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Tisztelt Gyáliak, Hölgyeim és Uraim!
Ismét véget ér egy év, napokon belül magunk mögött hagyjuk a 
2014-es esztendőt. 
Advent a várakozás mellett a visszatekintés időszaka is. Ilyenkor 
számba vesszük, hogy mi történt velünk, mi az, amire büszkék le-
hetünk, s mit kellett volna jobban csinálnunk az elmúlt időszakban. 
Hogy milyen volt városunk, Gyál 2014-es éve? Sok munkát, sok 

feladatot adó, mozgalmas esztendő volt! Számos olyan eredményt értünk el, 
amikre okkal lehetünk büszkék. 
A város vezetésében szerepet vállalók erőfeszítéseit a gyáliak azzal is honorál-
ták, hogy a választásokon a folytatásra szavaztak. Számunkra nagy öröm, meg-
tiszteltetés ez, de nagy felelősség is! Tudjuk, sok feladat áll előttünk. 
Készen állunk arra, hogy minden erőnkkel ezen feladatok teljesítésén dolgozzunk!
De kis időre hagyjuk most a munkát, hiszen van ennél fontosabb! A Megváltó 
születésének ünnepére készülünk, ami egyben a család, a szeretet ünnepe is. 
Találkozzunk advent negyedik hétvégéjén a városközpontban, az Advent Gyá-
lon rendezvénysorozat befejező állomásán, álljunk meg egy pillanatra, s beszél-
gessünk egymással! 
Az ünnepek alatt pedig, legalább ilyenkor, figyeljünk egymásra, legyen időnk 
szeretteinkre!
Gyál minden lakójának békés, szeretetben teljes karácsonyi ünnepeket és bol-
dog, eredményes új évet kívánok!

Pápai Mihály
Gyál város polgármestere
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Kéményseprő-ipari közszolgáltatás
A Magyar Kémény Kft. értesítette a Gyáli Polgármes-
teri Hivatalt, hogy a 63/2012. (Xll. 11.) BM rendelet 
3-4. § értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipa-
ri közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat Gyálon 

2O14. november 18-tól - december 31-ig látják el a 
Magyar Kémény Kft. dolgozói. A Társaság alkalmazá-
sában álló dolgozók névre szóló, arcképes kitűzőkkel 
rendelkeznek.

Erős József: A feladat iránti alázattal közelítek a munkához

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te a 10/2012. (I.26.) sz. határozatában döntött Gyál 
Város Településrendezési eszközeinek – várospo-
litikai célkitűzésekkel történő összehangoló – felül-
vizsgálatáról, megújításáról. 

A megbízott tervező PESTTERV Kft. elkészítette 
GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KON-
CEPCIÓJA VALAMINT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDO-
SÍTÁSA egyeztetési tervanyagát, melynek közigaz-
gatási, állami főépítészi és partnerségi egyeztetése 
– „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településren-
dezési eszközökről, valamint egyes településrende-
zési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrende-
let) 28-29.§-aiban előírt, a Kormányrendelet 38.§ és 
40.§ szerint lefolytatott véleményezési, valamint az 
önkormányzatunk által 2013. június 28-án kihirdetett 
Partnerségi Egyeztetési Szabályzatnak is megfelelő 
eljárás alapján – lezárult, az Állami Főépítész egyet-
értő végső szakmai véleményét kiadta.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 2014. november 27-én megtartott testületi ülésén 
• a 189/2014. (XI.27.) sz. határozatával elfogad-

ta Gyál Város Településfejlesztési Koncepci-

óját az előterjesztés mellékletét képező „Gyál 
Településfejlesztési Koncepció: Gyál település-
rendezési tervének módosítását megalapozó 
városfejlesztési koncepciója” dokumentumban 
foglaltaknak megfelelően;

• a 190/2014. (XI.27.) sz. határozatában dön-
tött Gyál Város Településszerkezeti Tervének 
módosításáról;

• megalkotta a 17/2014. (XII.01.) számú rendele-
tét Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról.

 
Gyál Város Önkormányzatának a településfejlesz-
téssel és településrendezéssel összefüggő Part-
nerségi Egyeztetési Szabályzata alapján az ön-
kormányzat az elfogadott koncepciót, stratégiát 
és településrendezési eszközt teljes terjedelem-
ben feltölti a település hivatalos honlapjára, és erről 
HIRDETMÉNYT tesz közzé.
• a település hivatalos honlapján;
• a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirde-  

tőtáblán;
• az Új Gyáli Újságban, Gyál Város Önkormány-

zatának közéleti és információs lapjában.

A tervanyagot teljes egészében a település hivatalos 
honlapjára tájékoztatásként feltöltöttük: megtekint-
hető a www.gyal.hu/hirdetmenyek menüpont alatt.

Gyál, 2014. december 8.                                                           

Gyáli Polgármesteri Hivatal

HIRDETMÉNY

Minden kedves olvasónknak áldott, békés karácsonyt kívánunk!
az Új Gyáli Újság szerkesztősége 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
alakuló ülésén Pápai Mihály polgármester előterjesz-
tésére Erős Józsefet, az 5. sz. választókörzet képvi-
selőjét választotta alpolgármesterré. Az új városveze-
tőt hivatalba lépése után néhány nappal kerestük fel.

- Alpolgármester úr! Hogyan telt az első munkanapja?

- Rögtön a munka sűrűjébe kerültem, hiszen az első 
munkanapomon egy nagy gázcsőtörés volt Gyálon, 
s mivel Pápai Mihály polgármester úr egyéb elfog-
laltsága miatt nem volt a városban, nekem kellett in-
tézkednem. A katasztrófavédelem, a polgárőrség, 
rendőrség, a gázszolgáltató és érintett szervezetek 
összehangolt munkájának köszönhetően nem történt 
nagyobb baj, s a szolgáltatást is sikerült viszonylag 
gyorsan visszaállítani.

-  Milyen út vezetett az alpolgármesteri székig?

- Természetesen már előtte is érdekelt a közélet, de ak-
tívabban tizenkét évvel ezelőtt kapcsolódtam be a he-
lyi politikába, akkor választottak először önkormány-
zati képviselővé Gyálon. A választókörzetemben élők 
képviselete mellett elsősorban gazdasági kérdésekkel 
foglalkoztam, a gazdasági és pénzügyi bizottság elnö-
keként. Nagy megtiszteltetésnek éreztem, amikor a Fi-
desz frakció egyetértésével Pápai Mihály polgármester 
úr felkért az alpolgármesterségre, s nagy megtisztel-
tetésként élem meg azt is, hogy a képviselő-testület 

is bizalmat szavazott nekem. A város polgármesteré-
vel kialakított munkamegosztásban az ifjúsági, sport, 
közbiztonság, közművelődés, szociális ügyek, oktatás, 
s általában az intézményhálózat működtetésével, fel-
ügyeletével kapcsolatos feladatokat kaptam meg.

- Nincs ez nagyon távol eddigi, a gazdálkodással ösz-
szefüggő tevékenységétől?

- A gazdasági és pénzügyi bizottsági elnöki munka 
abból a szempontból is jó iskola volt, hogy az önkor-
mányzati feladatok teljes skálájára, köztük a most fel-
adatkörömbe került területekre is rálátást szereztem. 
A tizenkét év képviselői munka során sok ismeretet, 
tapasztalatot szereztem. Jól ismerem a szereplőket, 
a polgármesteri hivatal dolgozóit, intézményvezető-
ket, stb. is, hiszen hosszú ideje dolgozunk már együtt. 
Nem ismeretlen tehát ez a terület, már csak azért 
sem, mert körzetemben megválasztott képviselőként 
is napi rendszerességgel foglalkoztam ilyen kérdé-
sekkel. Alpolgármesterként a gazdálkodás után most 
a működtetés, szervezés oldaláról ásom bele magam 
az önkormányzati munkába. Teszem ezt nagy odafi-
gyeléssel, a feladat iránti alázattal. 

- Ön az 5. sz. választókörzet önkormányzati képvise-
lője is. Összeegyeztethető a két feladat?

- Igen. A körzetemre, az ott élők problémáira a jövő-
ben is ugyanakkora figyelmet fordítok majd, mint ed-
dig. Továbbra is ott élek, számíthatnak rám, bátran 
megkereshetnek gondjaikkal, kéréseikkel. 

- Mit tart a legfontosabb teendőknek az Ön által fel-
ügyelt területeken?

