
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szám: 845/2018. 

 
 
 

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

2018. január 25-én (csütörtök) 17.00 órakor 
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem 
 

N y í l t   ü l é s: 
 

1. Beszámoló a 2017. november 30-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

3. Javaslat a 2018. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 

4. Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 

5. Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
                  Oktatási és Kulturális Bizottság  

 
6. Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2017. évi beszámolójának elfogadására 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
                  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság  
                  Szociális és Egészségügyi Bizottság 
                  Ifjúsági és Sport Bizottság 
                  Oktatási és Kulturális Bizottság 
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7. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítására. A hatályos 
településszerkezeti terv és a HÉSZ (mellékleteként a szabályozási terv) részleges módosítása az 
AUTÓKER Logisztikai Kft. területén és Gyál vasútállomás melletti területen. A véleményezési szakasz 
lezárása. 

 
Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

8. Javaslat Féléves Magyar Állampapír elnevezésű kamatozó kincstárjegy vásárlására 
 

Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
9. Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde vezetői állás pályázatának ismételt kiírására 

 
 Előterjesztő:  Erős József alpolgármester   
 Tárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

10. Előterjesztés a Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára 

 
 Előterjesztő:  Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

11. Előterjesztés a Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára 

 
 Előterjesztő:  Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

12. Javaslat a kialakuló gyáli 2013/3 hrsz.-ú út (Dózsa György utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére 
 
 Előterjesztő:  Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

13. Javaslat a Települési Értéktár Bizottság 2017. II. félévi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő:  Erős József alpolgármester   
 Tárgyalja:  Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
14. Javaslat Gyál 2018. évi útfelújítás tárgyú közbeszerzési eljárás megkezdésére 
 

 Előterjesztő:  Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

15. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a FEGY Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel 
 

 Előterjesztő:  Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 

 
16. Egyebek 

 
Gyál, 2018. január 19.  
 
       Tisztelettel: 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2017. november 30-ai 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A 2017. november 30-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba 
szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: 
 
 
I. Pénzügyi és Adó Iroda 
 

1. 2017. január 1-től december 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint 
alakult: 

 
gépjárműadó:       90.636 e Ft        89.812 e Ft    99,09 % 
iparűzési adó:  1.517.935 e Ft   1.649.179 e Ft  108,65 % 
építményadó:     221.310 e Ft      313.114 e Ft  141,48 % 

 
2. A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet 2017. évben egyetlen alkalommal sem 

vettük igénybe.  
 

3. A költségvetési számlán átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzeszköz lekötésből 0 Ft a 2017. 
december 31-ig realizált kamat összege. A 2017.december 05-én lejárt 800 millió Ft értékű kamatozó 
kincstárjegy hozama 6.000.000 forint volt, a 2017. december 1-jén lejárt kamatozó kincstárjegy hozama 
1.500.000 forint  volt. 
 
2017. december 31-én az önkormányzat által vásárolt kamatozó kincstárjegy összege: 600.000.000 Ft.  
Megoszlása:  

600.000.000 Ft Féléves Magyar Állampapír, lejárata: 2018.05.09. 0,75 % hozammal. 
 

4. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában lejárt 
határidejű kifizetetlen számla nincsen.  

 
 
II. Igazgatási Iroda 
 
Mellékelten csatolom a közterület-felügyelők és a mezőőrök a 2017. december havi tevékenységéről szóló 
tájékoztatót. 
 
 
III. Városfejlesztési Iroda: 
 
1.) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §-a alapján tájékoztatom a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy Pápai Mihály polgármester 2016. évről áthozott 11 nap szabadsága, valamint a 2017. 
évi 39 nap szabadsága – az ütemezéstől némiképp eltérően - felhasználásra került. 
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2.) Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2016.(I.28.) sz. határozata alapján a gyáli 0154/12 
hrsz.-ú 10.5247 m2 nagyságú kivett horgásztó, kivett pihenő park, kivett játéktér, kivett parkoló és kivett út 
megnevezésű ingatlanra bérleti szerződést kötött. A szerződés 7. bekezdése alapján a „Bérlő köteles a Bérbeadó 
felé évente egy alkalommal november 30-ig írásbeli tájékoztatást adni az ingatlan állagáról, a hasznosítás 
módjáról, a megtartott rendezvényekről, a halgazdálkodás folyamatáról, az ezzel kapcsolatos tevékenységről.” A 
Polgármesteri beszámolóhoz mellékelem a Bérlő PEREMVÁROSI HORGÁSZOK EGYESÜLETE 2017. évi 
tájékoztató jelentését! 
 
 
IV. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft 
 
2017. december elején a Rendőrség képviselője megkereste az Önkormányzatot, mint tulajdonost, illetve a 
rendőrség épületének üzemeltetését végző Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t, hogy 
hozzájárulását kérje, a Gyál Városi Rendőrőrs épületén történő esetleges napelem, napkollektor elhelyezéshez. 
A hozzájáruló nyilatkozat a KEHOP 5.1.11. számú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési 
szervek részére” című pályázati felhívás keretében történő támogatási kérelem benyújtásához szükséges, és a 
pályázat benyújtásához, majd annak nyertessége esetén a megvalósításhoz, illetve a legalább 5 éves fenntartási 
időszak alatti fenntartásához történő hozzájárulást tartalmazta. 
2017. december 6-án mindkét hozzájárulás kiadásra került, megerősítve azt a szándékot, hogy a pályázat 
nyertessége esetén a létesítést elfogadja az Önkormányzat, és a Kft., és a megvalósítás után még legalább 5 évig 
azonos funkcióval kívánja az épületet hasznosítani, ezzel is elősegítve azt, hogy a gyáli rendőrök minél 
korszerűbb körülmények között dolgozhassanak, és a fenntartási költségek is csökkenhessenek, elősegítve ezzel 
a rendőrség munkáját. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

- elfogadja a Gyál Városi Rendőrőrs épületére napelem, ill. napkollektor létesítése céljából a 
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című pályázati felhívás 
keretében történő támogatási kérelem benyújtásához szükséges nyilatkozatban foglaltakat, ezzel 
megerősítve azt a szándékát, hogy hogy a pályázat nyertessége esetén a megvalósítás után még legalább 
5 évig azonos funkcióval kívánja az épületet hasznosítani. 

- felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2018. február 28. 
Felelős:  Polgármester 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés 
óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Gyál, 2018. január 17.  
 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  polgármester 



 2017. november havi összesítő

Illetékes 
szerv ért, 

intézk.

