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Gyál Város Önkormányzatának kÖzéleti  és információs lapja

2016. március

Gyáli ÚjságÚj

Lomtalanítás városunkban

Sport és civil pályázatok

A városi helyesírási versenyről

Vendégségben a város 
legnagyobb adófizetői

Közösségi bűnmegelőzési
rendszert vezetünk be

A Gyálról befizetett pénz 
legyen a gyáliaké

Idegen nyelvi vers és 
prózamondó verseny

Gyáli tehetségek rovat - 
György Gábor 

Gyál Város Önkormányzata nevében tisztelet-
tel meghívom Önt az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc kezdetének évfordulója 
tiszteletére rendezett városi ünnepségre!

A rendezvény programja:
2016. március 15., 11.00 órától: 

városi ünnepség az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár színháztermében

Ünnepi beszédet mond: 
Erős József  alpolgármester

Az ünnepi műsor közreműködői: 
R. Kárpáti Péter színművész

és az Eötvös József  Szakképző Iskola tanulói

Az ünnepség második részében koszorúzás 
a Templom téri kopjafánál

Pápai Mihály
polgármester

Meghívó
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gyál város önkormányzatának közéleti és információs lapja

Kiadja: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Felelős kiadó: az Arany János Közösségi Ház 

és Városi Könyvtár igazgatója
Felelős szerkesztő: Gazdik István (gazdik.istvan@gyal.hu)

Szerkesztő: Veres Sándor
Nyomdai előkészítés: Veres Sándor

Szerkesztőség: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Levélcím: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.

Telefon: 06 (29) 541-644
Telefax: 06 (29) 541-640

E-mail: ujgyaliujsag@gyal.hu, kozossegihaz@gyal.hu
Megjelenik: havonta 8.500 példányban.

Gyáli ÚjságÚjTerjesztéssel kapcsolatos in-
formáció, panaszbejelentés:

Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.

06-29/340-134

A terjesztő csak a postaládával illet-
ve a szóróanyagok elhelyezésére al-

kalmas egyéb eszközzel ellátott ingat-
lanok esetében vállal felelősséget a 

terjesztésért!

Ez történt a februári képviselő-testületi ülésen
Gyál Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2016. február 25-én megtartotta 
éves munkarend szerinti soros ülését. 
Az ülésen összesen huszonhat napirendi 
pont szerepelt, melyekben az alábbi 
döntések születtek:

• elfogadták Pápai Mihály polgármester beszámo-
lóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb 
eseményekről, valamint a lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról;

• módosították a 2015. évi költségvetési rendeletet;
• módosították a köztisztaság fenntartásának rend-

jéről szóló 6/2000 számú önkormányzati rende-
letet, melynek értelmében már nem csak a par-
lagfűvel szennyezett telkek tulajdonosait, hanem 
a gyomos, gazos, elhanyagolt telkek tulajdonosa-
it is lehet büntetni;

• elfogadták a GYTH Gyál és Térsége Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét;

• elfogadták az Arany János Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtár 2015. évi beszámolóját és a 2016. 
évi munkatervet;

•	 támogatták	a	közművelődési	intézmény	technikai,	
műszaki	 eszközállományának,	 berendezési	 tár-
gyainak	 gyarapítására	 vonatkozó	 közművelődési	
pályázat	benyújtására	saját	erő	biztosítását;	

•	 támogatták	 a	 Gyáli	 Liliom	 Óvoda	 álláshelyének	
2016.	szeptember	1-től	történő	bővítését;

•	 megszavazták	a	2016.	évi	sport	és	civil	szerveze-
tek	pályázati	kiírásait;

•	 elfogadták	a	2016.	évi	közbeszerzési	tervet,	vala-
mint	az	új	közbeszerzési	szabályzatot;

•	 kiválasztották	 a	Gyáli	 Tátika	Óvoda	Bartók	Béla	
utcai	tagóvodájának	kivitelezőjét;

•	 megszavazták	 a	 Gyáli	 Református	 Egyházköz-
ség	 Lelkészi	 Hivatalának	 történő	 támogatását,	
melynek	köszönhetően	megújul	a	vizes	helyiség	
750.000	Ft	értékben,	illetve	a	gyermekek	nyári	tá-
boroztatását	is	támogatják.	

Gyál	Város	Önkormányzata	éves	munkarend	szerinti	
soros	ülését	2016.	március	31-én	tartja	a	Városháza	
tanácstermében.	A	képviselő-testületi	előterjesztések,	
anyagok,	illetve	döntések	a	honlapunkon	olvashatók.

Gyáli	Polgármesteri	Hivatal

Tavaszi lomtalanítás
Az idei tavaszi lomtalanítás Gyálon két egymást köve-
tő szombaton lesz:

•	 2016.	április	16-án,	SZOMBATON	reggel	6	órá-
tól	a	vasútnak	a	Gyál-Liget	felőli	oldala	(orvo-
si	rendelő,	posta)

•	 2016.	április	23-án,	SZOMBATON	reggel	6	órá-
tól	a	vasútnak	a	Gyál-Szőlő	felőli	oldala	(Spar	
élelmiszerbolt,	Bartók	iskola)

Kérjük, a lomokat a megadott napon reggel 6 órá-
ig szíveskedjenek az ingatlanok elé kihelyezni, hogy 
az autó korai elhaladása miatt ne maradjon hulladék 
az utcán, és azt is kérjük, hogy ne az autó érkezése-
kor kezdjék kihordani a lomokat, mert ez megakaszt-
ja a munkát, és jelentős csúszást okoz a lomtalanítás 
menetében. 

A nagyméretű lomokat (pl. nagyobb ágy, szekrény, 
ülőgarnitúra), kérjük szétszedett állapotban kihelyez-
ni, mert egyben nem fér be az autóba.
A lomtalanítás során nem szállíthatunk el: kommuná-
lis hulladékot, veszélyes hulladékot (akkumulátorok, 
elektronikus eszközök, elemek, használt olaj, olajos 
alkatrészek stb.), autógumikat, vashulladékot (bal-
esetveszély miatt), építési törmeléket, nagydarab fa-
ágat, kerti zöldhulladékot.

Kérdés esetén, kérjük, forduljon bizalommal a GY.T.H. 
ügyfélszolgálatához: vevoszolgalat@asa-hu.hu;

06-29/540-265!
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás 
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2012. évi 
XC. törvény és a 347/2012. (XII.11.) Korm. ren-
delete, valamint a 63/2012. (XII.11.) BM rendele-
te értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a te-
lepülési önkormányzat közigazgatási határain be-
lül – a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják 
el. Az Önök települését kollegáink 2016. márci-
us  01. és december 31. között keresik fel.  A tár-
saságunk alkalmazásában álló dolgozóink névre 
szóló megbízólevéllel rendelkeznek.

Magyar Kémény Kft.

Véradás  
2016. március 18-án, 13-18 óráig vér-
adás lesz Gyálon, az Arany János Kö-
zösségi Ház és Városi Könyvtárban. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy március 14-én és 15-én a Gyáli Járási Hi-
vatal illetve a Gyáli Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egysége zárva tart.

A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. az alábbi munkakörök betöltésére 
keres munkatársat:
       - takarító 
       - karbantartó
       - temető gondnok

Jelentkezés (fényképes önéletrajzzal):   
    személyesen:   Gyál, Rákóczi u. 44.
    E-mail:              info@varosuzemeltetes-gyal.hu

Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 
2016. évi költségvetési rendeletéről
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2016. február 11-ei ülésén fogadta 
el az önkormányzat 2016. évi költségvetésé-
ről szóló önkormányzati rendeletét. 
A rendelet teljes terjedelemben a 
www.gyal.hu honlapon megtalálható.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeleté-
nek bevételi és kiadási összege:  2.981.227 e Ft.