- Hangsúlyosan kell foglalkoznunk a közbiztonsággal, 
a drogprevencióval, kiemelt terület a környezetvéde-
lem, fontos feladat, hogy megőrizzük, s tovább emel-
jük közterületeink rendezettségét, s kiemelten fontos 
feladatunk az is, hogy az intézményekben biztosítsuk 
a színvonalas szakmai munka feltételeit.
Többek között ezért fogok dolgozni, s munkámhoz 
kérem a polgármesteri hivatal, az intézmények, civil 
szervezetek, s minden érintett szervezet, magánsze-
mély együttműködését.
Végezetül Gyál minden lakosának áldott karácsonyt 
és sikeres, eredményes 2015-ös esztendőt kívánok!

-i kis-

Városunk új alpolgármesterével beszélgettünk
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Beszámoló a novemberi képviselő-testületi ülésről
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
november 27-én a 2014. évi munkarend szerinti utolsó 
ülését tartotta, amelyen a következő fontosabb dönté-
sek születtek:
• elfogadták Pápai Mihály polgármester beszá-

molóját a legutóbbi rendes ülés óta történt ese-
ményekről és a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról;

• elfogadták továbbá Gyál Város Településfejlesz-
tési Koncepcióját;

• megalkották a rendeletet a Helyi Építési 
Szabályzatról;

• rendeletet alkottak Gyál Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról;

• módosították az intézményi térítési díjról szóló 
rendeletet, mely díjak 2009. február 1. óta – közel 
hat éve – változatlanok voltak;

• rendeletet alkottak 2015. évre a Polgármeste-
ri Hivatalban foglalkoztatott közép- és felsőfokú 
végzettségű köztisztviselők 20% alapilletmény 
kiegészítéséről;  

• módosították a 2013-2018. évi Helyi Esélyegyen-
lőségi Tervet;

• rendeletet alkottak a 2015. évi munkatervről;
• elfogadták az önkormányzat 2015. évi belső ellen-

őrzési munkatervét;
• elfogadták a „Gyáli Hulladékgazdálkodási Prog-

ram – eszközök beszerzése” tárgyú közbeszer-
zési eljárás lezárását, továbbá felhatalmazták a 
közbeszerzési munkacsoportot a szükséges in-
tézkedések megtételére;

•	 elfogadták	 a	 Gyál	 Település	 Local	 Agenda	 21	
Fenntartható	Fejlődés	Helyi	Programját;

•	 a	Perfektus	Kft.	ajánlatát	fogadták	el	a	„Gyáli	Lili-
om	óvoda	felújítása”	tárgyú	munkához	szükséges	
közbeszerzések	elvégzésére;

•	 elfogadták	 a	 4601	 j.	 Kőrösi	 úttal	 kapcsolatos	
telekalakítást;

•	 szerződést	kötnek	az	Eurovill	Kft-vel	a		közvilágí-
tási	lámpatestek	karbantartására,	üzemeltetésére	
2015.	január	1.	és	2015.	december	31.	közötti	ha-
tározott	időtartamra,	(nettó	1400,-Ft/lámpatest/év	
áron);

•	 felhatalmazták	 a	 polgármestert,	 hogy	 eljárjon	 a	
víztorony	 területén	 létesített	 rádiótelefon	bázisál-
lomásra	 vonatkozó	 bérleti	 szerződés	 meghosz-
szabbítása	tárgyában;

•	 az	 eredmények	 elismeréseként	 döntöttek	 arról,	
hogy	 a	 polgármester	 3	 havi	 jutalomban,	 a	 Gyál	
Városfejlesztési	és	Városüzemeltetési	Kft.	ügyve-
zetői	pedig	két	havi	jutalomban	részesüljenek;

•	 a	 KMOP-4.7.1-13-2013-0009	 kódszámú	 „ASP	
csatlakozási	 projekt	 szolgáltatás	 bevezetéséhez	
szükséges	 eszközök	 beszerzésére”	 kiválasztot-
ták	a	 legkedvezőbb	ajánlatot	 tevő,	APEN	Keres-
kedelmi	és	Szolgáltató	Kft-t;

•	 az	 önkormányzat,	 mint	 a	 Gyáli-Városgazda	 Kft.	
egyszemélyes	alapítója	a	működéshez	500.000,-
Ft	tagi	kölcsönt	biztosít	azzal	a	feltétellel,	hogy	a	
kölcsönt	2015.	március	31-ig	visszafizetik;

•	 elfogadták	továbbá	a	2014.	évi	módosított	közbe-
szerzési	tervet.

Polgármesteri	Hivatal

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az eddi-
gi tapasztalatok figyelembe vételével a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatal Okmány-
irodájának ügyfélfogadási rendje 2014. december 
1. napjától a következők szerint módosult:
 
 Hétfő: 07.00 - 17.00
 Kedd: 08.00 - 18.00
 Szerda: 08.00 - 20.00
 Csütörtök: 08.00 - 18.00
 Péntek: 08.00 - 16.00

December 1-jétől változott a  
Gyáli Okmányiroda ügyfélfogadási rendje

A hétfői és csütörtöki napok ügyfélfogadási ide-
je országosan egységes, kedden, szerdán és pén-
teken a helyi ügyfélforgalom mérése alapján került 
meghatározásra az új ügyfélfogadási rend. 
Továbbra is forduljanak bizalommal az okmányiro-
da munkatársaihoz. 

A Gyáli Okmányiroda elérhetősége: 
2360 Gyál, Somogyi Béla u. 2.  
Telefon: (29) 540-977
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A jövő év elején felgyorsul a Gyá-
li Hulladékgazdálkodási Program 
megvalósítása, melynek részeként 
a szelektív hulladékgyűjtés rend-
szere is átalakul. Pápai Mihálytól, 
városunk polgármesterétől a prog-
ram részleteiről tájékozódtunk.

- Jelenleg ki végzi a szemétszállítást városunkban?

- A jogszabályok értelmében hulladékkezelési közszol-
gáltatást 2014. január elsejétől csak állami, vagy önkor-
mányzati többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társa-
ság végezhet, ezért Gyálon az előző közszolgáltatóval 
(.A.S.A. Magyarország Kft.) felmondtuk a közszolgálta-
tási szerződést. Az önkormányzat a közszolgáltatói fel-
adatok ellátására megalapította a Gyál és Térsége Hul-
ladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t. A GYTH Nonprofit 
Kft – mint új közszolgáltató – feladata, hogy a hatályos 
jogszabályok és a közszolgáltatási szerződés előírásai 
szerint biztosítsa a közszolgáltatás ellátását. 

- Pontosan milyen feladatokat lát el a GYTH?

- A rendelkezésére álló eszközökkel ellátja:
• a vegyes maradék hulladékok gyűjtését,
• az anyagában hasznosítható hulladékok szelektív 

gyűjtését,
• a biológiailag lebomló zöld (kerti) hulladékok sze-

lektív gyűjtését,
• a hasznosítható hulladékokat hasznosításra átadja a 

megfelelő engedéllyel rendelkező hasznosítóknak,
• a maradék vegyes hulladékot ártalmatlanításra a 

hulladékártalmatlanító létesítménybe szállítja,
• gondoskodik a közszolgáltatáshoz kapcsolódó 

összes jogszabályi előírásnak való megfelelésről.
Fontos megjegyezni, hogy a változás csak a szemét 
elszállítását érinti, a város határában lévő hulladékle-
rakó létesítmény továbbra is az .A.S.A. tulajdonában 
marad és ők végzik a beszállított hulladék kezelését, 
ártalmatlanítását.

- Milyen eszközök állnak a GYTH rendelkezésére fel-
adatai ellátásához?

- Az új közszolgáltató a tevékenység végzéséhez 
szükséges eszközparkkal nem rendelkezik, ezért a 
szolgáltatást bérelt eszközökkel tudta megkezdeni. 
Ez hosszú távon nem gazdaságos, önkormányzatunk 
ezért elindult egy pályázaton, melyen 365 millió fo-
rint európai uniós támogatást nyert. Ezt az összeget a 
közszolgáltatás ellátásához szükséges saját eszköz-
park létrehozására fordítjuk.