Figyelmezt
etés

Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

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

Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, MÁV áll-ok ell, külterületek ellenőrzése 23 db
Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése 10 db
Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése
Gyalogos járőrőzés
Utcanévtáblák, házszámtáblák hiányának, rongálás észlelése, jelzése
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése, visszaellenőrzése
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák, növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak 
észlelése, jelzése, visszaellenőrzése
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése, visszaellenőrzése 13 db
Zöldterület szennyezése, rongálása, 
Illegális, engedély nélküli fakivágásal kapcsolatos események

Forgalomszabályzó táblák eltűnésének, útburkolati hibák, jelek sérülésének,  észlelése, jelzése
KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 2 db
Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések 13 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés 4 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás, műszaki mentésében részvétel 1 db
Orvosi ügyelet értesítése, beteg, ittas személyekkel intézkedések, tiltott alkohol fogyasztás 
ellenőrzése adott helyszínen 10 db
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés
Irodai munka, ügyfél fogadás 23 db
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség

Testületi ülésen, megbeszéléseken, egyeztetéseken, irodai értekezleteken részvétel 1 db
HelpyNet rendszer ellenőrzése, jelzések, riasztások, segélykérések
Lakossági, egyéb bejelentések ellenőrzése, intézkedések 1 db

Közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos intézkedések, ellenőrzések 7 db
Úthibák, kátyúk észlelése, jelentése

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



Összesen: 108 db



 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
2017. decemberi mezőőri tevékenységről 

 
 

2017. december hóban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak 
szerint alakultak. 
 
 
  Megnevezés:        Esetszám: 
1. Falopás megelőzésére tett intézkedés       - 
2. Falopás tettes nélkül         - 
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel        - 
4. Kábelégetés          - 
5. Vadgázolás          1 
6. Elkóborolt állatok         - 
7. Elütött állatok          1 
8. Szemétszedés, külterület takarítás        - 
9. Szemetelés elkövető nélkül        1 
10. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése        - 
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése       1 
12. Gyepmester értesítése         - 
13. Vadőr értesítése          1 
14. Tulajdonosok értesítése         - 
15. Ügyintézés          2 
16. Parlagfű ügyintézés         - 
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás        - 
18. Illegális építkezés         - 
19. Madarak riasztása         - 
20. Orvvadászat, orvhorgászat        - 
21. Feljelentés          - 
22. Tulajdonosi feljelentés         - 
23. Figyelmeztetés          - 
24. Elkövetők elmenekülése         - 
25. Utak tisztítása          - 
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás        - 
27. Gépjárművek ellenőrzése         - 
28. Erdőtisztítás          - 
29. Szárazgallyat szedő emberek        - 
30. Gabona taposás (jármű, ló)        - 
31. Gabona, termény lopás         - 
32. Crossmotoros, kvados károk        - 
33. Nyombiztosítás          - 
34. Továbbképzés          - 
35. Póráznélküli ebek sétáltatása        - 
36. Rendőrséggel-Feggyel-Közterület-felügyelőkkel közös ellenőrzés    - 
37. Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás      - 
38. Szemetet szállító gépjármű háló nélkül       - 
39. Önkormányzatok, társintézmények értesítése      - 
40. Erdész értesítése_________________________________________________________________- 









 

 
 
 
 
 
 

       Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok
        végrehajtásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára a Képviselő-
testület 2017. november 30. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület  
232/2017.(XI.30.) sz. határozatával elfogadta. 
A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban 
számolok be: 
 
230/2017.(XI.30.)     Intézkedést nem igényel. 
231/2017.(XI.30.)     Intézkedést nem igényel. 
232/2017.(XI.30.)     Intézkedést nem igényel. 
233/2017.(XI.30.)  Az 1. számú házi gyermekorvosi körzetre kötött  

feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel 
történő megszűnésére vonatkozó testületi határozat 
Dr. Kindlovits Mária részére megküldésre került. 

234/2017.(XI.30.)  A Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetői állásra vonatkozó pályázat 
Képviselő-testület általi javaslatát a Monori 
Tankerület részére megküldtük.  

235/2017.(XI.30.)  Gyál Város Településrendezési Eszközeinek 
részleges felülvizsgálata módosítására 
vonatkozóan az egyeztetési dokumentáció 
kiküldésre került. A válaszok folyamatosan 
érkeznek. a partnerségi egyeztetés megtörtént. 

236/2017.(XI.30.) A „Módosított – Gördülő fejlesztési terv a 2017-
2031 évre vonatkozó időszakra” című 
dokumentációval kapcsolatos képviselő-testületi 
határozat a DPMV Zrt részére megküldésre került. 

237/2017.(XI.30.)  A 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 
szóló testületi határozat a belső ellenőr részére 
megküldésre került. 

238/2017.(XI.30.) Intézkedést nem igényel. 
239/2017.(XI.30.)  A Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. részére adott tagi kölcsön 
visszafizetési határidejének meghosszabbításáról 
szóló testületi határozat az érintettek részére 
átadásra került. 

240/2017.(XI.30.)  A Gyáli-Városgazda Kft. részére adott tagi kölcsön 
visszafizetési határidejének meghosszabbításáról 
szóló testületi határozat az érintettek részére 
átadásra került. 

241/2017.(XI.30.)  Az Érd és Térsége Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának 3. számú módosításáról és az  
egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás jóváhagyásáról szóló testületi 
határozat az ÉTH részére megküldésre került. 

242/2017.(XI.30.)  A képviselő-testületi ülések napirendjeinek 
összeállítása során a 2018. évre elfogadott 
munkaterv az irányadó. 
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243/2017.(XI.30.)  A Gyáli Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői 
állásának betöltésére kiírt pályázat december 6-án 
megjelent a közigálláson. A benyújtási határidő 
2018. január 5-e volt. 

244/2017.(XI.30.)  A 2018. évben óvodás korú, szakértői véleménnyel 
rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátásának biztosítására született testületi 
döntésről az intézményvezetők értesítése 
megtörtént.   

245/2017.(XI.30.)  Gyál Város Településszerkezeti Tervének 
megfelelően a Gyál, Kisfaludy utca melletti 
földrészlet belterületbe vonásával kapcsolatos 
testületi határozat az ügyfél részére megküldésre 
került. 

246/2017.(XI.30.) A gyáli 2014/3 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása során 
kialakuló 2014/5 hrsz.-ú földrészlet térítésmentes 
tulajdonba vételéről szóló testületi határozat az 
ügyfél részére megküldésre került. A 
szerződéskötés csak jogerős telekalakítási engedély 
birtokában lehetséges. 

247/2017.(XI.30.)  A gyáli 3898 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása során 
kialakuló 3898/1 hrsz.-ú terület térítésmentes 
tulajdonba vételével kapcsolatban a határozat az 
ügyfél részére megküldésre került. a 
szerződéskötés megtörtént. Az ingatlan 
tulajdonjogának bejegyzése folyamatban van..  

248/2017.(XI.30.)  A gyáli 5138 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása során 
kialakuló 5138/2 hrsz.-ú földrészlet és az 5138/3 
hrsz.-ú földrészlet térítésmentes tulajdonba 
vételére vonatkozó testületi határozat az ügyfél 
részére megküldésre került. A szerződéskötés csak 
jogerős telekalakítási engedély birtokában 
lehetséges. 

249/2017.(XI.30.)  A gyáli 422/3 hrsz.-ú és a 422/4 hrsz.-ú 
földrészletek térítésmentes tulajdonba vételével 
kapcsolatban az ügyfél részére a határozat 
megküldésre került. A telekalakítási engedély 
jogerőre emelkedett. A szerződéskötés előkészítés 
alatt van. 