Bevételi oldal az alábbi tételekből tevődik össze:
• Költségvetési támogatás  725.185 e Ft
• Közhatalmi bevételek: (helyi adók, gépjármű adó) 

 1.390.435 e Ft
• Működési bevételek: (bérleti díjak, étkezési térítési dí-

jak, kamatbevételek)  139.305 e Ft
• Felhalmozási célú bevételek:  41.297 e Ft
• Finanszírozási bevételek: (2015. évi maradvány)  

        523.458 e Ft
• Intézmények és Polgármesteri Hivatal bevételei:  

     161.547 e Ft

Az önkormányzat 2016. évi tervezett kiadásai az alábbiak:
•	 Önkormányzat	működtetése:		 976.926	e	Ft
•	 (közfoglalkoztatás,	mezőőri	 szolgálat,	 közvilágítás,	 is-

kolák	működtetése,	BKK	buszjáratok,	vagyonbiztosítás,	
civil	 szervezetek	 támogatása,	 Társulás	 működéséhez	
hozzájárulás,	 bankköltségek,	 hóeltakarítás,	 közút	 kar-
bantartás,	sportpálya	üzemeltetés.)

•	 Gyál	Városfejlesztési	és	Városüzemeltetési	Kft	működ-
tetése:	 166.713	e	Ft

•	 Segélyek	kifizetése:	 	30.800	e	Ft
•	 Felhalmozási	kiadások:	 	605.226	e	Ft
•	 (ITS	 terveinek	 elkészítése,	 Gyál-alsó	 Vasútállomás	

épület-felújítási	 és	 területrendezési	 terve,	 szabályozá-
si	és	tanulmánytervek,	Liliom	Óvoda	felújítás,	bővítés,	
Bartók	 tagóvoda	 felújítás,	 bővítés,	 Tanuszoda	 parko-
ló,	közműcsatlakozások,	Sporttelep	fejlesztés,	Védőnői	
épület,	Szt.	György	emlékhely,	víznyerő	kutak	létesíté-
se,	buszmegállók	felújítása,	intézményi	felújítások).

•	 Polgármesteri	Hivatal	működtetése:		 370.060	e	Ft
•	 Intézmények	fenntartása,	működtetése:		 831.702	e	Ft

Gyál,	2016.	február	25.	 Polgármesteri	Hivatal
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Szinte el sem kezdődött még az év, de a két városunk 
Üllő - Gyál vegyes csapata már másodjára bújt bele a 
futócipőjébe és robbantotta fel a rajtvonalat a többi fa-
natikus futóversenyzővel. 

Persze, ha már futóverseny és január, akkor legyen 
stílusosan a Magas-Tátra és a Lengyel havasok. 
Mindkét esetben a rajtpisztoly eldördülése után rá 
kellett jönnünk, hogy nem lesz ez egy fáklyás menet 
számunkra. Szlovákiában a -17 °C fokkal, Lengyelor-
szágban pedig az 50 cm-es hóval kellett farkassze-
met néznünk. A Spartan Race szlovákiai futóverse-
nyen a  rettenetes hideget, a nagy szintkülönbségek 
és az ötletes, erőt próbáló  akadályok nehezítették, 
míg Lengyelországban a közel  kétszer akkora tàvval 
(13 km), egy végeláthatatlan sífutópályával, és ha le-
het mondani még nagyobb erőt és állóképességet 
igénybevevő akadályokkal tűzdelt versennyel néz-
tünk szembe. Csapatunk (Power Runners Srd-team) 
4 - 5 taggal képviseltette magát a fent említett téli 
futóversenyeken. Mivel ilyen korai versenyeket vál-
laltunk be, ezért már jóval előbb el kellett kezdeni a 
felkészüléseinket is, ami ebben az esetben sok kre-
ativitást igényelt. Sajnos a rettenetes hidegre és a 
nagy hó rengetegre nem tudtunk kellőképen felké-

szülni, de az akadályok már ismerősek voltak a tava-
lyi versenyekből.
A versenyeken újra találkoztunk szögesdróttal kú-
szás közben, függeszkedések és mászások különbö-
ző fajtájával, illetve volt még néhány ügyességi pró-
ba, célba dobás, egyensúlyozás fagerendán, sőt az 
agyunkat is megmozgattuk egy memória teszt erejé-
ig. Persze ha ezeket az akadályokat sikertelenül telje-
sítettük, jöttek a büntetések, amik jobban lemerítették 
az erőtartalékainkat, mint a feladatok leküzdése. Ami-
kor ebben a versenysorozatban a tavalyi évben be-
neveztünk, egy jó kis szórakozásnak, hobbinak fogtuk 
fel. Mára a szórakozás része megmaradt, de a hob-
bi része átalakult egy életformává, amit az egyre ko-
molyabb, nehezebb feladatok, versenyek inspirálnak. 
A csapat minden tagja nagyon komoly elszántsággal 
várja a startpisztoly eldördülését minden egyes rajt-
vonalnál, és egy hatalmas mosollyal ugorjuk át a cél-
vonalat egy-egy ilyen őrült megpróbáltatás befejezé-
sekor. Következő versenyünkkel feltesszük a koronát 
erre a télre! Legközelebb Donovarly-ban nézünk far-
kasszemet a hegycsúcsokkal, és egy 22 km-es Spar-
tan-Race havas futammal. Nincs is addig más felada-
tunk, „csak” edzeni, futni  és még többet edzeni, még 
többet futni.

Két város, egy közös csapat, és két havas 
hegyi futóverseny a határainkon túl

Közösségi bűnmegelőzési rendszert vezetünk be
Felhívom a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy város-
unk egy közösségi bűnmegelőzési rendszert veze-
tett be, melynek köszönhetően jelentős mértékben 
javulhat biztonságérzetünk. Ahhoz, hogy a HelpyNet 
rendszer megfelelően működjön, szükség volt egy 
úgynevezett tesztüzemi folyamatra, mely sikerrel zá-
rult. Jelenleg már az éles verzió üzemel, így kérek 
mindenkit, hogy töltsék le a HelpyNet nevezetű app-
likációt és regisztráljanak a rendszerbe. 
A rendszert bemutató fórum időpontjáról és helyszí-
néről tájékoztatást a www.gyal.hu-n, illetőleg város-
unk facebook oldalán is találnak. 

A Helpynet rendszerről röviden:

A HelpyNet egy okostelefonra letölthető ingyenes kö-
zösségi alkalmazás, ami a településvezetőkkel ösz-
szehangolva, a közösség erejével valósít meg egy 
biztonságosabb és élhetőbb várost. Mindössze egyet-
len gombnyomással lehetőség van arra, hogy segély-
kérést küldjünk, legyen szó egészségügyi riasztás-
ról, gyanús alakok bejelentéséről, vagy akár S. O. S. 
segítségkérésről. Telepítse az ingyenes alkalma-
zást, és indítson egy riasztást! Az alkalmazás le-
hetőséget teremt arra is, hogy barátok, ismerősök, 
illetve a rokonok segítségjelzésére is azonnal reagál-
junk. A HelpyNet alkalmazás internetkapcsolatot, il-
letve GPS-t használ, így jelzés esetén elküldi pontos 
helyzetünket biztosítva, hogy a segítség a legrövidebb 
úton érkezzen. Amennyiben a telepítés után nincs in-
ternetkapcsolat, az alkalmazás SMS-t küld.

Legyen Ön is/légy Te is a gyáli közösség tagja, osz-
szuk meg és kérjünk meg másokat is, hogy csatlakoz-
zanak; így közösen építhetünk egy biztonságosabb 
környezetet!
Az okostelefonos program jelenleg is ingyen használ-
ható pl. családtagok között (a szülő beállíthatja magát 
értesítendő személynek a gyermek telefonján), azon-
ban úgy lesz igazán hasznos a gyáliak számára, ha a 
rendszerben a FEGY, illetve a helyi beavatkozó egy-
ségek is közreműködnek.

Pápai Mihály
polgármester

Bátran kipróbálhatod! Telepítsd az ingye-
nes alkalmazást, és indíts egy riasztást!
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Sokmillió forint maradhatna a helyi 
szervezeteknél 

A Gyálról befizetett  
pénz legyen a 
gyáliaké!
Az adózó állampolgárok személyi jövedelemadójuk 1 
százalékát civil szervezeteknek, illetve meghatározott 
tevékenységet végző intézményeknek ajánlhatják fel 
adóbevallásuk benyújtásakor. 