A pályázat egyik része tehát az eszközpark létreho-
zása, másik része pedig a beszerzett eszközök se-
gítségével a hulladékgazdálkodási program megva-
lósítása, melynek célja a szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetése, az ehhez szükséges eszközök ingyenes 
biztosítása a lakosság számára. 
Bár a szelektív hulladékgyűjtés valamilyen formában 
már eddig is működött a településen, az új eszközök 
segítségével most minden eddiginél hatékonyabban 
működhet ez a fajta gyűjtési rendszer, melyre nagy 
szükség van, hiszen nélküle nem tudnánk eleget tenni 
az Európai Unió felé tett kötelezettségünknek, mely az 
újrahasznosítható és a lerakott hulladék arányát szab-
ja meg. Az új, korszerű hulladékgazdálkodási straté-
giának köszönhetően pozitív változások következnek 
lakóhelyünkön, fontos lépést tehetünk egy szebb, tisz-
tább, egészségesebb település felé. Ne feledjük, kör-
nyezetünk megóvása közös érdekünk, melyet úgy 
tudunk hatékonyan megvalósítani, ha a mindennapok-
ban odafigyelünk a háztartásunkban keletkező hulla-
dék szelektív gyűjtésére. Ehhez a GYTH minden se-
gítséget szeretne megadni a lakosságnak. 

- Mik lesznek a program fontosabb állomásai?

- A program első lépéseként a házi komposztálást sze-
retnénk elterjeszteni, ami azért fontos, mert a háztartá-
sokban keletkező hulladék nagy részét el sem kellene 
szállítani a szemétlerakóra, ugyanis házi komposz-
tálással értékes táptalajhoz juthatunk ezekből. A házi 
komposztáláshoz 700 darab edényt fogunk ingyenesen 
kiosztani a lakosságnak várhatóan február elején.
A program második lépése tavasszal az új szelektív 
kukák kiosztása lesz. Ezekbe a kukákba vegyesen ke-
rülnek majd a háztartásokban keletkező újrahaszno-
sítható anyagok, mint például műanyag PET palackok, 
alumínium üdítős dobozok, papír hulladékok. Ezeket 
az anyagokat egyben szállítják el a gyűjtőhelyre és ott 
fogják különválogatni őket.
A program harmadik lépése pedig valamikor kora 
nyárra várható, amikor megérkezik városunkba az a 
3 darab vadonatúj gyűjtőautó, amellyel ezután a hulla-
dék elszállítását végezzük. 

A program egyes fázisairól egyébként folyamatosan 
tájékoztatni fogjuk a lakosságot, itt az Új Gyáli Újság 
hasábjain, illetve egyéb fórumokon is.
Bízom benne, hogy a lakosság felelős közreműködé-
sével hatékonyan formálhatjuk át városunkban a hul-
ladékgyűjtési szokásokat. Mindenkit arra kérek: kap-
csolódjon be programunkba annak érdekében, hogy 
épségben megőrizzük környezetünket a jövő generá-
ciói számára.

Jövő évben indul a Gyáli Hulladékgazdálkodási Program
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő 
Testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§ 
alapján 2014. november 28-án közmeghall-
gatást tartott.

A közmeghallgatás napirendjén szerepelt a 2014. évi 
önkormányzati gazdálkodás ismertetése, melynek ke-
retében Diera Éva, a Pénzügy és Adó Iroda vezetője 
részletes előadást tartott a költségvetés alakulásáról. 
Ismertette a költségvetés bevételi és kiadási főössze-
gét mely 3.766.000.000 Ft volt. 
Elmondta, hogy az önkormányzat bevételeinek 85%-a 
működési célú, 15%-a felhalmozási célú bevétel. 
A kiadásokból 69,2% önkormányzati, 21,3% az intéz-
mények kiadása, és 9,5 % a Polgármesteri Hivatal ki-
adása volt. Az intézmények kiadásainak 59,9%-át az 
óvodák, 10,7 %-át a bölcsőde, 16,5%-át az Egész-
ségügyi Központ és 12,9%-át a közösségi ház hasz-
nálta fel. Az önkormányzat kiadásai összességében 
65,5%-ban működési, 34,5%-ban pedig felhalmozási 
célúak voltak. 
Pápai Mihály polgármester ezen napirendi pontban a 
beruházásokról és fejlesztésekről folytatta a színvo-
nalas prezentáció bemutatását. 

A nagyobb léptékű fejlesztésekről beszélt, melyek az 
alábbiak voltak 2014-ben:
A Bóbita Bölcsőde férőhely bővítése 250 mFt-ból, eb-
ből 150 mFt EU támogatással valósult meg. A Városi 

Egészségügyi Központ 190 mFt értékű teljes felújítá-
sát az önkormányzat vállalta. 
Önkormányzati költségvetésből valósult meg a busz-
várók felújítása 21,6 mFt-ért, a járdaépítések 108,1 
mFt-ért, a sportpálya világítás 5,5 mFt-ért, és ingye-
nes házszámtábla kihelyezése valamennyi ingatlanra.
A Vecsési és Bem József utcai útépítés a Magyar Köz-
út Nonprofit Kft. beruházásaként valósult meg. 

A polgármester beszámolt még arról is, hogy a szo-
ciális segélyek eddig összesen 116,3 mFt-ot tettek ki, 
további 10 mFt-ot jelentett a 75 év feletti egyedül élők 
szemétszállítási költségeinek átvállalása. A gyermek-
étkeztetést 2140 fő részére biztosították, ebből 795 fő 
gyermek ingyen étkezett, 268 fő pedig 50%-os térítés-
sel. (A kisebb gyermekek részére – igény szerint – ez 
jellemzően napi háromszori étkezést jelentett).
Az önkormányzat átlagban havi 40 fő részére biztosí-
tott közfoglalkoztatási lehetőséget.

Színes beszámolót hallottunk a nagyobb városi rendez-
vényekről: sajtótájékoztató a térségi adósságkonszoli-
dációról, a Magyar Kultúra Napjáról, a Nagyadózókkal 
folytatott tapasztalatcseréről, a II. Gyáli Böllérverseny-
ről, a Pedagógusnapról, a Városi Gyermeknapról, a 
II. Gyáli Utcazenei Fesztiválról, a X. Gyáli Fogathajtó 
Fesztiválról és a város Születésnapi Utcabáljáról. 

A polgármester prezentációjában a széleskörű nyilvá-
nosság biztosítására, bemutatásra kerültek a 2014-

es év legnagyobb jelentőségű pályázatai is. Ezek az 
alábbiak voltak:
Az Új Széchenyi Terv Magyary Program keretében 
megvalósuló ÁROP 3.A.2-2013-2013-008 „Új szer-
vezeti-működési kultúra bevezetése Gyál Város Ön-
kormányzatának napi rutinjába”, 31,6 mFt támogatást 
kapott az Európai Uniótól és a Magyar Államtól. Is-
mertetésre kerültek a program keretében lebonyolított 
szervezetfejlesztési tevékenységek. 
A KMOP-4.7.1-13-2013-009 „Elektronikus helyi köz-
igazgatási infrastruktúra fejlesztése Gyál-Gomba-
Mogyoród-Tápióság-Tápiószecső önkormányzati kon-
zorciumban valósul meg, melyből Gyál 11,3 mFt-ot, az 
öt település pedig 57,2 mFt támogatást nyert el. 
Hallhattunk a 12,7 mFt-al támogatott Comenius Ré-
gió pályázat eredményeiről és a Gyáli Hulladékgaz-
dálkodási Programról is, mely utóbbi 365,2 mFt EU-s 
támogatást nyert, s melynek keretében a teljesség 
igénye nélkül 8000 db hulladékgyűjtő edény, 700 db 
házi komposztáló és többek között 3 db hulladékgyűj-
tő autó kerül majd beszerzésre. 

A közmeghallgatás további napirendjén szerepelt 
Gyál Város Önkormányzata 2015. évi terveinek ismer-
tetése. Gyál a fejlődés útján 2015 című anyag látvány-
terveket és egyéb képes illusztrációkat mutatott az 
alábbiakról:
• buszmegálló létesítése a temetőnél;
• kétmedencés tanuszoda a Pesti úton;

•	 a	MÁV	tulajdonát	képező	Gyál-felső	vasútállomás	
felújítása;

•	 Ady	Endre	utcai	sportcsarnok;
•	 Milleniumi	Park	rendezése;
•	 Bartók	iskola	mögötti	terület	parkosítása;
•	 Somogyi	utca	1-3-5.	szám	alatti	terület	fejlesztése;
•	 Tátika	Óvoda	rekonstrukciója;
•	 a	víztorony	körüli	terület	parkosítása;
•	 gyalogátkelőhely	a	Penny-nél	(Kőrösi-Mátyás	k.	út);
•	 Liliom	Óvoda	teljes	felújítása;
•	 Gazdaház	építése	a	Gyál	Városfejlesztési	és	Vá-

rosüzemeltetési	Kft.	feladatellátásához.