250/2017.(XI.30.)  A 24 kamerából álló térfigyelő rendszer műszaki 
üzemeltetése vonatkozó szerződés megkötése a 
Keve-Kivitelező Kft-vel folyamatban van. 

251/2017.(XI.30.)  Szalai Mária 2360 Gyál, Balogh Ádám utca 8. 
szám alatti házi segítségnyújtásban részesülő 
személy felülvizsgálati kérelmének elfogadásáról a 
testületi határozat az érintett részére megküldésre 
került. 

252/2017.(XI.30.)  A 2017. évi Közművelődési Díjak a tanulók 
részére az iskolai karácsonyi ünnepségek keretében 
átadásra kerültek. A felnőtt díjazott 2018. január 
22-én, a Magyar Kultúra Napján kapta meg 
elismerését.   

253/2017.(XII.01.)     Intézkedést nem igényel. 
254/2017.(XII.13.)     Intézkedést nem igényel. 
255/2017.(XII.13.)  Az Érd és Térsége Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának 4. számú módosításáról és az 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás jóváhagyásáról a testületi határozat 
az ÉTH részére megküldésre került.. 
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256/2017.(XII.13.)  A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-
települési együttműködés” elnevezésű pályázata  
benyújtásra került. 

257/2017.(XII.13.)  A gyáli 4375/5, 4375/6 és a 4377/1 helyrajzi szám 
alatt felvett ingatlanok telekalakítása, 
telekegyesítése, és a kialakított ingatlan ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezetéséhez a kérelmet a 
Dabasi Járási Hivatal Földhivatali Osztályához 
benyújtottuk. Az eljáró szakhatóság kijelölését 
megkértük. 

258/2017.(XII.13.)  A PM-VALLPARK_2017 jelű, „Önkormányzati 
tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és 
fejlesztése Pest megye területén” megnevezésű 
pályázat benyújtásra került 

259/2017.(XII.13.)  A pályázati kiírás figyelése folyamatosan történik, 
és ha Pest megyében útépítési, útfelújítási munkák 
elvégzésére pályázati lehetőség nyílik meg, akkor 
arra Gyál Város Önkormányzata azonnal 
pályázatot nyújt be. 

260/2017.(XII.13.)  A KEHOP-5.2.9-16-2016-00049 projektazonosító 
számú pályázat projektmenedzsment feladatainak 
ellátása terén a munkavégzés a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. részéről a pályázat lezárásáig folyamatos. 

261/2017.(XII.13.)  Az Everling Kft által tett,  a Bartók Béla Általános 
Iskola területén található játszótér meglévő, 
leromlott állapotú gumiburkolat cseréje 
vonatkozásában a közérdekű kötelezettségvállalás 
dokumentumának aláírása folyamatban van. 

1/2018.(I.09.)      Intézkedést nem igényel. 
2/2018.(I.09.)  A Gyáli Szakrendelőt érintő fejlesztési terv 

kapcsán digitális röntgenkészülék beszerzésére 
vonatkozó pályázathoz a szükséges pályázati 
önrész biztosításáról szóló testületi határozat az 
egészségügyi központ vezetője és a Jahn Ferenc 
Dél-Pesti Kórház igazgatója részére megküldésre 
került. 

3/2018.(I.09.)  A gyáli 0122/4 hrsz.-ú földrészletet érintően az 
útépítésre vonatkozó testületi határozat a 
kérelmező részére megküldésre került. 

4/2018.(I.09.)  Az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok 
kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” 
megnevezésű pályázat benyújtásra került. 

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

Határozati javaslat: 
 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Gyál, 2018. január 17. 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 
       Tárgy: Javaslat a 2018. évi igazgatási szünet 
                    elrendelésére 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.) 232.§ alapján lehetőség van 
igazgatási szünet elrendelésére a köztisztviselők szabadságának összehangolt kiadása érdekében. 
 
A Kttv. 232. §. (3) bekezdése szerint a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a 
rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem 
haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét. 
 
A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a 
munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. 
rendelet V. fejezete tartalmaz ajánlásokat az igazgatási szünettel kapcsolatban. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-ában foglaltak értelmében a jogszabály előkészítője 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során 
vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, amelynek az alábbiakban teszek eleget: 
 

1. A rendelet tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

A Hivatal hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik elengedhetetlen feltétele a köztisztviselőket 
megillető szabadnapok kiadásának előre látható ütemezése. Az igazgatási szünet alkalmazásával a munkáltató 
által könnyen áttekinthetővé és racionálisan tervezhetővé válhat a munkavégzés folyamata, illetőleg elkerülhetők 
az olyan gyakorlati problémák, mint a ki nem adott szabadnapok felhalmozódása. A köztisztviselők éves 
szabadsága 25 és 41 nap között van a törvényi előírásoknak megfelelően a köztisztviselő besorolásához 
igazodóan. 
Az elmúlt évek gyakorlata is azt mutatja, hogy a dolgozók túlnyomó része a szabadságát július és augusztus 
hónapban, illetve Karácsony és Újév közötti időszakban kívánja kivenni. Az igazgatási szünet bevezetésével a 
dolgozó is ütemezni tudja az éves szabadságát a Kttv-ben előírt határidőre.  
Fentiek alapján mind a gazdaságosság, mind a hivatal munkatársai, mind az ügyfelek szempontjából célszerű 
élni az igazgatási szünet elrendelésének lehetőségével.  
Természetesen az ügyintézési határidőt önmagában nem szakítja meg az igazgatási szünet, a napokban számított 
határidőbe ezen időtartam is beleszámít, valamint vannak olyan ügyek, amelyek folyamatos, illetve azonnali 
ügyintézést várnak el. Ilyen pl. egyes anyakönyvi ügyek, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet 
elhárítása, stb. Ez azt jelenti, hogy számba kell venni a jegyző azon kötelezettségeit, amelyekhez jogszabály 
olyan határidőt rendel, ami csak akkor tartható, ha ezeket a hatásköröket az igazgatási szünet alatt is gyakorolják. 
A határidőket és előfordulások várható gyakoriságát alapul véve hozható meg a kivételekről szóló – jegyzői – 
munkaszervezési döntés. 
A jegyző az igazgatási szünet tartama alatt gondoskodik csökkentett létszámmal – ügyeleti rendszerben – 
az anyakönyvi igazgatási és egyéb haladéktalan intézkedést igénylő feladatok ellátásáról. 
 

2. A rendelet tervezet környezeti és egészségügyi hatása 

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs. 
 

3. A rendelettervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek jelentősen nem növekednek. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége 

A hatásvizsgálat 1. pontjában megfogalmazott önkormányzati szándék megvalósítása indokolja a rendelet 
megalkotását, amelyre a Kttv. lehetőséget biztosít. 



 
5. A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek személyi, tárgyi, szervezeti feltételei a Gyáli Polgármesteri 
Hivatalnál rendelkezésre állnak. 
 

6. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények 

A rendelet módosítása szükséges az önkormányzati szándék megvalósulásához. 
 
A rendelettervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés a) pontja alapján. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2018. július 23-tól – 2018. augusztus 3-áig, valamint 
2018. december 27-től – december 28-éig terjedő időre (összesen: 12 munkanap) alkossa meg az igazgatási 
szünet elrendeléséről szóló rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Márki Tímea csoportvezető 
 
G y á l, 2017. december 04. 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik 
 Címzetes főjegyző 



 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……../2018. (………..) számú rendelete 

igazgatási szünet elrendeléséről 
 
 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
Gyáli Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
 
1. §. E rendelet hatálya kiterjed a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott valamennyi 
köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra, a polgármesterre, az alpolgármesterre. 
 
2. §. Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkarendjében 

 a.) a nyári igazgatási szünet 2018. július 23. napjától – 2018. augusztus 3. napjáig (10 munkanap), 

 b.) a téli igazgatási szünet 2018. december 27. napjától – 2017. december 28. napjáig (2 munkanap) 

tart. 

 
3. §. E rendelet 2018. február 1. napján lép hatályba és 2019. január l. napján hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 Polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
Z Á R A D É K : 
 
 
A rendelet 2018. január ……. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és a www.gyal.hu. honlapon történt közzététellel. 
 
 
Gyál, 2018. január ……. 
 
 
 
  Rozgonyi Erik 
  címzetes főjegyző 

http://www.gyal.hu/


 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a települési szilárd hulladék 
kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt évben a magyarországi hulladékgazdálkodási rendszerben számos változás történt, mely Gyál Város 
Önkormányzatát is érintette. Megalakult az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás (továbbiakban: Társulás), melyben az 51/2017.(II.23.) sz. önkormányzati határozat szerint alapítóként 
vett részt Önkormányzatunk. A 9/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelettel a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati hatásköröket a Társulásra ruházta át Gyál Város Önkormányzata. 
A Társulás közszolgáltatóként a 8/2017.(III.31.) tanácsi határozatában az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot bízta meg a Társulás működési területén belül a közszolgáltatói 
feladatok ellátásával, mellyel 2027. május 15-ig szóló közszolgáltatási szerződést kötött. Jelen rendeletmódosítás 
egyik célja ezen változások átvezetése a helyi rendeletünkön. 
A rendeletmódosítás másik oka, hogy 2018-tól javasoljuk megváltoztatni a lomtalanítás eddigi menetét. 
Bevezetésre kerül a házhoz menő lomtalanítás, amikor a közszolgáltatás keretein belül a lakosság közvetlenül a 
közszolgáltatóval egyeztet időpontot a felkínált lehetőségeken belül évente egyszer a lomhulladék elszállítására 
(a 2018-ra tervezett időpontok és körzetek az előterjesztés mellékletét képezik). Ezáltal eltűnnek a közterületről a 
korábbi évi két lomtalanítás alkalmával tapasztalható lomkupacok, megszűnik azok széthordásának veszélye, 
ráadásul tapasztalati adatok alapján csökkenhet az elszállított lom mennyisége is, mivel a közszolgáltató 
közvetlen kapcsolatba kerül az igénybevevővel és tudomására hozza, mi az, amit nem fog elszállítani a kidobásra 
ítélt dolgok közül, mert azok nem felelnek meg az előírásoknak.  A lakosság egyedi életritmusának megfelelően 
veheti igénybe a lomtalanítás közszolgáltatását, így komoly kényelmi funkciója is van ennek a módszernek. 
 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
2018. január 1-től kötelezővé tette az önkormányzatok és a költségvetési szervek számára az elektronikus 
ügyintézés lehetőségének biztosítását, melyet a Magyar Államkincstár ASP Központja által nyújtott 
szolgáltatások útján vesznek igénybe azok, akik csatlakozását jogszabály alapján előírták. Gyál Város 
Önkormányzata is ebbe a körbe tartozik. Mivel Önkormányzatunk a KMOP-4.7.1-13 kódszámú, „Elektronikus 
helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” megnevezésű pályázati konstrukció keretében több szakrendszer 
vonatkozásában már 2015 júliusától kapcsolódott az ASP Központ szolgáltatásaihoz és korlátozottan lehetőség 
volt a közigazgatási ügyek elektronikus intézésére, így két rendeletben helyi szinten szabályoztuk ennek 
lehetőségét. Tekintettel a kötelező előírásra és a két helyi rendelet megalkotására felhatalmazást adó 
jogszabályok hatályon kívül helyezésére, Önkormányzatunknak is hatályon kívül kell helyezni említett 
rendeleteit. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-ában foglaltak értelmében a jogszabály előkészítője 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során 
vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, amelynek az alábbiakban teszek eleget: 
 

1. A rendelettervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

Eltűnnek a közterületről az évi két lomtalanítás alkalmával tapasztalható lomkupacok, megszűnik azok 
széthordásának veszélye, ráadásul tapasztalati adatok alapján csökkenhet az elszállított lom mennyisége is, mivel 
a közszolgáltató közvetlen kapcsolatba kerül az igénybevevővel és tudomására hozza, mi az, amit nem fog 
elszállítani a kidobásra ítélt dolgok közül, mert azok nem felelnek meg az előírásoknak.  A lakosság egyedi 
életritmusának megfelelően veheti igénybe a lomtalanítás közszolgáltatását, így komoly kényelmi funkciója is 
van ennek a módszernek. Mivel nem lesz a közterületeken otthagyott, lomtalanítás utáni hulladék, így az ennek 
összeszedéséhez szükséges költségvetési ráfordítás is csökken. 



 

2. A rendelettervezet környezeti és egészségügyi hatása 

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása a rendezettnek maradó utcakép és közterületek 
szemetességének visszaszorulása. 
 

3. A rendelettervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek jelentősen nem növekednek. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége 

Az 1. pontban említett negatív tényezők kiküszöbölése, illetve jogszabályi kötelezettség a változások rendeleten 
való átvezetése. Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó rendeletek hatályon kívül helyezése is központi 
jogszabályoknak való megfelelést célozza. 
 

5. A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

A rendelet alkalmazásának a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügy feltételei a közszolgáltatónál rendelkezésre 
állnak. 
 

6. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények 

Az 1. pontban említett pozitív hatások elmaradnak, míg jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés 
elmaradása esetén a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörben eljárhat. 
 
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet elfogadására. 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
G y á l, 2018. január 11. 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik 
 Címzetes főjegyző 



Javaslat 

2018. évtől Gyál város lakossági hulladékos közszolgáltatásának színvonalát fejlesztendő 
a közterületi lomgyűjtést házhoz menő lomtalanítási szolgáltatással javasoljuk felváltani. 
A módszer korszerű, számos településen már működik. Saját rendszerünk kialakításakor 
ezen települések szolgáltatóinak tapasztalatait fel kívánjuk használni, mely a gördülékeny 
rendszerindulást nagy mértékben elősegítheti. 