Ezek a felajánlások nagy segítséget jelentenek a kö-
zösségeknek. A városunkban élők személyi jövedelem-
adójának 1 százaléka összesen több tízmillió forintot tesz 
ki! Összeállításunkban Gyálon működő, illetve a vá-
roshoz kötődő tevékenységet végző szervezetek lis-
táját adjuk közre azzal a szándékkal, hogy a felaján-
lásokhoz ötleteket adjunk. 

Maradjon a személyi jövedelemadó 1 százalékának 
minél nagyobb része Gyálon, segítse az itt működő 
szervezeteket, szolgálja a gyáliakat!

A lista frissítésre került! Azok a szervezetek szere-
pelnek benne, amelyekről tudomásunk van. 

Ifjú szivek Alapítvány
Adószám: 18665855-1-13

Gyál Városi Népdalkör Egyesület
Adószám: 18682537-1-13

Lurkó Gyermekfoci Egyesület
Adószám: 18696475-1-13

Őszidő Nyugdíjas Klub 
Adószám: 18686139-1-13

Sanbon Sportegyesület Gyál  
Adószám: 18686672-1-13

Nyugdíjas Alapítványért 
Nyugdíjas Klub

Adószám: 18686500-1-13

Nyugdíjasok Helyi Képviseletének 
Közhasznú Egyesülete 

Adószám: 18717048-1-13

Obsitosok Kultúrális és 
Szabadidős Egyesülete 

Adószám: 18223543-1-13

Pörög a Gyáli Szoknya 
Egyesület 

Adószám: 18725409-1-13

Prémium Gyáli Asztalitenisz 
Sport Egyesület

Adószám: 18726091-1-13

Solymári Béla Nyugdíjas 
Pedagógus Klub 

Adószám: 18687745-1-13

Városi Gyermekgondozónők a 
Bölcsödéért Egyesület

Adószám: 18718276-1-13

Gyáli Amatőr Sportegyesület
Adószám: 18684601-1-13

Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület
Adószám: 18672538-1-13

Gyáli Birkózókért Egyesület
Adószám: 18694363-1-13

Gyáli Ipartestület
Adószám: 19174741-2-13

Gyáli Kertbarát Kör
Adószám: 18707300-1-13

Horgász Egyesület Gyál 
Adószám: 18664366-1-13

Integrál Motoros Klub  
Adószám: 19281737-1-13

Gyáli Lovassport Egyesület 
Adószám: 18205822-1-13

Jancsi és Juliska Oktatási 
Alapítvány

Adószám: 18704338-1-13

Tátika Óvoda Gyermekeiért 
Alapítvány

Adószám: 18703612-1-13

A-56 Postagalambsport 
Egyesület Gyál

Adószám: 18687295-1-13

Apex Optimista Sportegyesület 
Adószám: 19703907-1-13

Cukorbetegek Egyesülete 
Adószám: 18667163-1-13

Bocsok Nagycsaládosok 
Egyesülete

Adószám: 18736502-1-13

Bundás Barát Állatvédő 
Egyesület

Adószám: 18620029-1-13
Gyáli Mozgáskorlátozottak 

Önálló Egyesülete 
Adószám: 18683703-1-13

Gyáli Nagycsaládosok 
Egyesülete 

Adószám: 18674994-1-13

GYÁL-I Postagalambsport 
Egyesület 

Adószám: 18693795-1-13

Kertváros Fúvószenekari 
Egyesület

Adószám: 18337282-1-13

Kovács István Pál Dalkör 
Egyesület

Adószám: 18722059-1-13

Civilek a Környezetünkért 
Egyesület

Adószám: 18725090-1-13

Egymásért Mozgássérültek 
Gyáli Egyesülete

Adószám: 18695247-1-13

FEGY Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület Gyál

Adószám: 19177517-2-13

Fogyasztóvédelmi Egyesület 
Gyáli Szervezete 

Adószám: 18723988-1-13

Gyál és Térsége Birkozó Sport 
Egyesület 

Adószám: 18689400-1-13

Együtt a Liliom Óvodáért 
Alapítvány

Adószám: 18687673-1-13

(A Zrínyi iskola alapítványa)
Rodostó Alapítvány

Adószám: 18671544-1-13

Élethang Természetvédő és Állat-
mentő Alapítvány

Adószám: 18338946-1-13

Eötvös József Alapítvány a 
gyermekekért

Adószám: 18701854-1-13

Anyákért, és Gyermekeikért Köz-
hasznú Alapítvány

Adószám: 18718197-1-13

Alapítvány Gyálért
Adószám: 18661095-1-13

Bartók Alapítvány
Adószám: 18678314-1-13

Gyál Közbiztonságáért 
Közalapítvány

Adószám: 18689620-1-13

Író vagy? Költő vagy? 
Vagy „csak” szereted az irodalmat?

Akkor szeretettel várunk az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár 

olvasótermébe az 
Irodalmi Szalon következő találkozóira:

március 17-én 18 órától és
április 14-én 18 órától.

Ha vannak új írásaid, hozd el őket!
Kellemes estét ígérünk, 

melynek fényét te is emeled, ha eljössz.
Várunk szeretettel: 

Farkas Évi színművész és a könyvtárosok

Farkas Évi színművész maratoni verses műsora 
sok zenével és meglepetéssel

Zongorán közreműködik: Simon Attila
Technikai közreműködők: Csinos Zoltán (hang) 

és Schmidt József (fény)

Április 17-én, 15 órától a gyáli
közösségi ház kamaratermében

15.00 - 15.45  „Röpteti és kikacagja” - 
  vidám versek gyerekeknek
16.00 - 16.45 János vitéz
17.00 - 17.45  „A szerelem arany bilincs”
18.00 - 18.45  Lélektől lélekig lelkedig
19.00 - 19.45  Pénz - bujaság - mohóság

A belépés díjtalan, 
a terembe bármikor be lehet lépni! 

Műsor közben is!

5
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ÚJ!

A költészet napja másnapján

7



8 9

Gyáli ÚjságÚj 2016. március

A 2016. évben a helyi adókra vonatkozóan az adófize-
tési határidők az alábbiak szerint alakulnak:

• 2016. I félév: március 16. 
•	 2016.	II.	félév:	szeptember	15.

Fenti időpontokig az adózók késedelmi pótlék felszá-
mítása nélkül teljesíthetik aktuális, 2016. évi építmény-
adó, gépjárműadó és iparűzési adó fizetési kötelezett-
ségüket. A fenti befizetési határidők be nem tartása 
esetén a kiegyenlítés napjáig késedelmi pótlék kerül 
megállapításra. A késedelmi pótlék mértéke minden 
naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Adózóink 2016. február utolsó, illetve március első he-
tében, értesítést kapnak adófolyószámlájuk állásáról, 
és 2016. évi adófizetési kötelezettségeikről.  
Azon adózóink, ahol változás áll fenn gépjárműadó te-
kintetében - gépjárműadó mértékében történő válto-
zás, vagy új gépjármű 2015. december hónapban tör-
ténő vásárlása, használt gépjármű 2015. decemberi 
forgalomba helyezése esetén – határozatot kapnak. A 
határozatban kivetett 2016. évi gépjárműadó összegét 
a fizetési értesítés már tartalmazza, két féléves bon-
tásban. A határozatokat tértivevényes küldeményként 
kézbesíti a posta, míg a fizetési értesítéseket a Pol-
gármesteri Hivatal dolgozói egyszerű levélként juttat-
ják el Önökhöz.
A fizetési értesítések mellé, magánszemélyek esetén, 
biztosítjuk a készpénz átutalási megbízásokat mind az 
első, mind pedig a második félévi befizetési kötelezett-
ség teljesítéséhez. Valamennyi csekken feltüntettük a 
befizetési határidőt is a kezelhetőség érdekében.

Bankszámla nyitására kötelezett adózóinknak befize-
téseiket átutalással kell teljesíteniük.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy magánszemélyek is tel-
jesíthetik befizetéseiket banki átutalással, ez esetben 
az átutalási megbízás közlemény rovatában az érte-
sítőn megtalálható befizető azonosító számot fel kell 
tüntetni.