A	 jövő	elképzeléseinek	 ismertetése	után	sor	került	a	
közérdekű	kérdések	megválaszolására	és	a	lakossági	
panaszok	meghallgatására.	
A	 lakosok	 jelezték,	 hogy	 az	 egészségügyi	 központ	
sorszámhúzó	berendezésének	használatát	még	nem	
mindenkinek	sikerült	elsajátítani,	ezért	szükséges	len-
ne,	 hogy	 a	 személyzet	 nyújtson	 segítséget	 az	 idős	
embereknek.	
Az	 idős	embereken	segíthetne	az	 is,	ha	a	közterület	
felügyelet	 jelezné	 az	 önkormányzatnak,	 hogy	 mely	
házak	előtt	nem	tudják	eltakarítani	pl.:	a	járdát,	vagy	
a	havat,	és	ezt	a	közhasznúakkal	jó	lenne	megoldani.	
Sok	panaszt	jeleztek	a	Wass	Albert	utcából,	felhívva	a	
figyelmet	arra,	hogy	a	közösségi	együttélés	szabályait	
sajnos	nem	mindenki	tartja	be,	az	önkormányzat	foko-
zottabban	figyeljen	az	utcán	játszó	gyerekekre,	a	par-
lagfűre,	a	kátyúkra	és	a	lakosságra.	
A	tömegközlekedés	javítására	is	kértek	intézkedést	a	
tekintetben,	hogy	különösen	a	hideg	 időszakban	fűt-
sék	is	a	buszokat	és	legyen	kevesebb	kimaradó	járat.	
A	buszmegállóknak	nagyon	örülnek,	de	az	eső	ellen	
nem	minden	esetben	védenek.	
Elhangzott	olyan	kérés	is,	hogy	jó,	hogy	ha	a	parkok	
megújításra	 kerülnek,	 de	 gondoljanak	 majd	 arra	 is,	
hogy	nyilvános	WC-re	is	szükség	lesz,	illetőleg	a	vas-
út	mellett	kerékpártárolót	is	tervezzenek.	
Fontos	lenne,	a	régi	temetőnél	a	ravatalozó	előtt	vala-
milyen	fedett	rész	kialakítása.	
Jelezték	a	lakosok	azt	is,	hogy	a	Vecsési	úton	kialakí-
tott	árkok	amikor	vízzel	megtelnek	balesetveszélyes-
sé	tudnak	válni,	és	jó	lenne,	ha	erre	a	közútkezelő	fi-
gyelmét	felhívnák.	
Régi	probléma,	hogy	az	OTP	előtti	parkoló	és	a	nagy	
gyáli	állomás	előtti	rész	elhanyagolt,	közlekedésre	al-
kalmatlan	állapotban	van.	De	mint	 ismeretes,	ezek	a	
területek	sajnos	nem	az	önkormányzat	tulajdonát	ké-
pezik,	 ezért	 a	 fejlesztésükről	 történő	 egyezkedés	 a	
tengeri	kígyóhoz	hasonlítható	folyamat.	
A	hosszúra	nyúlt	programot	közel	kilencven	fő	hallgat-
ta	érdeklődéssel,	akik	fontosnak	érezték,	hogy	minél	
többet	megtudjanak	a	város	életéről	és	alakítsák	azt.

Polgármesteri	Hivatal

Közmeghallgatást tartottak
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NB I-es Felnőtt Birkózó 
Csapatbajnokság Gyálon
Nem mindennapi izgalmak mellett rendezték meg a 
2014. évi NB I-es Felnőtt Birkózó Csapatbajnokság 
visszavágóját Gyálon. Első alkalommal láthattak az 
érdeklődők felnőtt birkózást városunkban a Ferenc-
városi Torna Club szervezésében. Aki ellátogatott 
az eseményre remélhetőleg jól szórakozott, hiszen a 
szurkolók fantasztikus hangulatot varázsoltak a Gyáli 
Bartók Béla Általános Iskola tornatermébe. 
Pápai Mihály polgármester, dr. Szűcs Lajos ország-
gyűlési képviselő, valamint Pánczél Károly ország-
gyűlési képviselő is részt vett az eseményen. 

Váratlan fordulatok, drámák is voltak ezen a csapatbaj-
nokságon. A csapatok edzői meglehetősen heves vér-
mérséklettel osztották az instrukciókat versenyzőiknek. 

Az első körben a Cegléd VSE óriási fölénnyel győz-
te le a Kecskeméti TE csapatát. A második összecsa-
pásban a Ferencváros magabiztosan nyerte meg a 
Kecskemét TE elleni mérkőzést, így az utolsó mérkő-
zés a Cegléd és a Ferencváros között zajlott, melynek 
eredményeként a Ferencváros kiejtette a Ceglédet, és 
ezzel kvalifikációt szerzett az országos döntőbe.  

Bácsi Péter, világ- és Európa-bajnok magyar birkózó, vá-
rosunk képviselő-testületének tagja is birkózószőnyeg-
re lépett és technikai tussal legyőzte ceglédi ellenfelét.

Reméljük máskor is otthont tudunk adni ilyen jeles ese-
ménynek városunkban.

2014. december

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 234/2013. 
(X.31.) sz. határozatával nyilvánította ki a „KMOP-4.7.1-13, Elekt-
ronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” című pályá-
zathoz való csatlakozását. A pályázatot Gyál-Gomba-Mogyoród-
Tápióság és Tápiószecső önkormányzati konzorciuma nyújtotta be, 
a konzorcium vezetője Gyál Város Önkormányzata.

A konzorcium az öt településre összesen 57.157.148,-Ft vissza nem 
térítendő európai uniós támogatást nyert el.

A projekt kezdete: 2014.11.26., befejezése: 2015.06.30.

Az önkormányzati ASP központ a csatlakozó települések számára 
lehetővé teszi a hatékony forrás felhasználás mellett a belső műkö-
dés támogatását, és egyes E-közigazgatási szolgáltatások nyújtá-
sát, korszerű informatikai megoldások segítségével. Az ASP köz-
pontból a szolgáltatásokat térítés nélkül használhatják a csatlakozó 
önkormányzatok. 
Gyál az induló alkalmazások közül a gazdálkodási rendszer, az in-
gatlan- vagyonkataszter rendszer, a helyi adórendszer, az ipari és 
kereskedelmi rendszer, valamint az iratkezelő rendszer csatlakozá-
sát vállalta. 

A projekt megvalósítására KMOP-4.7.1-13-2013-0009 számon el-
nyert  vissza nem térítendő  támogatás Gyál városra nézve 4 elem-
ből épül fel:
• projektmanagementi feladatok ellátása   825.500 Ft
• ASP szakrendszeri szolgáltatások bevezetése  8.928.100 Ft
• nyilvánosság biztosítása 45.000 Ft 
• eszközbeszerzés (6 db számítógép)   1.493.520 Ft
Ez mindösszesen: 11.292.120 Ft-ot jelent városunknak.

Csatakozási feladatok: 
1. csatlakozási és szolgáltatási szerződés megkötése
2. infrastrukturális feltételek biztosítása (hardver és háttér szoftverek)
3. igazgatásszervezési feltételek (helyi rendelet – adóügyi eljárá-

si rendelet-, szabályzatok – iratkezelés-, munkafolyamatok, és 
munkaköri leírások )

4. adatmigráció és paraméterezés (adatok átemelése, jogosultsá-
gok, E-űrlapminták központosított modell szerint)

5. információ- és adatbiztonsági audit és sérülékenység-vizsgálat 
elvégzése, szabályzat kialakítása, IT biztonsági továbbképzés

6. felhasználói oktatások (helyi és E-learning)

Röviden a két kiemelt hangsúlyú feladatról:  

1. Adatmigráció és paraméterezés:
A migráció során az érintett, jelenleg használatban lévő szakalkal-
mazásokban lévő adatokat át kell emelni az ASP központ által nyúj-
tott alkalmazásokba, melyet egy adattisztítás követ. A migráció és 

adattisztítás magas szakmai színvonalon történő és megfelelő lefe-
dettséget biztosító tervezése és végrehajtása biztosítja, hogy a cél-
rendszerek induló adatállománya megfeleljen a követelmények sze-
rinti éles-üzemi működésnek. 

