányzata által alapított és fenntartott költségvetési szervek, gazdasági társaságok:
	6. Településüzemeltetés
	6.1. Városfejlesztés
	6.2. Városüzemeltetés
	A gyepmesteri tevékenység ellátását 1 fő végzi. 2014. évben 103 kutya került be a telepre, amelyből 49 került gazdához.



	III. Településfejlesztési politika
	1. Gyáli Hulladékgazdálkodási Program
	5. Közlekedésfejlesztés
	7. Városmarketing
	Városmag kiépítése
	Folyamatos honlapfejlesztés, korszerűsítés.

	Pénzügyi gazdálkodás, adópolitika
	 Adópolitika
	Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése

	IV.TÉRSÉG KÖZPONTI FELADATOK ELLÁTÁSA
	1. „Kertváros” Önkormányzati Társulás
	3. E-közigazgatás

	V. ÖSSZEFOGLALÁS


	07. Gyál Város 2015-2019. évi sportkoncepciójának elfogadása 
	Sportkoncepció  2015-19

	08. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda alap.okir.mód.
	1. sz. melléklet MódosítóOkirat
	 2. sz melléklet AlapítóOkirat Liliom

	09. Javaslat tátika Óvoda Alap.okir.mód.
	 1. sz. melléklet Tátika
	 2. sz. melléklet  Tátika

	10. Javaslat a Tulipán Óvoda alap.okir. mód.
	1. sz. melléklet  Tulipán
	2. sz. melléklet Tulipán

	11. Javaslat a Bóbita Bölcsőde alap.okir. mód.
	1. sz. melléklet MódosítóOkirat
	2. sz. mellékletAlapítóOkirat

	13. Javaslat  Liliom ovi felújítása közterületi parkoló ,útépítés eng.kiv.tervének elkészítésére
	Liliom ovi utterv Ajanlat

	14. Javaslat Föld_napja szemétszedési kezdeményezés finanszírozására
	15. Javaslat közterület elnevezésére
	16. Javaslat a Gyál 099-84_hrsz. belter.vonása
	Kérelem
	SZT-20
	 SZT-20_részlet
	vázrajz

	17. Javaslat a Mátyás király utca forgalomszabályozására
	 1. számú melléklet
	 2. számú melléklet

	18. Javaslat a Kőrösi út forgalmi rendjének megváltoztatására
	19. Javaslat Eisberg-területrész bérlésére 0177-2 hrsz
	kérelem

	20. Javaslat FAÖT Társ.Megáll.módosítás