Kérjük Önöket, amennyiben fizetési értesítésüket 
2016. március 7. napjáig nem kapják kézhez, tele-
fonon érdeklődjenek a 06 (29) 540-930-as központi 
számon, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal 
Adócsoportjánál, ügyfélfogadási időben.
Ügyfélfogadási idő:
 hétfő: 12.30-15.30 
 szerda:  12.30-17.45
 péntek: 08.00-12.00

Eltérően az előző évek gyakorlatától, 2016. évben a 
második félévi fizetési értesítő megküldésére csak a 
jogszabályi előírások szerinti határidőben, 2016. októ-
ber 31. napjáig kerül sor azon adózók esetében, akik 
2000.- Ft-ot meghaladó adóhátralékkal, vagy adótúlfi-
zetéssel rendelkeznek. 

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a 2016. évi ellen-
őrzési program alapján a Polgármesteri Hivatal Adó-
csoportja megkezdi a helyi adókkal kapcsolatos be-
vallások, bejelentkezések ellenőrzését. 

Gyál, 2016. február 17.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adózók!

Vendégségben a 
város legnagyobb 
adófizetői
2016. február 5-én, pénteken immáron hatodik alka-
lommal került sor a Pápai Mihály, városunk polgár-
mestere által kezdeményezett, úgynevezett „Nagy-
adózók” megbeszélésre. 

Az összejövetel célja az elmúlt évekhez hasonlóan 
idén is az volt, hogy a település legnagyobb adófizetői 
megismerjék a városunk fejlesztéseit, a közösségi és 
kulturális életet, valamint a jövőbeni fejlesztési lehető-
ségekről is tájékozódjanak. A megbeszélésre a Gom-
bás Étteremben került sor. 
A rendezvény kezdetén Pápai Mihály polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket, majd Diera Éva, a Polgár-
mesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodájának vezetője 
számolt be a város 2015. évi költségvetésének alaku-
lásáról. Prezentációjában hangsúlyozta, hogy a helyi 
adók beszedéséből származó bevétel nagyságrend-
ben az elsők között áll, és nagyjából 80%-a a megbe-
szélésen jelenlévő, a városban működő legnagyobb 
adófizetők által befizetett összegből származik. Kitért 
a kiadások területeire, részletesen beszámolt az in-
tézmények működési kiadásairól, a Polgármesteri Hi-
vatal és a város működésére, üzemeltetésére fordított 
kiadásokról és a felhalmozási, felújítási kiadásokról. 
Ezt követően Pápai Mihály polgármester ismertette, 
hogy a tavalyi évben, milyen fejlesztések, beruházá-

sok történtek. Előadásában kitért Gyál város közössé-
gi és kulturális életére is. Beszámolt a jövőbeni tervek-
ről, elindult beruházásokról. Beszéde végén minden 
jelenlévőt szeretettel meghívott a város által szerve-
zett közösségi eseményekre. 
Pápai Mihály előadása után a jelenlévők lehetőséget 
kaptak a bemutatkozásra, valamint kérdéseket tehet-
tek fel a város vezetői felé. Szabó Henrik képvisele-
tében részletesen megismerkedhettek a jelenlévők a 
Flextronics Internation Kft-vel. A vállalat több mint 400 
munkavállalót foglalkoztatnak városunkban.

A megbeszélés alkalmat teremtett - többek között - 
arra is, hogy a közeljövőben megépülő műfüves fo-
cipálya kialakításához az adófizetőink támogatását 
kérjük, hiszen az MLSZ által kiírt pályázatnak egyik 
feltétele a TAO-támogatás. 

A rendezvény jó hangulatú, kötetlen beszélgetéssel 
egybekötött ebéddel zárult. A találkozóról kijelenthe-
tő, hogy évről-évre egyre nagyobb érdeklődésnek ör-
vend. A városvezetés és a helyi vállalkozók közötti ta-
pasztalatcsere elősegíti a közös gondolkodást és egy 
értékes együttműködő kapcsolat folytatását. A ren-

dezvény azért is különösen hasznos, mert a sokszor 
egymástól karnyújtásnyira dolgozó cégvezetőknek is 
lehetőséget ad egymás megismerésére, esetleg part-
neri kapcsolatok kiépítésére is.
A már több éve tartó esemény ötletét a környező te-
lepülések vezetői is minden bizonnyal hasznosnak 
tartják, hiszen egyre többen ragadják meg az alkal-
mat és hívják össze a településeiken  lévő legnagyobb 
adófizetőket. 

Suhajda Yvett
polgármesteri referens

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató a köztisztasági rendelet változásáról
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. február 25. napján megtartott rendes képvise-
lő-testületi ülésén elfogadta a 6/2016. (II.29.) önkor-
mányzati rendeletet a köztisztaság fenntartásának 
rendjéről szóló szóló 6/2010. (IV.3) önkormányzati 
rendelet módosításáról.

A köztisztaság fenntartásának rendjéről szóló 6/2000. 
(IV.3.) önkormányzati rendelet állapítja meg városunk-
ban a település köztisztaságának fenntartása, a ter-
mészetes és épített környezet megóvása érdekében 
kívánatos ingatlantulajdonosi/használói magatartást. 
A rendeleti előírások egyike értelmében a város te-

rületén lévő egyes ingatlanok – ezen belül különösen 
a lakóépületek, továbbá a nem lakás céljára szolgá-
ló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek – tisztán 
tartása az ingatlan tulajdonosának a feladata. 

A most elfogadott módosító rendelettel a tisztántartás 
fogalma került pontosításra akként, hogy 2016. már-
cius 1. napjától beleértendő a gyommentesítési köte-
lezettség is annak érdekében, hogy a rendezett vá-
roskép kialakításában és folyamatos biztosításában 
minden állampolgár érdekelt legyen.

Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Tankerületi idegen nyelvi vers- és prózamondó verseny

A Gyáli Ady Endre Általános Iskola évek óta biztosít 
lehetőséget a város és a tankerület legtehetségesebb 
általános iskolás korú tanulói számára, hogy nyelvtu-
dásukról és előadói képességeikről  tanúbizonyságot 
tegyenek. 
Idén hat intézmény vállalkozott a megmérettetésre: 
Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola, Gyá-
li Ady Endre Általános Iskola, Gyáli Bartók Béla Ál-
talános Iskola, Gyáli Zrínyi Miklós Általános Isko-
la, Ócsai Halászy Károly Általános Iskola és Vecsési 
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyel-
vű Iskola.
A versenyzők értékelését a korábbi évek gyakorlatá-
hoz hasonlóan általános és középiskolai nyelvtaná-
rok, egykori versenyzők, illetve anyanyelvi személyek 
végezték. A három különböző korosztályban verseny-
ző diákok teljesítményét a megfelelő szövegválasztás, 
az idegen nyelvi kiejtés, a szövegértés és az előadói 
képességek alapján ítélte meg a zsűri.
A zsűritagok véleménye szerint a résztvevők megfele-
lően felkészültek a versenyre, és a hagyományokhoz 
híven jól szervezett, családias hangulatú, színvonalas  
rendezvényen vehettek részt. Gratulálunk a helyezet-
teknek, és sok sikert kívánunk a megyei szintű meg-
mérettetéshez! 
Köszönettel tartozunk az érintett iskolák pedagógu-
sainak, akik lelkiismeretesen felkészítették tanítvá-
nyaikat, a zsűri munkáját segítő szakembereknek, az 
idegen nyelvi munkaközösség lelkes tagjainak és se-
gítőiknek, akik a verseny zökkenőmentes lebonyolí-
tásában nagy szerepet játszottak. Köszönet illeti Ju-
hász Melindát, az Amdala hírportál szerkesztőjét a 
fényképekért.
Különös szeretettel üdvözöltük iskolánkban egyik volt 
tanítványunkat, Dóka Attilát, aki nyelvtanárként és 
egyben  előadóművészként is nagyban hozzájárult a 
zsűri színvonalas munkájához. 