A migráció szakaszai: 
• előkészítő szakasz: 3-6 hetet vesz igénybe. A helyi migráció ko-

ordinátor segítségével és a normál munkamenet mellett folyik. 
• éles szakasz: 1-2 nappal (célszerű péntek 18 órától hétvégére 

elrendelni) előtte üzemszünet, ekkor a korábbi rendszer nem 
működik. A példa esetében hétfőn indulhat az új rendszer. 

• szúrópróba ellenőrzési szakasz: arra vonatkozóan, hogy min-
den áttevődött-e.

Jogosultságok az új rendszerben: 
Felhasználói/ügyintézői szinten egy munkatárs több jogosultságot 
is kaphat, (pl. szakrendszer és iktatórendszer).
Vezetői jogosultság keretében biztosított a betekintés az ügyintézők 
aktáiba, a saját egysége tekintetében. 
Minden felhasználó számára biztosított a helyettesítési jog.

2. Információ- és adatbiztonsági audit és sérülékenység-vizsgá-
lat elvégzése, szabályzat kialakítása, IT biztonsági továbbképzés 

IT biztonsági előírásoknak való megfelelés a 2013. évi L tv. szerint. 
• rendszerfelmérés;
• önkormányzat besorolása;
• kockázatelemzés;
• intézkedések biztonságpolitika, biztonsági szabályzat, bizton-

sági stratégia megalkotása.

Készítendő anyagok: 
• rendszerek besorolási jegyzéke;
• kockázatelemzési jelentés;
• szervezet besorolási nyilatkozat;
• információ biztonsági politika-, stratégia-, szabályzat;
• oktatási tematika, oktatások.

A helyi közigazgatás átalakítása 2012 évben a gyáli járás feltétel-
rendszerének biztosításával, (benne a mindkét szervezet részére 
egy teljesen új épület felépítésével) 2013 évben a járás és az önkor-
mányzat új strukturális szabályozórendszerének megalkotásával, 
2014 évben az ÁROP szervezeti átvilágítást követő szervezetfej-
lesztési intézkedések bevezetésével történt, melyet a 2015 esz-
tendő első felében az önkormányzati ASP szolgáltató rendszerhez 
való csatlakozás követ. Az önkormányzat tevékenységét eddig is az 
új kihívásokra adott magas szintű válasz jellemezte, mely garanciát 
jelent a méltó folytatáshoz.

Sávai Mária 
aljegyző

Önkormányzati ASP (Application Service 
Providing) csatlakozás 2015 év első felében
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A projekt alapvető célja és háttere:
 
Gyál Város Önkormányzata elkötelezett híve minden olyan 
fejlesztésnek, szervezeti és belső működési átalakításnak 
amely alapvetően a civil, vállalkozói és lakossági szféra, a 
különféle helyi érdekképviseletek érdekeit szolgálja azáltal, 
hogy javítja a párbeszéd minőségét, az együttműködést, ez-
által az elégedettséget, s mindezt költséghatékony önkor-
mányzati működésen keresztül valósítsa meg.

A projekt megvalósításával az alábbi célokat tűztük ki:
• a támogatottság és az elégedettség növekedése a la-

kossági és vállalkozói szféra körében;
• egyszerűbb, hatékonyabb, gyorsabb és költségtakaré-

kosabb működtetési folyamatok kialakítása;
• ügyfélszolgálati és rendeletalkotási hatékonyság nö-

velése (gyorsaság és ezzel egy időben pontosság, 
panaszmentesség);

• a lakosság és vállalkozási szféra kooperációs, szabály-
követési és adófizetési hajlandóságának növelése;

• a forrásfelhasználás hatékonyságának növelése, érték-
teremtő és bevételnövelő döntések meghozatala, ará-
nyának növekedése;

• költséggazdálkodás hatékonyságának növekedése.

Az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0008 „Új szervezeti-működési kul-
túra bevezetése Gyál Város Önkormányzatának napi rutinjá-
ba” c. pályázatban végzett szervezetfejlesztési tevékenységek:

• korábbi ÁROP-pályázatban vállalt intézkedések 
felülvizsgálata;

• pénzügyi-gazdasági átvilágítás, költségcsökkentési, 
hatékonyságnövelési javaslatok kidolgozása;

• lakossági kérdőíves felmérés két időpontban;
• közszolgáltatások összehangolása  a nem önkormány-

zati szolgáltatásnyújtók bevonásával;
• önkormányzati fenntartású intézményekkel kapcsolatos 

feladat-ellátási és finanszírozási modell kidolgozása;
• a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsola-

tok felülvizsgálata;
• CAF-modell alkalmazása;
• három kiválasztott folyamat optimalizálása;
• a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmé-

nyek humán erőforrásának felmérése és a kapacitások 
kihasználtságának felülvizsgálata.

Valamennyi elkészült anyag a www.gyal.hu/Mi városunk 
Gyál/ Közérdekű adatok/ÁROP webhelyen megtalálható.

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző

Az ÁROP projekt megvalósítása Gyál Város 
Önkormányzatánál
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Tét a Jövőm iskolabörze
2014. november 26-án má-
sodik alkalommal rendez-
tük meg „Tét a Jövőm” el-
nevezéssel nagyszabású 
iskolabörzénket, melynek 
az Arany János Közössé-
gi Ház és Városi Könyvtár 
adott otthont. Erős József, 
Gyál város alpolgármestere 
köszöntötte a börze részt-
vevőit, beszédében hang-
súlyozta a megfelelő szak-
maválasztás fontosságát. 
A továbbtanulás az első 
olyan meghatározó dön-
tés az általános iskolai ta-
nuló életében, ami egész 
további életére nagy befo-
lyást gyakorol, és nagyon 
komoly átgondolást kíván 
mind a gyermek, mind a 
szülők részéről. 

Az interaktív börzének köszönhetően három helyszín 
állt a tanulók rendelkezésére ahhoz, hogy a továbbta-
nuláshoz minden információt megkapjanak. 
Mintegy 200 gyáli tanuló vett részt a börzén, amelyen 
10 középfokú intézménnyel ismerkedhettek meg. 
Az intézmények egyenként mutatkoztak be, majd a 
kisdiákok személyesen feltehették kérdéseiket az 
egyes intézmények standjainál. 
Az eseményen Pápai Mihály, Gyál város polgármes-
tere is tiszteletét tette, körbejárta az intézmények 
standjait. Az iskolák után dr. Duró Zsuzsa gyermek-
pszichológus előadását hallgatták meg a diákok, illet-
ve osztályfőnökeik a tehetséggondozás témakörében. 

Az előadást követően a gyerekek egy tanulási stílus-
kérdőívet töltöttek ki, mely tükröt tart a tanuló elé, hogy 
mely területek azok, amelyeken erősödni kell még. 
Ezt követően Czékman Balázs kommunikációs szak-
ember segített a diákoknak felkészülni a felvételi be-
szélgetésre. Felhívta a figyelmet a helyes testtartásra, 
testbeszédre, a megfelelő kézfogásra, illetőleg hogyan 
jelenjenek meg a felvételi beszélgetésen a diákok.
A nagy sikerű eseményt szeretnénk a jövő esztendő-
ben is megrendezni. 

Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Városunk lelkes szavalói idén november 26-án talál-
koztak a Gyáli Ady Endre Általános Iskolában a vá-
rosi szavalóversenyen. A készülés hetekkel korábban 
elkezdődött, hogy a nagy napra a legjobb versmon-
dók érkezzenek. A verseny négy korcsoportban zaj-
lott, a zsűriben helyet kapott minden iskolából egy-egy 
pedagógus, a zsűri elnöke pedig „külsős” pártatlan 
szakember volt. Az alsó tagozatosoknál 1-2. évfolya-
mon Ritecz Istvánnét, a Liliom Óvoda vezetőjét kér-
tük fel, 3-4. évfolyamon Kápolnásiné Sági Andreát, a 
Tulipán Óvoda vezetőjét. A felső tagozatosoknál 5-6. 
évfolyamon Farkas Éva színművész, 7-8. évfolyamon 
Kisfalusi Lehel színművész látta el a zsűrielnöki fel-
adatokat. Az ünnepélyes megnyitón Kasa Csilla, isko-
lánk igazgatója Babits Mihály kedves soraival köszön-
tötte és bátorította a csillogó tekintetű versenyzőket:

„Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,

az hallja a mások énekét is szépnek.”