Az új rendszer előnye, hogy  

- minden jogosult igénybe veheti a szolgáltatást, 
- az ingatlantulajdonosnak maga választhat évente 7 alkalom közül egy számára 

megfelelőt, nem egy időponthoz kell alkalmazkodni,  
- kényelmes, rugalmas, 
- kulturált, elkerülhető a közterületen történő hulladékfelhalmozás, a kitett lomok 

széthúzása, szétszórása, a városkép időszakos rendezetlensége, és a „lomizáshoz” 
kapcsolódó közbiztonsági problémák, 

- elkerülhető, hogy jogosulatlanok is igénybe vegyék a szolgáltatást 
(közszolgáltatásba be nem jelentkezettek, más települések lakosai, gazdálkodó 
szervezetek). 

 

A szolgáltatás igénybevételének részletei az alábbiak: 

Jogosultak: 

A szolgáltatást a közszolgáltatásba bejelentkezett, aktív státusszal bíró, azaz a 
szolgáltatást nem szüneteltető és a hulladékszállítási díjhátralékkal nem rendelkező 
magánszemély ingatlantulajdonos évente egy alkalommal díjmentesen igényelheti. 
(Gazdálkodó szervezetek, intézmények nem.) 

Igénylés, időpont: 

A szolgáltatás megrendelése a Gy.T.H. Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán történhet 
telefonon, személyesen a személyes ügyfélszolgálaton, illetve e-mailen. 
A várost 5 körzetre bontva, minden körzet ingatlantulajdonosai számára évente 7 
szombati alkalom kerül kijelölésre minden év március 1. és október 31. között, melyek 
közül szabadon választhatnak számukra megfelelő lomtalanítási napot. 

Módszer és részletek: 

- a megrendelt lomtalanítás évente ingatlanonként 1 alkalommal közszolgáltatás 
keretén belül, külön díjfizetés nélkül vehető igénybe 

- egy alkalommal elhozható lom mennyisége 3 m3 
- az ügyfélszolgálat a hulladék mennyiségét és összetételét megrendeléskor 

telefonon egyezteti és rögzíti 
- a lomokat az ingatlan telekhatárán belül, kapun belül kell elhelyezni, 
- a begyűjtést végzők onnan hordják ki a járművekhez a lomokat (ingatlanra 

máshová, hátra, épületbe nem léphetnek) a lomtalanítást kérő jelenlétében, 
- a lomtalanítás megtörténtét a sofőr és az ingatlantulajdonos közösen 

dokumentálja. 



Hulladéktípusok: 

A Gyál városában ez elmúlt években megszokott lomtalanítási szabályoknak 
megfelelően: 

1. Elszállítható hulladék:  
- kizárólag háztartásokban keletkező nagy darabos lomhulladék. 
2. El nem szállítható hulladék: 
- kommunális hulladék, 
- újrahasznosítható hulladék (papír, műanyag, fém, üveg), 
- zöldhulladék, 
- föld, építési törmelék, 
- egyéb fémhulladék (gáztűzhely, karosszériaelemek, betonvas stb.), 
- veszélyes hulladékok (elektronikai hulladék, gyógyszer, festékmaradék, festékes 

edények stb.), 
- gumiabroncsok. 

 

Gyál, 2018. január 11. 

FCC Magyarország Kft. 



 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……../2018. (………..) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 7/2014.(III.31.) önkormányzati 
rendelet módosításáról és egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos rendeletek hatályon kívül 

helyezéséről 
 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§., 39.§.(5) bekezdésében és 88.§.(4) bekezdésében, valamint az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§.(1) bekezdés 13. és 19. pontjaiban foglalt 
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
1. §. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 7/2014.(III.31.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„2.§.(1) A közszolgáltatás végzésére kizárólag az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult, mely alvállalkozóként teljes körűen a Gy.T.H. 
Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t vesz igénybe feladatai ellátásához Gyál közigazgatási 
területén. 
 
(2) A közszolgáltatási szerződést a Közszolgáltatóval az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás köti meg.”  
 
2. §. A R. 15.§.(4) bekezdése az alábbiakra változik: 
„ A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses jogviszony megszűnéséig kezelheti.” 
 
3. §. A R. 22.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„22.§. A lakosságnál, háztartásokban keletkező, de a rendszeres hulladékszállítás keretein belül el nem 
szállítható, nagydarabos lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a 
Közszolgáltató a közszolgáltatás keretein belül – külön díj felszámítása nélkül - évente egy alkalommal, házhoz 
menő lomtalanítás keretein belül gondoskodik.” 
 
4.§. E rendelet 2018. február 1. napján lép hatályba. 
 
5.§. Hatályát veszti a R. 25.§-a. 
 
6.§.  Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az elektronikus ügyintézés helyi 
szabályozásáról szóló 14/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelet és a helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére 
vonatkozó eljárási szabályokról szóló 13/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 Polgármester címzetes főjegyző 
 
 
Z Á R A D É K : 
 
A rendelet 2018. január ……. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és a www.gyal.hu. honlapon történt közzététellel. 
 
Gyál, 2018. január ……. 
 
  Rozgonyi Erik 
  címzetes főjegyző 

http://www.gyal.hu/


 

I. körzet Szombat II. körzet Szombat III. körzet Szombat IV. körzet Szombat V. körzet Szombat

Csokonai V. M. u. Balogh Á. u. március 3. Ady E. u. március 10. Árpád u. március 17. Aradi u. Krúdy köz március 24. Bacsó B. u. március 31.
Balassi u. Bethlen G. u. április 7. Csontos J. u. április 14. Árpád vezér tér április 21. Bajcsy-Zs. u. Móricz Zs. u. április 28. Bartók B. köz május 5.
Barackos u. Bogáncs köz május 12. Deák F. u. május 19. Bercsényi M. u. május 26. Gesztenye u. Nagy L. u. június 2. Bartók B. u. június 9.
Hársfa u. Csalogány u. június 16. Egressy köz június 23. Bocskai I. u. június 30. Iglói u. Puskás u. július 7. Báthory I. u. július 14.
Hóvirág u. Esze T. u. július 21. Egressy u. július 28. Damjanich J. u. augusztus 4. Kálvin tér Szélső u. augusztus 11. Báthory köz augusztus 18.

Ibolya u. Fazekas M. köz. augusztus 25.
Kossuth L. u. (Adytól a 
Vecsési útig ) szeptember 1. Károlyi M. u. szeptember 8. Kassai u. Tompa M. u. szeptember 15. Déryné u. szeptember 22.

Ilona u. Fazekas M. u. szeptember 29. Táncsics M. u. október 6. Zrínyi M. u. október 13. Kinizsi P. u. Váci M. köz október 20. Erdőalja u. október 27.

Irányi u. Fecske u. Venyige köz. Akácfa u. Kiskomáromi u. Wass A u.
Erdősor u. (A Kisfaludy 
utcáig)

Kőrösi út Gárdonyi G. köz Arany J. u. Bánki Donát köz Kolozsvári u. Erkel F.u.
Lejtő u. Gárdonyi G. u. Dobó K. u. Bánki Donát u. Komáromi u. Hunyadi J. u. 