Kovács Viktória
az idegen nyelvi munkaközösség vezetője

Eredmények:
Angol

2-4. évfolyam
1. Csépai Balázs - Bartók
2. Nagy Viktor - Zrínyi
3. Németh Kiara - Ady
4. Szakáll Anna - Ady
5. Tomoga Mátyás - Ady
6. Szalai Alexandra – Zrínyi

5-6. évfolyam
1.	 Szűcs	Laura	-	Bartók
2. Biró Eszter - Ady és Fazekas Nikolett - Ady
3. Pallér Csenge - Bartók
4.	 Horváth	Blanka	Lujza	-	Alsónémedi,	Széchenyi
5. Halmi Kristóf -  Ady

7-8. évfolyam
1. Kis Bálint - Ady
2. Czinege Réka - Ady
3.	 Makaró	Lénárd	-	Bartók
4. Harsányi Kristóf - Ady
5. Hován Andrea - Bartók
6. Tóth Dorina - Zrínyi

Német
2-4. évfolyam
1.	 Klag	Noémi	-	Vecsés,	Grassalkovich	
	 Varga	Tamás	Tibor	-	Vecsés,	Grassalkovich
2.	 Varga	Máté	-	Vecsés,	Grassalkovich
3.	 Seres	Anna	-	Vecsés,	Grassalkovich
4. Bartók Krisztián - Ady
5. Sárközi Nikolett - Ady
6. Illés Flóra - Ady
	 Győri	Zsófia	–	Vecsés,	Grassalkovich

5-6. évfolyam
1. Kalmár Emese - Ady
2.	 Pámer	Vince	-	Vecsés,	Grassalkovich
3. Czombos Kimberli - Ady
4. Bihari Vilmos - Ady
5.	 Bulátkó	Csilla	-	Ady,	Kiss	Szilvia	–	Ady,
	 Gubinyi	Kiara	-	Vecsés,	Grassalkovich
 
7-8. évfolyam
1. Kormanik Boglárka - Ady
2. Németh Dorina - Ady
3.	 Kertész	Zsófia	-	Vecsés,	Grassalkovich
 Tóth Nikolett - Ady
4.	 Láng	Zoltán	-	Ady
5. Koller Dávid - Ady
6.	 Lako	Ibolya	Szilvia	-	Ady

A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolában idén is meg-
rendezésre került a város legjobb helyesíró diákjai-
nak megmérettetésére. Napjaink számítógép vezérel-
te világában háttérbe szorul a legfontosabb, a magyar 
nyelv helyességének ápolása. Erre szeretnénk felhív-
ni évről évre a figyelmet. 

Amit és ahogyan írunk önmagunk megvalósulása. A 
magyar nyelv szépsége, utánozhatatlan, más nemze-
tek számára, felfoghatatlanul gazdag, színes. Minden 
lehetőséget meg kell ragadni, hogy gyermekeink is 
birtokosai legyenek ennek a tudásnak. Ehhez járulunk 
hozzá a Városi Helyesírási Verseny megrendezésével. 
Szeretnénk köszönetet mondani a versenyen közre-
működő kollégáknak a Gyáli Ady Endre, Gyáli Bartók 
Béla Általános Iskolából érkeztek.

Gratulálunk a nyerteseknek, és felkészítő tanáraiknak! 

A verseny eredménye: 

2. osztály  
1. Kiss Gergő   Ady
2. Horváth Júlia   Zrínyi
3. Míg-Pataki Zsófia  Ady
4. Kovács Levente   Zrínyi
5. Baráth Emese   Ady
6. Hack Dominik   Bartók 

3. osztály  
1. Roik Levente   Bartók
2. Péter Zsófia   Ady
3. Kelecsényi-Bokor Dániel Zrínyi
4. Kovács Laura   Ady
5. Kovács Boglárka  Zrínyi
6. Pápai Vica   Ady 

4. osztály  
1. Nagy Viktor   Zrínyi
2. Kiss Anna Sára    Ady
3. Szivos Barbara   Bartók
4. Horváth Nóra   Zrínyi
5. Molnár Attila   Zrínyi
6. Koller Bence   Ady 

5. osztály  
1. Horváth Katalin   Zrínyi
2. Péter Júlia   Ady
3. Somogyi Alexandra  Bartók
4. Törő Ibolya   Bartók

5.	 Dörnyei	Zsófia	 	 	 Zrínyi
6.	 Buza	Barnabás		 	 Ady

6. osztály  
1.	 Czifra	Róbert	 	 	 Zrínyi
2.	 Bulátkó	Csilla	 	 	 Ady
3.	 Bodó	Tamara	 	 	 Ady
4.	 Tóth	Brigitta	 	 	 Ady
5.	 Kósa	Boglárka	 	 	 Ady
6.	 Juhász	Laura	 	 	 Zrínyi	

7. osztály  
1.	 Tóth	Nikolett	 	 	 Ady
2.	 Bódi	Balázs	 	 	 Bartók
2.	 Molnár	Gábor	 	 	 Zrínyi
3.	 Tokai	Zsóka	 	 	 Ady
4.	 Kiss	Kíra	 	 	 Zrínyi
5.	 Kovács	Linett	 	 	 Ady
6.	 Hack	Nikolett	 	 	 Bartók
  
8. osztály  
1.	 Horváth	Cintia	 	 	 Zrínyi
2.	 Kiss	Kitti	 	 	 Bartók
3.	 Sinka	Gabriella	 	 	 Zrínyi
4.	 Makaró	Lénárd	 	 	 Bartók
5.	 Botházi	Orsolya		 	 Ady
6.	 Szűcs	Norbert	Ádám	 	 Ady

Ormosné	Surányi	Katalin

A városi helyesírási versenyről

„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
születésnapi 

dal-, nóta- és operettműsor
2016. április 9-én, szombaton 15 órakor

a gyáli közösségi házban
 

Fellépnek:
a Kovács István Pál Dalkör énekesei.

Vendégünk:
Madarász Katalin

nótaénekes

     Zene: LÁTÓ IMRE és cigányzenekara.
Jegyek ea. előtt válthatók a közházban 

(700.-/300.-Ft)
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IV. Gyáli Böllérverseny
A rossz idő ellenére is sokan látogattak ki a sportpályán 
február 13-án megrendezett IV. Gyáli Böllérversenyre. 
Részt vett a rendezvényen Dr. Szűcs Lajos ország-
gyűlési képviselő, a Parlament jegyzője, Pánczél Ká-
roly országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Nemze-
ti összetartozás bizottságának elnöke és Pápai Mihály 
polgármester is, ott voltak erdélyi testvértelepülésünk-
ről, Kibédről érkezett vendégek Dósa Sándor polgár-
mester vezetésével.

A Gyáli Lovassport Egyesület kezdeményezésére in-
dult rendezvény mára hagyománnyá, sőt, nemzet-
közi rendezvénnyé vált, hiszen a Délvidékről, a Fel-
vidékről és Erdélyből is érkeztek közösségek, hogy 
megmérkőzzenek a városunkból és az ország más 
részeiből érkezett csapatokkal. A versenyzők és az 

érdeklődők átélhették a népi gasztronómia fontos ré-
szét képező hagyományos disznóvágások valameny-
nyi mozzanatát.

A Dr. Simon Tamás, a Szabadtűzi Lovagrend nagy-
mestere vezetésével működő, Szikora Zoltán, a Ma-
gyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség  Sommelier 
Bizottságának elnöke, a Szabadtűzi lovagrend zsűri-
jének tagja, Jegenyei István mesterszakács, a Sza-
badtűzi Lovagrend  zsűrijének tagja, Fajt István hen-
tes és mészáros mester, Gombás András, a Gombás 
Étterem tulajdonosa és Gazdik István, a Szabadtűzi 
Lovagrend zsűrijének tagja alkotta zsűri  értékelte töb-
bek között a szúrást, tisztítást, bontást, a böllérmunkát 
és a helyszínen készült toros ételeket is.