A verseny színvonalasan zajlott, a zsűritagoknak ki-
mondottan nehéz feladatuk volt, hogy kiválasszák kor-
csoportonként a hat legjobb szavalatot, akiket oklevél-
lel és könyvjutalommal jutalmaztak. A versenyzőket 
szendvics és a tea mellett a Pellegrini Pékség felaján-
lásaként érkezett finom pogácsa várta a büfében. 
Összességében elmondhatjuk, hogy nagyon felkészült 
versmondók jöttek, „magasan volt a léc” a produkciók 
színvonalát tekintve. Ismét örömmel állapítottuk meg, 
hogy nagyon sok tehetséges gyermek él Gyálon.
Gratulálunk a szép eredményekhez a versenyzőknek, 
a felkészítő tanároknak és a szülőknek egyaránt!

Fábiánné Szálkai Gabriella
humán munkaközösség vezető

Városi szavalóverseny
Eredmények:

1-2. évfolyam
1. hely Csillik Liliána 2.a Bartók 
1. hely Győri Lóránt 2.a Ady
2. hely Horváth Júlia 1.a Zrínyi
3. hely Kemény Kata 1.a Ady
4. hely Lebanov Orsolya 1.b Bartók
5. hely Szilágyi Máté 2.b Ady
6. hely Kelecsényi-Bokor Dániel 2.c Zrínyi

3-4. évfolyam
1. hely Bodnár Ákos 4.a Zrínyi
2. hely Pápai Réka 4.c Ady 
3. hely Töreky Zita 3.b Ady
4. hely Nagy Lívia 4.b Ady
5. hely Szalai Alexandra 3.a Zrínyi
6. hely Endrődi Balázs 3.b Bartók

5-6. évfolyam
1. hely Osztényi Ágota 6.a Ady
2. hely Balogh Noémi 5.c Ady
3. hely Hack Nikolett 6.a Bartók
4. hely Fazekas Nikolett 5.c Ady
4. hely Ferentzi Emília 6.a Bartók
5. hely Duka András 5.a Zrínyi
5. hely Tóth Dorina 6.a Zrínyi

7-8. évfolyam
1. hely Ambrus Norbert 8.a Ady
2. hely Németh Dorina 7.b Ady
2. hely Kis Bálint 7.a Ady
3. hely Dóka Bence 8.b Ady
4. hely Korcsok Dávid 8.a Bartók
5. hely Szabó Melinda 8.a Zrínyi
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Újra „Nagy Vagy!”
A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola csapata immár 
harmadszor vett részt a TV2-csatornán 5. éve vetített 
családi-iskolai játékos sportvetélkedőn. A verseny az 
érdi Arénában volt megrendezve november 8-án, ami-
re lelkes játékosaink a tanulás vagy munka után erejü-
ket nem kímélve heteken keresztül készültek. 
A konkrét végleges eredményekről ugyan még nem 
számolhatunk be, de annyit elárulhatunk, hogy az ed-
digi legjobb eredményt értük el kitartó  munkával szo-
ros küzdelemben. 
A középdöntő adását november 23-án reggel izgul-
hatták végig a tévénézők (aki lemaradt róla, a TV2- 
Videótárban megnézheti). A fordulatos és színes ver-
senyben jól vettük az akadályokat, első helyezettként 
jutottunk tovább az elődöntőbe. Legközelebb decem-
ber 21-én a döntőbe jutásért való küzdelmünket kísér-
hetik figyelemmel, majd január 4-én magát a döntőt.
A gyáli Zrínyi csapat tagjai, akikre nagyon büszkék va-
gyunk: Ormosné Surányi Katalin igazgató helyettes, 
Ács Bernadett pedagógiai asszisztens, Tövisháti Ta-
más testnevelő tanár, Csongrádi István szülő, Ábel 
Szilvia szülő, Walach Attila szülő, Szabó Melinda és 
Varga Dzsenifer 8., Kusnyir Krisztián 7., Juhász Laura 
és Urbán Katalin 5., Kovács Judit, Walach Natália és 
Csongrádi Gergő 3. osztályos tanulók. 

A Gyáli Kertbarát Kör vezetősége és tagsága nevében 
ezúton szeretném megköszönni mindazok segítségét, 
akik a személyi jövedelemadójuk 1%-ával hozzájárul-
tak a klub eredményesebb tevékenységéhez.

Király László
a Gyáli Kertbarát Kör elnöke

Köszönetnyilvánítás

Városi Asztalitenisz Verseny 
általános- és középiskolásoknak

Célja: a helyi általános- és középiskolások ver-
senyzési lehetőségének biztosítása, az asz-
talitenisz sport népszerűsítése, tehetségek 

felkutatása.

A verseny védnöke: Pápai Mihály polgármester

A verseny időpontja: 
2014. december 19. péntek 15.00 

Helye: 
Gyáli Ady Endre Általános Iskola

Díjazás: érem, oklevél, kupa, sporteszközök.
Minden induló apró ajándékot kap.

A tornaterembe csak tornacipőben vagy edzőci-
pőben lehet játszani!

A részvételetekre feltétlenül számítunk!

Rendező: 
Prémium Gyáli Asztalitenisz SE

Gyáli Református Gyülekezet
Gyülekezetünk több korosztályhoz és élethelyzethez igazo-
dó összejöveteleire szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Az adventi és karácsonyi összejöveteleink, 
istentiszteleteink rendje:

Adventi istentiszteletek ünnep előtt minden vasár-
nap 10.00 órai kezdettel

December 20. szombat 17.00 Különleges ajándék 
c. adventi bábműsor és koncert gyermekeknek

December 24. Szenteste 17.00 óra „Láttuk az ő csil-
lagát” ünnepnyitó istentisztelet

December 25-26. Karácsony napjain 10.00 órakor 
ünnepi istentiszteletek.

Az istentiszteleteket az interneten élőben is közvetítjük.

Az összejövetelekről és a gyülekezet életével kapcsolatos kér-
désekről bővebb információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Lelkipásztor: Gyimóthy Zsolt
Templom: Gyál, Zrínyi Miklós utca 33.
Telefon: 06-30/637-8174
E-mail: gyaliref.egyhaz@gmail.com
Honlap: www.gyaliref.hu

„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
dal-és nótaműsor

2015. január 10-én, szombaton 15 órakor
a közösségi házban

a Kovács István Pál Dalkör rendezésében.
Fellépnek a dalkör tagjai és 

BEREZNAI ROLAND vendég énekes.
Kíséret: PÁLKERTI ZSUZSANNA, zongora.

3. osztályosok vagyunk. Természetismeret órán éppen 
a vízparti fák témakörről beszélgettünk, amikor eszünk-
be jutott: vízparton figyeljük meg a vízparti fákat.
Gyorsan átgondoltuk a lehetőségeket. Látogassunk 
el a Fundy-tóhoz! Néhány anyuka, aki járt már a tó-
nál megbeszélte a Gyáli Horgászegyesület vezetőjé-
vel Soós Istvánnal az időpontot. Lehetőséget kapott 
osztályunk a bográcsozásra is. 
Október 8-án szülői segítséggel kiutaztunk a tavak-
hoz. Miután elfoglaltuk a területet, a segítő szülők az 
ebédre tervezett paprikás krumpli alapanyagait készí-
tették elő. A gyerekek elővették a hozott szabadtéri 
játékokat, és pillanatok alatt nevetéstől, kiáltozástól 
volt hangos a környék – reméljük, ez a horgászókat 
nem zavarta! Ebéd előtt Szilvási Károly  (Karcsi bá-
csi) vezetésével sétát tettünk a tó körül. Közelről hall-
hattuk a rezgő nyár susogását, megnézhettük a fehér 
füzek lecsüngő ágait, előttünk magasodtak a nyírfák, 
és láthattunk más növényeket, melyeket eddig nem is-
mertünk. A nádasból mindenki – gyerek, felnőtt – vá-
logathatott magának a nád hosszú, üreges szárai kö-
zül, valamint megsimogathattuk a buga virágzatot is. 

A csapatot Katus Attila és Madár Veronika segítették 
a játékokban. A lelkes szurkolótábort Janicsák István 
erősítette.
Szponzoraink: Rodostó Alapítvány (Gyál), CBA (Gyál, 
Vecsési út), Antal Kft. (Felsőpakony, Zöldség-gyü-
mölcs Vegyeskereskedés), Adventuresport Kft. (Gyál), 
Franzberger Kft. (Üllő).
Köszönjük a csapattagoknak, családjaiknak, segítő-
inknek, a szurkolóknak ezt a felejthetetlen élményt!
Szurkoljanak a Zrínyinek, Gyálnak! 