Liliom u. ( A Pesti útig ) Gerle tér József A. u. Budai Nagy A. u. Mikes K. u. Klapka Gy u.
Mátyás király u. ( A 
Pesti útig ) Görgey A. u. Rákóczi F. u. Dankó P. u. Munkácsy M. u. 

Toldi M. u. 

Móra F. u. Határ út Somogyi B. u. Dózsa Gy. u. Pozsonyi u. 

Vasút utca (A Bacsó 
Béla és a Kisfaludy 
utca végéig)

Muskátli u. Jókai Mór u. Széchenyi I. u. Dózsa major Temesvári u. Apáczai Cs J u.
Nefelejcs u. Kacsóh P. u. Szent István tér Gábor Áron u. Váradi u. Bem J. út

Névtelen u. Katona J. u. Szent István u. 

Kossuth L. u. (A 
Vecsési úttól a 
Mikszáth Kálmán utcáig  
) Babits M. u. 

Erdősor u. (A Kisfaludy 
utcától)

Nyár u. Kazinczy F. u. Lehel u. Benedek Elek u. Fácános dűlő

Ősz u. 
Liliom u. ( A Jókai Mór 
utcáig ) Liszt F. u. Berzsenyi D. u. Gyál-Némediszőlő

Piroska u. 

Mátyás király u. ( A 
Pesti és a Határ út 
között ) Magyar u. Besztercei u. Heltai Jenő u.

Rozmaring u. Molnár F. u. Mária u. Brassói köz Karinthy F u.
Rózsa u. Pacsirta u. Mikszáth K. u. Brassói u. Kisfaludy köz.
Szegfű u. Pesti út Munkás u. Jálicsholdas Kisfaludy u. 
Szilvás u. Radnóti u. Patak u. Juhász Gy. köz Kölcsey F. u. 
Szondi u. Rigó u. Petőfi S. u. Juhász Gy. u. Madách I. u. 
Tavasz u. Rodostói u. Rádióleadó u. Kis-szélső u. Stromfeld A. u.
Tél u. Szabó Ervin u. Szövetkezet u. Kodály Z. u. Újvilág u. 

Tulipán u. Thököly u. Tóth Á. u. Kós Károly u.
Vasút utca(Kisfaludy és 
Madách utca végéig)

Tinódi L. S. u. Virág u. Vecsési út Kosztolányi D. u. Vörösmarty M. u. 
Vak Bottyán u. Viola u. Wesselényi út. Könyves K. u. 
Vasút u.(A Kőrösi út és 
a vasút között) Krúdy Gy. u. 

Házhozmenő lomtalanítási körzetek   - tervezet                                                     Érvényes: 2018. március 1-október 31-ig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



Társadalmi egyeztetés során beérkezett vélemény ismertetése a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló 
közszolgáltatásról szóló 7/2014.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról és egyes, az elektronikus 

ügyintézéssel kapcsolatos rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezethez 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 7/2014.(III.31.) önkormányzati 
rendelet módosításáról és egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos rendeletek hatályon kívül 
helyezéséről szóló rendelettervezethez egy lakossági észrevétel érkezett, melyet a szolgáltató válaszaival együtt 
mellékelek: 

Tisztelt Főjegyző Úr! 

 Az önkormányzat által az alábbi oldalon meghirdetett rendelettervezetet  (a lomtalanítással kapcsolatos részt) 
szeretném véleményezni, illetve ezzel kapcsolatban néhány kérdést feltenni. 

 1.  

Hátrányosan érinti a lakosságot, hogy az eddigi 2 alkalom helyett csak évi egy alkalommal juthasson hozzá 
ingyenes lomtalanítási szolgáltatáshoz, ezért ezzel a módosítási javaslattal nem értek egyet.  

Maradjon meg az évi 2 alkalom. 

• Az új folyamat bevezetése már meglévő tapasztalatok alapján történt. Szinte minden szomszédos 
településen bevezették már ezt a folyamatot, évi egyszeri lehetőséget biztosítva, minden probléma 
nélkül. A 3 m3-es mennyiségi korlátba ezek alapján a tapasztalatok alapján bőségesen belefér egy 
háztartás éves lomtalanítási szükséglete. A hulladék tv  (OKHT) évi egyszeri lom begyűjtést ír elő. Azzal 
pedig, hogy nem adott időponthoz kell alkalmazkodnia a lakosnak, hanem az év 8 hónapja során az 
utcája elhelyezkedését figyelembe véve 7 előre kijelölt szombat közül választhat, könnyen tervezhetővé 
válik, és így az adott napra koncentrálódhat a család éves lomtalanítása.  

 2.  

Elvileg jól hangzik, hogy a lakos kérésére, az ő igényei szerint történik majd a lomtalanítás, de ez pontosításra 
szorul: 

- mikor, milyen módon lehet egyeztetni a lomtalanítást végző közszolgáltatóval? 

• A szolgáltatást telefonon, személyesen és email-en lehet megrendelni. A várost hasonlóan a gyűjtési 
naptár utcalistájához 5 körzetre osztottuk, és minden körzethez 7-7 szombatot rendeltünk – ezek közül 
választhat az adott évben az ingatlantulajdonos egy számára megfelelő napot. 

3. 
Mennyire fogja korlátozni a kérelmezőt a szolgáltató kapacitáshiánya? Hol, kinél lehet panaszt tenni, és annak 
mi lesz az elintézési módja, ha mégsem akkor történik meg, vagy nem olyan minőségben történik meg a 
szolgáltatás, ahogy azt a lakos szeretné? 

• Az időpont egyeztetése közösen történik az ingatlanhasználó és a szolgáltató kapacitásaira is tekintettel. 
Így elméletileg nem lehet gond a kapacitással. A teljesítéssel kapcsolatban a panasztétel és jogorvoslat 
módja a közszolgáltatás esetében szokásos eljárás szerint történik. Első körben  ügyfélszolgálatnál lehet 
jelezni a gondot, akik 15 napon belül kivizsgáltatják az ügyet, és minden esetben igyekeznek megoldást 
találni. 

4. 
 A lomtalanításra szánt holmikat, amelyek között sok a rászorulók számára hasznos tárgy, mind a szemétbe vetik 



válogatás nélkül? Most ha kiteszek egy hiányos pohár- vagy étkészletet, annak akad gazdája a lomizók között, de 
ha csak a cég érte jön és elviszi, akkor összetörve bekerül a szemétbe, nem? Ez pazarlás, és a rászorulókat fosztja 
meg ettől a forrástól is.  