A remek hangulatú nap végén Erős József alpolgármes-
ter, Scheik József a Gyáli Lovassport Egyesület elnöke, 
a verseny főrendezője és Dr. Simon tamás, a zsűri el-
nöke adták át a díjakat.  Számos különdíj talált gazdá-
ra, a verseny összetette 3. helyén a Gyáli Ipartestület, 2. 
helyén a Gyáli Rendőrőrs csapata végzett, az első he-
lyet pedig a Bocsok Nagycsaládosok Egyesülete csapa-
ta végzett. A Szabadtűzi Lovagrend által felajánlott ván-
dorkupát, a IV. Gyáli Böllérverseny fődíját a Délvidékről 
érkezett Csantavéri Hentesek csapata szerezte meg.
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
ír ki civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységé-

nek támogatására

A pályázat célja:
olyan rendezvények, programok támogatása, melyek hozzájárul-

nak a szervezet és a város kulturális programjainak megvalósításá-
hoz.(támogatható: a rendezvények költsége + működési költségek. 
Vendéglátásra és buszköltségre fordítható összeg nem haladhatja 

a pályázati összeg 20 %-át).

Előnyt élveznek:
több civil szervezet összefogásával létrejövő programok, valamint vá-

rosi szintű kulturális életet erősítő (térségi) rendezvények megvalósítói.

A pályázók köre:
Gyáli székhelyű vagy telephelyű, vagy olyan civil szervezet, ame-

lyik a gyáli lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevé-
kenységhez kéri a támogatást.

Gyál Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete pályá-
zatot ír ki sport célú támogatás 

elnyerésére

A pályázat célja:
a helyi önszerveződő sportegye-
sületek, valamint a sportolók tá-

mogatása vállalt feladataik ellátá-
sa érdekében, az ifjúsági és felnőtt 

sport, valamint az egészséges 
életmódra nevelés elősegítése.

A pályázók köre:
Gyálon működő bejegyzett sport-
egyesületek (szakosztályok ön-
állóan nem pályázhatnak), gyá-
li kiemelkedő eredményességű 

sportolók.

A pályázatok benyújtási határideje és helye:
2016. április 5-ig (kedd 12.30 óra) személyesen benyújtva a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodára 

(Gyál, Kőrösi út 112-114.), vagy legkésőbb postai úton április 1-ig postabélyegzővel ellátva 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve.

A pályázatokra vonatkozó követelmények
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó, vagy pályázó szervezet: 

Sport éS civil pályázatok

-Mikor kezdtél el a karatéval foglalkozni?
-2009. szeptemberében kezdtem karatézni Gyálon a 
SANBON SE-nél. Első versenyem  3 hónap múlva 
volt Salgótarjánban, ahol 3 kemény küzdelem után a 
dobogó 1 helyét szereztem meg. Több versenyen is 
részt vettem egyre nagyobb sikerekkel. 2014 január-
jába átigazoltam a SEISHIN SE karate egyesülethez 
ahol jelenleg is edzek.

-Mióta élsz Gyálon, hova jársz iskolába?
-Születésem óta itt élek Gyálon, és a Zrínyi Miklós Ál-
talános Iskola 7/a osztályos tanulója vagyok.

-Hogyan telik egy napod, mennyi időt vesznek el 
az edzések és a felkészülések?
-Egy héten 4 nap van edzés ami 1,5 órás  felváltva  
erőnléti és küzdő edzésk. Ha versenyre készülünk ak-
kor a hét minden napján van edzés a verseny napjáig.

-Milyen eredményeket értél el eddig?

2014. 03.  Tokaj kupa  2. hely
2014. 05.  Asihara kupa  3. hely
2014. 05.  Tadashi kupa  1. hely
2014. 11.  Hinomotho kupa 1. hely
2015. 02. Zemplén kupa  1. hely
2015. 04.  Pécel kupa  2. hely
2015. 04. Rátót kupa  2. hely
2015. 05.  Tadasi kupa  1. hely
2015. 07.  Buzau (RO) világkupa 3. hely
2015. 07.  IKO SOSAI EB 
  Nagyszeben (RO)     1. hely!
2015. 09. Komló kupa  1. hely
2015. 11. Hinomotó kupa  1. hely
2015. 12.  Lengyel ország Nyílt Nemzetközi 
  Kyokushin Bajnokság 1. hely

-Melyik volt a legemlékezetesebb meccsed és 
miért?
-A legemlékezetesebb  versenyem az EB volt  Romá-
niába ahol három kemény küzdelmem volt és mind 
a hármat pontozással nyertem, az utolsó ellenfe-
lem pedig fekete öves volt így még jobban örültem a 
győzelmemnek.

-Mivel töltöd a szabadidőd, mi a hobbid?
-Szabadidőmben az osztálytársaimmal vagyok, foci-
zunk, biciklizünk, beszélgetünk. Az edzésekre is szí-
vesen járok.

-Hogyan képzeled el a jövőd?  Mit szeretnél elér-
ni a sportban?
-Szeretnék indulni az idén júliusban Szentesen meg-
rendezésre kerülő világbajnokságon, ahol a legjobb 
eredményt szeretném elérni.

-Lesz-e mostanában újabb meccsed amin szur-
kolhatnak neked a gyáliak?
-Következő versenyem március 5-én lesz Szentesen. 
Ez diákolimpia lesz, amire már most nagyon sokat 
készülünk.
Ezúton szeretném megköszönni Sampai Ambrus 
György első edzőmnek és jelenlegi mesteremnek 
Sensei Horpácsik Györgynek a rengeteg segítséget, 
felkészítést és a sok támogatást. 
 
Az Új Gyáli Újság szerkesztősége további sikeres ver-
senyzést kíván! 

Gyáli tehetségek - György Gábor
Gyáli tehetségeket bemutató rovatunkban most a 13 éves 
György Gábort mutatjuk be, aki karatézik.

Gábor édesapjával és edzőjével

A pályázatokat az Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság  
javaslata alapján a képviselő-testület 2016. április 28-i ülésén bírálja el. 

- nevét, címét, adóazonosító jelét vagy adószámát,
- bírósági nyilvántartásba vételi számát,
- nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét,
- nyilvántartott tagok számát,
- éves programját, a megpályázott tevékenység rövid leírását,
- a pályázatban érintettek létszámát, tevékenységi körét,
- a program költségvetését, a vállalt önrész összegét,
- a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét,
- az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó 
összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó össze-
gét, valamint mellékelni kell az:
- a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, mely nyilatko-
zat a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletét képezi (a 
nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehe-
tő a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán)
- bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát,
- 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot, 
- a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét képező át-
láthatósági nyilatkozatot (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, 
vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán)
- amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján 
nem szerepel, igazolást a köztartozás mentességről,
- alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát,
- aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát,
- igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe 
helyezett, tárgyévet megelőző év tevékenységéről szóló beszámolóról,
- nyilatkozatot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 
48/B.§.(1) bekezdésében említett kizáró okok fenn nem állásáról.

Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése tervezetének 5.sz. 
    mellékletében cél és általános tartaléka terhére „civil szervezetek 
       támogatása” sorából sport célra  5.000 e.Ft áll rendelkezésre.

Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése tervezetének 5.sz. mellékletében 
cél és általános tartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából civil ön-
szerveződő egyesületek működésének támogatására 3.000 e.Ft áll rendelkezésre. 

- nevét, címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vételi számát,
- nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét,
- a nyilvántartott tagok számát,
- éves programját, a megpályázott tevékenység rövid leírását,
- a pályázatban érintettek tevékenységi körét,
- a program költségvetését, a vállalt önrész összegét,
- a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét,
- az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó 
összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó össze-
gét, valamint mellékelni kell:
- a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, mely nyilatko-
zat a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletét képezi (a 
nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehe-
tő a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán)
- bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát,
- 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot, 
- a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét képező át-
láthatósági nyilatkozatot (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, 
vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán)
- amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján 
nem szerepel, igazolást a köztartozás mentességről,
- alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát,
- aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát,
- igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe 
helyezett, tárgyévet megelőző év tevékenységéről szóló beszámolóról,
- nyilatkozatot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B.§.(1) 
bekezdésében említett kizáró okok fenn nem állásáról.
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beat pop rock
Zoltán János író, újságíró

rocktörténeti előadása fotókkal, korabeli klipek vetítésével
a gyáli Közházban

március 26-án, 19 órától

utána
Blues Steel    és   Pennhurst koncert

Belépő 1.000 forint.