Fülöp Vanda 
szervező pedagógus

A Fundy-tónál jártunk
A gyékényt többen hiányolták, hiszen a nádas leg-
szebb és legismertebb növénye hosszú buzogányá-
val a tavak elengedhetetlen „kelléke”. Szerencsénkre 
Necsev Mihály (Misi bácsi) tökéletes lelőhelyre vezet-
te kis csapatunkat, ahol mindenki válogathatott ked-
vére a rövidebb-hosszabb, zöldebb-szárazabb szárak 
közül.
Sétánk befejeztével jóízűen fogyasztottuk el bog-
rácsban főtt – nagyon finom! – szabadtéri ebédünket. 
Desszertként Túró Rudi járt még a kis csapatnak.
Gyorsan kipihente magát mindenki az ebéd után, 
majd bújócskázással, fogócskázással, hintázással, 
csúszdázással zárult kirándulásunk.
Időpontot éppen nem egyeztettünk, de biztosan meg-
ígértük vendéglátóinknak, hogy tavasszal folytatjuk. 
Sok érdekességet láttunk, fedeztünk fel, és ami a leg-
fontosabb: fantasztikusan éreztük magunkat ezen a 
hűvös, ugyanakkor kellemes őszi napon! Köszönjük!

a Zrínyi iskola 3.b osztálya 
és Kissné Csorba Mónika 

osztályfőnök

III. GyálI Böllérverseny
2015. február 14-én,  szombaton reggel 7 órától, 

a gyáli sportpályán
Eredményhirdetés 15 órakor.

A versenyre csapatok jelentkezését is várják. 
Jelentkezés és bővebb információ:  Scheik József (20/9675-285),

valamint a részletes versenykiírás megtekinthető 
a www.gyalikozhaz.hu és a www.gyal.hu honlapon.

Büfé, kísérőprogramok, 
jó hangulat,

őstermelői élelmiszerek 
vására!
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Pár szó a családokat 2015-ben érintő új kedvezményekről

Első házasokat megillető kedvezmény

Azok a házaspárok, akik 2014. december 31-e után köt-
nek házasságot és az egyik fél első házasságát köti, 
csökkentheti adóalapját 31.250 forinttal. Ez havonta 
5000 forint adónak felel meg. 
Ezt a kedvezményt a házasságkötés hónapját követő 
24 hónapig vehetik igénybe.
Természetesen, ha a házasság a 24 hónapos időtar-
tam alatt felbomlik mindkét fél jogosultsága megszűnik 
az adókedvezményre.
A kedvezmény addig a hónapig vehető igénybe  amely 
hónaptól a házaspár új, közös gyermeke után családi 
kedvezményre válik jogosulttá. 
Minden olyan házaspár, amelynél legalább az egyik 
fél 2014. december 31-e után az első házasságát köti 
meg, a házasságkötés hónapját követő hónaptól 24 hó-
napon keresztül együttesen havonta 31.250 forinttal 
csökkentheti az összevont adóalapba tartozó jövedel-
mét. Ez havonta 5 ezer, két év alatt összesen 120 ezer 
forint adónak megfelelő kedvezményt jelent.
Megkötés, hogy ezt a kedvezményt legfeljebb addig a 
hónapig lehet igénybe venni, amely hónaptól a házas-
pár új közös gyermekük után családi kedvezményre vá-
lik jogosulttá.
A kedvezményt a házastársak bármelyike illetve közö-
sen is igénybe vehetik. 
Amennyiben év közben az adóelőleg számításánál 
már érvényesíteni kívánják, döntésükről közösen kell 
nyilatkozniuk.  
A kedvezmény akkor is érvényesíthető, ha a házasság 
megkötésekor a felek bármelyikének már van gyerme-
ke és ezért már jogosult családi kedvezményre.

Gyermekek utáni kedvezmény

Családi kedvezményként 2015-ben változatlanul – az 
eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett 
eltartottanként és jogosultsági hónaponként egy és ket-
tő eltartott esetén 62 500 forinttal, három és minden to-

vábbi eltartott esetén 206.250 forinttal lehet az össze-
vont adóalapot csökkenteni. A le nem vonható rész 16 
százalékát az egészségbiztosítási járulék, valamint a 
nyugdíjjárulék terhére lehet érvényesíteni.
A híradások részletesen foglalkoztak a kétgyermeke-
sek fokozatos kedvezmény növekedésével. Mivel az 
első adóalap kedvezmény-növekedés csak 2016. év-
ben következik be, így azt most nem részletezem.
Alkalmazható viszont 2015-től az a módosítás, misze-
rint az egyéb, például bérbeadásból származó, össze-
vonás alá eső jövedelmek kifizetésekor figyelembe le-
het venni a családi kedvezményt.
További módosítás, hogy a jövőben az eltartottak, ked-
vezményezett eltartottak (a magzatot kivéve) után csak 
akkor lehet érvényesíteni a családi kedvezményt, ha 
van adóazonosító jelük.
Igaz ezt az előírást a 2015. december 31-ét követően 
tett nyilatkozatok, illetve a 2015. évre vonatkozó beval-
lások, esetében kell alkalmazni, azonban jobb minél 
hamarabb beszerezni a gyermekek adóazonosító szá-
mát annak érdekében, hogy amikor szükségessé válik 
már rendelkezésre álljon.

Garasné dr. Péczer Klára
adószakértő

A több mint húsz éves múlttal rendelkező 
Garasos Könyvelő Iroda 

vállalja egyéni és társas vállalkozások, 
őstermelők, alapítványok és egyesületek 

számítógépes könyvelését, adó- TB 
ügyeinek intézését, teljeskörű képviselettel 

és anyagi garanciával.
Magánszemélyek adóbevallását elkészítjük, 
ingatlanok értékesítésekor tanácsot adunk.

Kapcsolatfelvétel: 
Telefon: 06-29/340-468

E-mail: garasos@garasoskft.hu

T K

I

A médiában rengeteget hallottunk az utóbbi időben a családi adókedvezmények kiszélesítéséről 
2015-ben a jövedelemadózásban. Nézzük mit is tartalmaznak a jóváhagyott törvények

2015. JANUÁR 3-ÁN, SZOMBATON, 16 ÓRAKOR
AZ ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

Gyál, Kőrösi út 118-120.

Közkívánatra, ismét BERENTEI PÉTER lesz a vendégünk.

TÁRKONYOS MALAC VACSORA csak külön rendelésre, 
költséghozzájárulás 2500.-Ft/fő /= műsor, zene, vacsora egyben/ a helyszínen fizetendő!

ASZTALFOGLALÁS és VACSORA rendelés: december 28-ig, este 7-8 óra között! Tel.: 20-521-37-98

pótszilveszter

hirdetés
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LOOM AKCIÓ!
Nálunk most minden loom csomag 195,- Ft!

Ha 10 csomagot veszel, csak 155,- Ft!

Mindegy, hogy szívecskés, vagy világítós, 
bogyós vagy virágmintájú, nálunk most minden 

csomag egységáron van.

TUDSZ ENNÉL OLCSÓBBAN???!!!
Az egész világ LOOM lázban ég, 

még Katalin hercegné is ilyet hord!

TE SE MARADJ KI!
Ezen kívül találsz még nálunk LOOM szetteket:

Órás-szettek, emeletes dobozszettek, kezdőszettek, fi -
tyegők, díszek, táblák különféle formában és méretben.

Gyáli Kreatív és Papírbolt
Gyál-felső, Kolozsvári utca 3.
Tel.: 29/340-526, 20/205-4000
Webáruház: www.apen.hu
Facebook: Kreatív és Papírbolt

NYITVA TARTÁS
H: 7-18-ig

K-P: 7-17-ig
SZ: 8-12-ig

Ajándékozzon egészséget karácsonyra!

Bővebb információ a termékről, rendelés:
kriella@indamail.hu, Telefon: 30/892-2340 

www.kriella.com/bactive/hu

Krill olaj az OMEGA-3 KITŰNŐ FORRÁSA
A szervezet nem képes előállítani, ebből adódóan szükség van az 
omega-3 rendszeres bevitelére. Segít az érrendszeri betegségek, 

mind az ízületi gyulladások tekintetében. További előnyök jobb agyi 
és központi idegrendszeri fejlődés, valamint egészségesebb bőr.

Téli limitált kiadású termék D 3 vitaminnal
Minden megrendelőnk ajándékba kap 1 doboz gyermek Krill olajat

Az Omega-3 zsírsav elengedhetetlen az agy fejlődéséhez, az
immunrendszer erősítéséhez. A legújabb kutatások szerint az 

omega-3 bevitel hatására javult a gyermekek fi gyelme, koncentrá-
lóképessége és memóriája, valamint jobb lett felfogóképességük.