• A mások számára még használható tárgyakat az adományozni kívánó polgár szervezett keretek között 
juttathatja el a rászorulók számára, megvannak erre a módszerek. Az úgynevezett „lomizás” nem 
tartozik ezen elfogadott keretek közé, az adományozás pedig nem a hulladékgazdálkodás területe. 
Elterjedt mondás, hogy a "legjobb hulladék" az, ami nem is keletkezik. Ennek első lépése a tudatos 
vásárlás, a második pedig a fent felvetett újrahasználat ötlete, akár más használó, rászoruló által, így 
abszolút támogatandó. A rászorulók segítésének módjában a helyi szociális irodák, civil szervezetek, 
internetes segítő csoportok, adományboltok tudnak információval szolgálni. Megjegyezzük továbbá, 
hogy a „lomizás” a lakosoknak a legtöbb helyen a széttúrt hulladékhalmok miatt rengeteg bosszúságot 
okozott eddig, és rendszeresen kérik tőlünk és várják a megoldást erre a problémára, ugyanakkor a 
várostól, a városüzemeltetéstől pedig rengeteg erőforrást igényel, és a közösségnek jelentős költséget 
jelent a szétszórt szemét vagy a kilomizott, de röviddel utána szükségtelennek ítélt és illegálisan 
elhagyott tárgyak közterületről történő eltakarítása.   

5. 
A kérdésem, hogy a hasznosítható tárgyakat kommunális szemétbe vetik, vagy valamilyen továbbhasznosítás 
történik? 

• Jelen pillanatban a lomhulladék ártalmatlanításra kerül. Mivel a cél a hulladékok keletkezésének 
megelőzése, illetve ha ez nem lehetséges, azok újrahasználata, és ha ez sem működik, akkor minél 
nagyobb arányú újrahasznosítása, ezért a jövőben várható ezen eljárásokban is változás, ahogy a 
fejlődés a hulladékok gyűjtése-kezelése területén az elmúlt években, évtizedekben folyamatosan, 
lépésről lépésre fejlődött országosan és Gyálon is.  

Kérem észrevételeim figyelembe vételét, és kérem adjanak választ a felmerült kérdéseimre. 

  

Üdvözlettel: 

gyáli lakos  

 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 67. § (1) 
bek. d) pontja alapján a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal 
belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének 
meghatározására. 

A Képviselő-testület 2017 augusztusában a 173/2017.(VIII.14.) sz. határozatával hagyta jóvá a Polgármesteri 
Hivatal jelenlegi szervezeti struktúráját.  

A közelmúlt működési tapasztalatai alapján született meg a javaslat a polgármester és alpolgármester munkáját 
legközvetlenebbül segítő és támogató Polgármesteri Kabinet, mint önálló szervezeti egység kialakítására. A 
javaslat értelmében a Polgármesteri Kabinet csoportnak, mint szervezeti egységnek felel meg, munkáját a 
kabinetvezető csoportvezetői minőségében irányítaná. 

A javaslat értelmében a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodából kiváló Polgármesteri Kabinet közvetlenül a 
Polgármester irányításával látná el feladatát, amely által biztosítva látszik a gyorsabb információáramlás és 
ellenőrizhetőbb munkavégzés. 

A Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodából kiváló két fő képezné a Polgármesteri Kabinetet, ezzel a két fővel 
csökkenne a Szervezési Csoport létszáma és átalakulna a feladatköre az előterjesztés mellékleteiben foglaltak 
szerint.  

A Polgármesteri Kabinet feladatait az 1. számú melléklet tartalmazza. A javaslat elfogadása esetén a Szervezeti 
és Működési Szabályzatot módosító szabályzatot jelen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.  

Az előterjesztés 3. számú mellékleteként található, egységes szerkezetű SzMSz-ben az átláthatóság kedvéért 
eltérő színnel szerepelnek a módosuló szövegrészek és áthúzott betűtípussal pedig a hatályukat vesztő mondatok. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. február 1-i kezdő hatállyal az előterjesztés 
2. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását és jóváhagyja a 3. számú mellékletnek megfelelően az egységes szerkezetbe foglalt 
Szervezeti és Működési szabályzatot. 

 
 

Határidő: 2018. február 1. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző 
 
G y á l, 2018. január 8. 



 
 
 
  Rozgonyi Erik 
  címzetes főjegyző 
 
Melléklet:  
1.számú melléklet: Polgármesteri Kabinet feladatai 
2.számú melléklet: SzMSz módosító szabályzat 
3.számú melléklet: SzMSz a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. sz. melléklet 



 
Polgármesteri Kabinet Feladatai 

 
 
1. Titkársági feladatok:  

 
A Kabinet segíti a polgármester, az alpolgármester munkáját, ellátja az ezzel összefüggő szervezési, technikai és 
adminisztrációs feladatokat. Szervezi a polgármester, alpolgármester önkormányzati, kulturális és egyéb, a 
várost érintő programjait. Ellátja a polgármester, alpolgármester melletti titkársági, ügykezelési, ügyviteli 
feladatokat. Háttéranyagok, összegző anyagok készítésével segíti a munkájukat. Figyelemmel kíséri a 
polgármester, alpolgármester napi, heti, havi és hosszabb távú hivatali programjait és gondoskodik azok 
előkészítéséről. Bonyolítja a tisztségviselőkhöz érkező vendégek, ügyfelek fogadását. Előmozdítja a 
Polgármesteri Hivatalban a belső kommunikáció javításával kapcsolatos feladatok ellátását.  
 

2. Kommunikáció és marketing feladatok:  
 
Figyeli, elemzi, szervezi a Képviselő-testület és szervei megjelenését a helyi, megyei és országos médiában, a 
médiával való kapcsolattartás az önkormányzati működés nyilvánossága érdekében. Ennek keretében szervezi a 
sajtómegjelenéseket, kapcsolatot tart az önkormányzat intézményeivel. Marketing eszközökkel segíti a Gyálról 
alkotott kép folyamatos, pozitív irányú javítását. Közreműködik az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 
arculatának kialakításában, kiadványok készítésében, a város hivatalos honlapjának tervezésében. Közreműködik 
Gyál Város hivatalos facebook oldalán és honlapján az információk naprakészségének biztosításában, a 
honlapon a közzététel rendjének megfelelően.  
 

3. Társadalmi kapcsolatokkal összefüggő feladatok:  
 
Előkészíti, segíti az önkormányzat társadalmi kapcsolatainak kialakításával és fenntartásával összefüggő 
feladatok ellátását. Ellátja a társadalmi szervezetekkel, egyéb szervezetekkel, más önkormányzatokkal való 
kapcsolatok és együttműködés szervezését, bonyolítását, koordinálását. Közreműködik a civil szervezetekkel 
való rendszeres kapcsolattartásban. Szervezi a polgármester, alpolgármester fogadóóráit, szükség szerint 
közreműködik az ott felvetődött problémák megoldásában. Ellátja az önkormányzati hatáskörbe tartozó kitüntető 
díjak, elismerésre történő felterjesztésekkel kapcsolatos ügyviteli és szervezési feladatokat. Közreműködik a 
szakmai és lakossági fórumok szervezésében. Részt vesz a városi események, rendezvények tervezésével és 
előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásában, koordinálja azok szervezését. Ellátja a Fővárosi Agglomeráció 
Önkormányzati Társulás munkájával kapcsolatos ügyviteli, szervezési feladatokat (meghívók elkészítése, 
postázása, jegyzőkönyvvezetés, jegyzőkönyvek továbbítása, döntések nyilvántartása).  
 