Mintegy 300 fotón keresz-
tül mutatom be az eltelt öt 
évtized legfontosabb beat-, 
pop-, rockzenekarait, vala-
mint a legjelentősebb szólis-
ta (tánczenei) előadókat 
1957-től 2000-ig. Rendkívül 
sok zenei és kulturális érde-
kesség, hiszen sokáig az 
élen jártunk az európai ze-
nei életben. 

Az előadásban szó lesz a 
beatzene térhódításáról, a 
beat után kialakult stílu-
sokról, a legendás táncdal-

fesztiválok történetéről, az 
egykori Budai Ifjúsági Park 
történetéről, a kemény rock 
előretöréséről, a Beatrice és 
a Piramis jelenségről.

Sajnos sokan már nem érhet-
ték meg az ötven éves jubi-
leumot, de az égi zenekar-
ban tovább zenélnek (többek 
között Radics Béla, Barta 
Tamás, Máté Péter, Cserháti 
Zsuzsa, Komár László, Illés 
Lajos, Cipő).

Zoltán János
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GYÁLON, CSENDES UTCÁBAN 
KÉTGENERÁCIÓS CSALÁDI HÁZ 
ELADÓ NAGY TELEKKEL

IRÁNYÁR: 24.900.000,-FT 
(ALKUDNI LEHETSÉGES!)

ÉRD.: DR. MAJOROS RÓBERT 
TEL.: 06-20-454-4081

Ha az eddigi fogyasztás-centrikus, pénzhajszoló életét egy ha-
gyományosabb alapokon nyugvó, természetközeli világra akar-
ja cserélni, ideális választás ez a közel 110 m2-es ház, amely 

pincétől a padlásig, illet-
ve a hozzátartozó, 862 
m2-es telekkel egyaránt 
szolgálja a megújulást, 
illetve a megnyugvó le-
telepedést.

Esztergályost 
felveszünk, 
jó kereseti 

lehetőséggel.

Jelentkezés: 
Gyál, 

Somogyi Béla u 16.

Telefon: 29/340-483

A Pestszentimrei 
Antikvárium 

(1188 Bp. Nemes u. 3.)
könyvet vásárol minden 

mennyiségben.
Nagyobb tétel 
esetén díjtalan 

kiszállással és szál-
lítással, gyors 

lebonyolítással.
Tel:30-546-2232 

Web: olvasni.hu, E-mail:
olvasni@olvasni.hu

Március 19-én szombaton
a gyáli közösségi házban

Gyál, Kőrösi út 118-120.

Látogatható: 14-18 óráig.

Fogyasztóvédelmi 
híradó
A fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli Szervezete 2015. 
évben is sikeres évet zárt.
Az év első hónapjaiban a helyi általános iskolák felső 
tagozatos tanulói igen izgalmas, és tanulságos interak-
tív előadást hallhattak Bata Ambrus rendőr őrnagytól. 
Az előadások ebben az évben is folytatódnak.
Márciusban lakossági fórumot hirdettünk a devizahite-
lek  „Elszámolása és forintosítási információk” címmel. 
Dr. Dietz Gusztávné az OFE elnöke mondta el a lehe-
tőségeket, válaszolt a kérdésekre.
A Bartók Béla Általános Iskola ÖKO Napján Egyesüle-
tünk kérdéseket tett fel a tanulócsoportoknak az egész-
séges életmódról, táplálkozásról, a jó feleletek után kü-
lönleges falatokkal kínáltuk a gyerekeket.
Az új iskolai tanév legnagyobb kihívása minden évben 
a VI. évfolyamosok interaktív órái az egészséges táp-
lálkozásról, és életmódról, valamint a  tudatos vásárló 
fontosságáról. Minden alkalommal aktívan részt vesz-
nek a feladatokban, tesztelnek tejterméket, üdítőt, cso-
koládét. Közel 200 tanuló aki évente meghallgatja az 
előadásokat, és viszi tovább a megszerzett ismerete-
ket. Az ÖKO Napi rendezvénnyel együtt sok száz em-
berhez jut el a rendezvényünk üzenete.
A bemutató élelmiszereit megvásárolhattuk Gyál Város 
Önkormányzati pályázatából, valamint főleg zöldséget, 
gyümölcsöt, és tejterméket kaptunk az Ady Endre utcai 
CBA, és Déryné utcai Spar üzletek felajánlásaként. Kö-
szönjük szépen!
Az egyesület minden hónap 2. hetében, kedden 14 órá-
tól nyilvános gyűlést tart, melyre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. Igen sok esetben kérnek segítséget 
főleg idős emberek, mert a termékbemutatók a mai na-
pig sok problémát okoznak. 
Érdemes megjegyezni, hogy a szórólapokon nem tün-
tethetik fel az ingyenes ajándékot, helyben nem lehet 
szerződést kötni, és hitelt felajánlani. Kötelező az ügy-
félszolgálati iroda működtetése.
Az előadások minden esetben már erőszakos hangne-
mű, és a családtagok lelketlenségét hangoztatják, ha 
az idős ember nehezen dönt a vásárlás mellett. A kínált 
termék kevés kivétellel silány minőségű, és sokkal ol-
csóbb áron,  jobb minőségben megvásárolhatók a ha-
zai szakáruházakban. Örök tanulság  - ha már minden-
képpen menni szeretnénk -, üres pénztárca, és erős 
akarat  szükséges.
Egyesületünk a 2016-os évet is hasonló aktivitással, és 
programokkal tervezi.
                                                                            

az egyesület vezetősége

Tisztelt Lakosok!

Az ún. „unokázós csalás” cselekményekkel kap-
csolatosan általánosságban elmondható, hogy az 
elkövetők jellemzően az esti, éjszakai – akár ké-
sői – órákban telefonon idős személyeket hívnak 
fel, unokájuknak adják ki magukat és előadnak 
egy olyan történetet, melynek lényege az, hogy 
az „unoka” bajba került, ezért azonnal szüksége 
van készpénzre. A legtöbb valótlan történet arról 
szól, hogy az unoka összetört egy gépjárművet, 
amit ki kell fizetnie, vagy éppen zsarolják valami-
vel, ezért van szüksége pénzre. Az „unoka” nem 
szólítja nevén a nagymamát, csak annyit mond, 
hogy „Mama”. 

Ilyen jellegű telefonhívásoknál legjobban teszik, ha 
megkérdezik az „unoka” nevét, mondja meg, illetve 
megkérdezik azt is, hogy kit hívott név szerint. Te-
kintettel arra, hogy csalásról van szó, nem fog tudni 
konkrét neveket mondani, ebből lehet sejteni, hogy 
csalásról van szó. 

Jellemző még, hogy az „unoka” azt kérdezi, hogy 
mennyi pénze van otthon a mamának. Erre a kér-
désre javasolt minden esetben azt válaszolni, 
hogy nincs otthon pénz, akkor is, ha van otthon 
készpénzük! 

Az ilyen esetek jellemzője még az is, hogy az „uno-
ka” egy barátját küldi majd a pénzért, nem ő jön érte 
személyesen. Ragaszkodni kell hozzá, hogy csak 
és kizárólag az unokájának személyesen adja oda 
a pénzt, másnak nem. Ennek ellen fog állni a „tele-
fonáló unoka”, hiszen nem ő a valódi unoka. 

Fentiekben részletezett, ilyen jellegű telefonhívá-
sok esetén semmilyen körülmények között ne adjon 
ki készpénzt a kezükből anélkül, hogy előtte nem 
hívták fel telefonon unokájukat, illetve bármely csa-
ládtagot! Mielőtt bárkinek pénzt ad, győződjön meg 
bármely családtag megkérdezésével arról, hogy a 
valódi unokának kell a pénz, melyet egy telefon-
hívással vagy a család személyes felkeresésével 
megtehet.

Dabas, 2016. február 29.

Krizsán Anikó c. r. fhdgy
Dabasi Rendőrkapitányság

Bűnügyi Osztály

Rendőrségi felhívás
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ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

Tel./fax: 06-29/544-340, 544-341.
e-mail: gyogyir2004@gmail.com

www.allatorvosgyal.hu

Dr. Molnár M. Zoltán 06-30/996-2633

RENDELÉSI IDŐ
hétfő-péntek: 8.00–11.00, 15.00–18.00

szombat: 9.00–12.00, vasárnap: ZÁRVA

• Védőoltások, chipezés
• Belgyógyászati, sebészeti 

és szülészeti ellátás

• Műtétek, labor, ultrahang
• Házi betegellátás
• Állatpatika, homeopátia

+

MESTEREK BOLTJA
SZERELVÉNY SZAKÜZLET

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

24 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.