AJÁNDÉK
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MESTEREK BOLTJA
SZERELVÉNY SZAKÜZLET

GYÁL, HUNYADI ÚT 5.
TELEFON: 29/345-500

23 ÉVE A LAKOSSÁG 
SZOLGÁLATÁBAN

MOSDÓK, WC-K, 
SZERELVÉNYEK,
RÉZCSÖVEK, 
IDOMOK,
SZELEPEK

Víz-, gáz-, központifűtés-,
klímaszerelés, tervezés, 
teljes körű kivitelezés.

Telefon: Papp Gyula 20/9451-071, 
Ifj. Papp Gyula 20/331-4930.

VAN GYÁLON!
1997 óta

PVC Padló
és 2002-től

Ivóvíztisztító
Szaküzlet.

Az Ady Endre utca 97-ben.
www.pvcpadlo.hu és www.roviz.hu

06 29 341-886
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KÁRPITOS javítást, restaurá-
lást, motor ülés javítást vállal. 
Speciális heverők, franciaágyak 
készítése. Kainz Ferenc arany-
koszorús KÁRPITOS mester. 
Gyál, Károlyi M. u. 84. Telefon: 
06-20/401-6810, 06-29/702-877
Scnet termékpartner.

Nem tudja eladni ingatlanát? Mi 
eladjuk! Nem találja álmai ottho-
nát? Mi megtaláljuk! Bérbeadna, 
vagy albérletet keres? 
Mi segítünk! Megbízható szak-
mai, jogi háttér, díjmentes, 
banksemleges hiteltanácsadás. 
Duna HOuSe 30/832-1051 

angOl MaGÁNóRÁK (60 
perc) anyanyelvűekkel, rend-
kívül kedvező áron, itt Gyálon. 
Felnőttek és iskolások gyako-
rolhatnak angolul társalogni. 
Segítünk az angol nyelvtanban 
is. Kezdőket is fogadunk. 
Érdeklődni: 06-30/938-9709, 
06-29/340-878

VÍZ- GÁZ ÉS FŰTÉSSZERE-
LÉS fűtési rendszer beszabá-
lyozása. GÁZ BIZTONSÁG-
TECHNIKaI FELÜLVIZSGÁ-
LaTa (5 évenként kötelező) Fég 
készülékek javítása, karbantar-
tása. Ingyenes tanácsadás!  
Telefon: 20/933-9844. 
www.energiatakarekosfutes.hu

Vállalok víz-gáz-központifűtés és 
padlófűtés szerelést, csaptele-
pek, wc-k, gáz és villanybojlerek, 
tűzhelyek, konvektorok, vízmele-
gítők javítását, cseréjét. Vegyes 
tüzelésű kazánok bekötését és 
ehhez kapcsolódó munkákat. 
Szur Sándor 06-20/412-6511

Villanybojlerek vízkőtelenítése 
(kisebb áramfogyasztás, hosz-
szabb élettartam), villanysze-
relés, háztartási gépek javítá-
sa, hidrofor javítás és ingyenes 
állapotfelmérés. 
Telefon: 06-30/417-2317. 

Matematikából felkészítés érett-
ségire és korrepetálás (esetleg 
más tantárgyakból is) Gyálon 
minden korosztálynak. Telefon: 
06-20-527-7701.

Monori iroda 2 fő munkatársat 
keres! VeRSenyKéPeS alaP-
BÉR + EMELKEdő juTaLÉK. 
Feltétel: diploma vagy ÉRETT-
SÉGI. Önéletrajzát ide várjuk: 
munkahely.stabil@gmail.com, 
T: 70/286-5770.

Bútor készítés – konyhabú-
torok - szobabútorok, polcok 
– fürdőszobabútorok. Kedve-
ző árakkal, rövid határidővel, 
nagy színválasztékban. Egye-
di elgondolások megvalósí-
tását is vállalom. Érdeklőd-
ni lehet a 06-20-244-5315-ös 
telefonszámon. 

Lakatosmunkák, ajtó- ablakrá-
csok készítése, javítása. Papp 
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 
73, Tel.: 70/233-30-47 

Mosógépek, hűtőgépek, javí-
tása garanciával, szombaton 
is. Whirpool, Samsung, LG, 
stb. Gallai szervíz Tel.: 30/307-
9794, 30/461-6019.

Sérült, törött, hitellel terhelt gép-
járművek (személygépkocsi, 
motor) felvásárlása készpénz-
ben, azonnal. Tel.: 06-30/259-
3260 Csongrádi István

autóhitel ügyintézés, biztosítás-
kötés, személyi hitelek, pasz-
szív BaR listásoknak is a legru-
galmasabban. Csongrádi István 
06-30/259-3260

Eladó Gyál-felső, Kolozsvári utca 
elején, forgalmas helyen, 30 évig 
jaRa húsbolt volt, saját tulajdo-
nú 54m2-es üzlet egyedi mérők-
kel, földalappal együtt. Ár meg-
egyezés szerint. Érdeklődni: 
70/270-8311.

Eladót keresünk számítógépes 
gyakorlattal. 06-20/378-5752.

Mária Családi Napközi felvételt 
hirdet 1-3 éves korú gyermekek 
számára. Gondozás: 15.000 Ft/
hó. Telefon: 06-30/828-3874.

REkláMTáblák, CéGTáb-
lák, bizToNsáGi Fóliázás. 
Feliratok, ábrák, dekoráció kira-
katra, autóra ingyenes látvány-
tervvel! 06-30/303-13-73.

20 m2 ÜzlETHElYiséG kiADó 
Gyálon, a Kőrösi úton. Telefon: 
06-70/632-1919.

GYóGYMAsszázs, relaxáló 
masszázs otthonában. Rugal-
mas időbeosztás, barátságos 
ár (1.500 Ft/fél óra). Telefon: 06-
20/579-41-25. Részletek: www.
masszazsotthonaban.hu

ElADó lAkás! Az Alacskai 
úti lakótelepen 43 m2-es, 1 + fél 
szoba összkomfortos földszinti 
panel lakás eladó.
A közelben üzletek, buszok,  na-
gyon szép, csendes környezet.
irányár: 10 millió Ft.
Telefon: 06-70/624-1084

karácsonyi ajándékötlet! Régi 
családi videofelvételeit dvd-re, 
negatívjait, fotóit, magnókazet-
táit cd-re írom. HD kamerás fel-
vételek blu-ray-re is kérhetők.
A képekből zenés diavetítés is 
kérhető. T:06-209-516-023 
E: akos@bokorfoto.hu W: www.
bokorfoto.hu

Gyermektelen házaspár ré-
szére bútorozott 1 szoba össz-
komfort kiadó! Kertműveléshez 
értő és csináló előnyben. Cím a 
szerkesztőségben.
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Advent Gyálon

Kézműves termékek vására, sültkolbász, 
sültgesztenye, forralt bor, betlehem, 

 állatsimogatás

Szeretettel várjuk Önt is!

december 20. szombat

december 19. péntek

december 21. vasárnap

17.30	 Az	Őszidő	Nyugdíjas	Klub	műsora
17.50	 A	Zrínyi	iskola	műsora
18.20	 A	Kaleidoszkóp	Színpad	műsora
19.00	 Búzás	Csaba	és	Búzás-Jáger	Anikó	műsora

16.10	 A	Kodály	zeneiskola	és	a	Bartók	iskola	műsora
17.10 A	Kiss	Kata	Zenekar	gyerekkoncertje	+	ajándékosztás
18.15	 A	Kovács	István	Pál	Dalkör	műsora
19.00 Tolvai RenáTa konceRT

15.45	 A	Katolikus	Hittanosok	betlehemes	műsora
16.00	 A	Portéka	Színpad	előadása
17.00	 A	Gyáli	Musical	Stúdió	műsora
17.40	 Az	Ady	iskola	karácsonyi	műsora
18.30 GyeRTyaGyújTás	–	a	város	adventi	koszo-	 	
	 rújának	negyedik	gyertyáját	Pápai	Mihály	polgár-
	 mester,	Erős	József	alpolgármester  
	 és	Gyimesi	István	nyugalmazott	polgármester,	 
	 városunk	díszpolgára	gyújtják	meg
19.00 Hien konceRT

új 
helyszínen!
a városközpontban

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!