Aktuális akcióink:
1.  Legtöbb keretünk 
50% kedvezménnyel 

(a készlet erejéig)

2. Progresszív lencse 
akciók folytatódnak

3. Dioptriás lencse 
mellé dioptriás nap-

szemüveg lencse aján-
dékba május 31-ig

Nyitva tartás:
Hétf ő – Péntek: 9 – 18

Szombat: 9 –13

Vizsgálatra bejelentkezés 
és bővebb információ kérés az alábbi 

elérhetőségeken:
06 70 902 5876
06 29 744 883

kristalyviragopti ka@gmail.com
www.kristalyviragopti ka.hu

Gyál, Táncsics Mihály utca 61.

Kristályvirág
Opti ka

• Computeres 
látásvizsgálat

• Baba-, gyermek-
szemészeti  szűrő-
vizsgálat

• Szemüvegkészítés 
és javítás

• Kontaktlencse alkal-
massági vizsgálat, 
illesztés és betanítás

A minőségi látásért
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Fémmegmunkálásban jár-
tas ügyeskezű kollégát kere-
sünk stabil 8 órás munkarend-
be. Feladatok: fém fúrás, marás, 
finomillesztés, összeállítás. 
Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal uzem@patinas.hu címen. 
06-20/572-7897.

Új parcellázású, Besztercei ut-
cai, 652m2-es összközműves 
építési telek hatmillió forintért el-
adó. Gázcsonk, csatornavezeték 
a telken belül. Beépíthető 25%-
a. Telefon: 06-1/283-30-50 vagy 
30/391-50-68. 

Felsőpakonyra keresünk hölgy 
kollégát betanított munkára 8 
órás munkarendbe. Feladatok: 
üvegmegmunkálás, fém felület-
kezelés. Jelentkezni: fényképes 
önéletrajzzal uzem@patinas.hu 
címen. Tel.: 06-20/572-7897.

ELADÓ! 2 pár 42-es méretű 
hosszúszárú férfi tisztabőr, ki-
csit használt csizma. Érdeklődni: 
06-30/981-7431.

Kiskertekben gyümölcsfák, sző-
lők szakszerű metszését válla-
lom. Telefon: +36-30/216-0282.

Gyáli műanyaggyártó üzem beta-
nított dolgozókat keres 3 műsza-
kos munkarendbe. Jelentkezés: 
nagy.nikolett@warema.hu illetve 
06-29/540-060.

Felsőpakonyra keresünk fémcsi-
szoló mellé betanítható kollégát 
hosszú távra. Ügyeskezű, jó fi-
zikumúak jelentkezését várjuk, 
akik stabil jó munkahelyet sze-
retnének. Jelentkezni: uzem@
patinas.hu címen fényképes ön-
életrajzzal. 06-20/572-7897.

Keressen pénzt abból, amit 
így is-úgy is elkölt. (Élelmiszer, 
üzemagyag, ruházat, telefon 
stb.) Telefon: 06-20/538-2992.

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

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.

Bútor készítés – konyhabútorok 
- szobabútorok, polcok – fürdő-
szobabútorok. Kedvező árakkal, 
rövid határidővel, nagy színvá-
lasztékban. Egyedi elgondolá-
sok megvalósítását is vállalom. 
Érdeklődni lehet a 06-20-244-
5315-ös telefonszámon. 

VÍZ- GÁZ  FŰTÉSSZERELÉS 
ÉS KÉMÉNYBÉLELÉS, fűté-
si rendszer beszabályozása. 
GáZ BIZTonSáGTECHnIKAI 
FELÜLVIZSGÁLATA (5 éven-
ként kötelező) FÉG készülé-
kek javítása, karbantartása. In-
gyenes tanácsadás! Telefon: 
20/933-9844. 

Vállalok víz-gáz-központifűtés 
és padlófűtés szerelést, csap-
telepek, wc-k, gáz és villany-
bojlerek, tűzhelyek, konvek-
torok, vízmelegítők javítását, 
cseréjét. Vegyes tüzelésű ka-
zánok bekötését és ehhez kap-
csolódó munkákat. Szur Sándor 
06-20/412-6511.

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

Lizzy Perity GYÓGYMASSZŐR 
svéd-, talp-, hát-, kötőszövet 
masszázs, lágy-csontkovácso-
lás, teljes testmasszázs. Holistic 
Pulsing – lélekmasszázs (pánik-
betegség, depresszió oldása/gyó-
gyítása). Tel.: 06-20/404-4241.

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

Villanybojlerek vízkőtelenítése (ki-
sebb áramfogyasztás, hosszabb 
élettartam), villanyszerelés, ház-
tartási gépek javítása, hidrofor ja-
vítás és ingyenes állapotfelmé-
rés. Telefon: 06-30/417-2317. 

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

Olasz és orosz privát nyelvórák 
Gyálon, diplomás nyelvtanártól. 
Korrekt áron, kezdőknek, nyelv-
vizsgázóknak, pótvizsgára fel-
készítés, korrepetálás is. Tel.: 
06-70/933-8181.

ANGOL nyelvtanfolyam indul 
KEZDŐKNEK! H-SZ, 10.00-
11.30 a Közházban. Kezdés 
várható időpontja: február 15. 
A tanfolyam díja: 12.000 Ft/hó. 
Kiscsoportos oktatás, (max 10-
12 fő). Sajátítsa el ezt a nélkülöz-
hetetlen nyelvet! Jelentkezni fo-
lyamatosan a 30/509-6554-es 
telefonszámon.

Eladó 1 db ágyneműtartós he-
verő, 4 kárpitos szék, sötétítő 
függöny 5 db, szőnyeg, 12 sze-
mélyes evőeszköz készlet új, 
kukta 5 literes, 2 illetve 4 szemé-
lyes alumínium ételhordó, kéz-
zel festett falitányérok, 30 db 
videókazetta (mese, krimi). Tele-
fonszám: 06-1/290-7130.

hirdetés

apró
Apróhirdetés

hirdetés

apró
Apróhirdetés

hirdetés

apró
Apróhirdetés

A NAPRA FORGÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 
KERTÉSZETI MUNKATÁRS, CÍMKÉZŐ, CSOMAGOLÓ, 
ÉS RAKTÁRI RENDTARTÓ MUNKATÁRSAKAT KERES 
GYÁLI ÉS SZIGETSZENTMIKLÓSI PARTNERCÉGEIHEZ!
Feladatok:
• kertészeti munkák
• áru-összekészítés
• címkézés, csomagolás
• anyagmozgatás
• raktári rendtartás (kizárólag megváltozott munkaké-

pességűek számára)
Munkavégzés körülményei:
• napi 8 órás munkarend – délelőtti műszak
• hosszú távú munkalehetőség
• betanított munkák
• munkába szállítás Gyál központból 
Elvárások:
• megbízhatóság, rugalmasság
• pontos, precíz munkavégzés
• fi zikai állóképesség
• teljesítményorientált hozzáállás
Munka helyszínei:
• Gyál, Szigetszentmiklós
Az összes felsorolt pozícióba várjuk megváltozott 
munkaképességű  munkavállalók jelentkezését is!
Érdeklődjön, jelentkezzen a 06-20/366-3993-as, 
vagy a 06-23/520-683-as telefonszámon, mun-
kaidőben  8 -16 óra között. Jelentkezését leadhatja 
a megpályázott munkakör megnevezésével az 
oneletrajz@napra-forgo.hu email címre is.



IV. GyálI UtcazeneI 
      FesztIVál

A BoBAn MArkovic zenekAr koncertje után: 
utcazenei mulatság hajnalig

 4 helyszín - 4 éttereM - 4 zenei stílus

Május 15.
a városközpontban

a BoBan MarkoVIczenekar koncertje

HerczkU áGI
és a Banda 
koncert

Részletes pRogRam 
lapunk következő 

számában!