 

4. Stratégiai feladatok:  
 
Részt vesz a polgármesteri, alpolgármesteri döntést előkészítő javaslatok kidolgozásában. Részt vesz a 
tisztségviselői, illetve önkormányzati szintű elemzések, információs anyagok készítésében, azok 
összeállításában. Részt vesz a települési fejlesztési programok, akciótervek készítésében, véleményezésében. 
Gondoskodik a feladatköreit érintő képviselő-testületi döntések végrehajtásáról. Figyelemmel kíséri a városi 
kommunikációs felületeken keresztül érkező lakossági javaslatokat, észrevételeket, melyeket továbbít az 
illetékes vezetők számára.  
 

5. Nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok:  
 
Közreműködik az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Európai Uniós tagságából adódó feladatainak 
szervezésében. Közreműködik az önkormányzat – különös tekintettel a testvér- és partnervárosi – nemzetközi 
kapcsolatainak szervezésében, elősegíti a külföldi delegációk fogadásának tervezését és lebonyolítását. 
Közreműködik a városi delegációk külföldi kiutazásának szervezésében. Segíti az önkormányzat intézményeinek 
nemzetközi kapcsolatait. Együttműködik és kapcsolatot tart a helyben működő EU-s és nemzetközi 
kapcsolatokat ápoló civil szervezetekkel. Közreműködik az Európai Uniós pályázati lehetőségek feltárásában és 
előkészítésében, hazai és nemzetközi támogatási források igénylésében. Nyomon követi a pályázati források 
felhasználását, elvégzi az elszámolásokat. Segíti a nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok 
előkészítését.  
 



 
 

6. Egyéb feladatok:  
 
Elkészíti a polgármester, alpolgármester által meghatározott, a kabinet munkáját érintő előterjesztéseket és 
elvégzi az általuk meghatározott egyéb feladatokat. Elvégzi a Gyáli Élet Program keretében előirányzott 
támogatások szükséges beszerzések, megrendelések ügyintézésével, azok pénzügyi elszámolásával kapcsolatos 
faladatokat a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodavezető helyettes közreműködésével. Elvégzi a munkájával 
összefüggő reprezentációs és egyéb költségek elszámolásával és azok Pénzügyi és Adó Iroda részére történő 
dokumentálásával kapcsolatos feladatokat a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodavezető helyettes 
közreműködésével. Elvégzi a dolgozói elégedettségi kérdőívekkel és azok kiértékelésével kapcsolatos 
feladatokat.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



A GYÁLI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 

MÓDOSÍTÁSA 
 

 
A Gyáli Polgármesteri Hivatal Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
145/2015.(VI.25.) sz. és a 173/2017.(VIII.14.) sz. határozatával jóváhagyott Szervezeti és 
Működési Szabályzata (továbbiakban: SzMSz) az alábbiak szerint módosul: 
 
1.§ Az SzMSz III. A  HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI című fejezet 8. § (3) 
bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki:  
 
„ V. Polgármesteri Kabinet” 
 
2.§ Az SzMSz 8.§.(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(4) Az irodák csoportokra tagozódnak, az egyes irodák tevékenységének koordinálását az 
irodavezető látja el. A csoportot a csoportvezető vezeti. A Polgármesteri Kabinet csoportnak, 
mint szervezeti egységnek felel meg, munkáját a kabinetvezető, mint csoportvezető irányítja.” 

 
3.§ Az SzMSz V. A HIVATAL IRODÁINAK ÉS CSOPORTJAINAK FELADATAI 
fejezetének I) SZERVEZÉSI ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA alcímet viselő 14. (1) 
bekezdése helyébe a következő szövegrész kerül: 
 
„(1) A Szervezési Csoport feladatai: 

- az Önkormányzat által civil szervezetek támogatása tárgyában kiírt pályázatokkal 
kapcsolatos adminisztráció (képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, pályáztatás 
lebonyolítása, támogatási szerződések elkészítése); 

- titkársági feladatok ellátása a Jegyző, Aljegyző tekintetében, valamint munkájuk 
segítése a következők szerint: 

- a jegyzői programok, fogadóórák előkészítése, koordinálása, 
- vezetői értekezletekről és egyéb megbeszélésekről emlékeztető készítése, az ott 

született döntések végrehajtásában, az elmaradt feladatok visszaellenőrzésében 
való közreműködés, 

- az irodát érintő reprezentációs költségek elszámolása, Pénzügyi és Adó Iroda 
részére dokumentálása. 

- a „Kertváros” Önkormányzati Társulás munkájával kapcsolatos szervezési feladatok 
ellátása (meghívók elkészítése, postázása, jegyzőkönyvvezetés, jegyzőkönyvek 
továbbítása, döntések nyilvántartása); 

- menetrendi egyeztetések koordinálása a tömegközlekedést biztosító szolgáltatóval; 
- bizottsági és képviselő-testületi anyagokkal kapcsolatban: 

- külön szabályzat szerint az ülések meghívóinak és anyagainak előkészítése, 
továbbítása, 

- szükség esetén társadalmi egyeztetés a rendelettervezeteket illetően,  
- az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, továbbítása, 
- külön szabályzat szerint a döntések továbbítsa az előterjesztő irodavezetőnek, 

nyilvántartás vezetése a rendeletekről, határozatokról, azok végrehajtásáról, 



- rendeletek és szabályzatok, utasítások nyilvántartása, közzététele, aktualizálása, a 
rendeletek egységes szerkezetbe foglalása a honlapon és a hivatali szerveren; 

- igény szerint a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi ülésein, 
közmeghallgatásain felmerülő jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása, részvétel a 
Jegyző képviseletében ezen üléseken, az elkészült jegyzőkönyvek továbbítása a 
Kormányhivatal felé; 

- hivatali személyi használatú személygépjárművel kapcsolatos ügyvitel biztosítása; 
- ügyviteli és ügykezelési feladatokkal kapcsolatban a mindenkor hatályos iratkezelési 

szabályzat alapján: 
- beérkező küldemények felbontása, ellenőrzése, valamint a pénz, illetékbélyeg és 

értékek kezelése, 
- beérkező küldemények, beadványok, Hivatali kapun keresztül küldött 

elektronikus dokumentumok érkeztetése, azonosító jeggyel történő ellátása,  
- szignálás, főszámos iktatás végzése, kezelési feljegyzések készítése,  
- beérkező küldemények átadása ügyintézőkhöz, 
- ügyiratok szerelése, csatolása, mutatózás, 
- határidők nyilvántartása, 
- előadói ív kitöltése, 
- kiadmányozás szabályai betartásának felügyeletében való közreműködés, 
- ügyiratok belső és külső továbbítása, visszaérkezett küldemények kezelése, 
- ügyiratok irattári kezelése, kiadása, 
- iratról másolat, jegyzet készítése,  
- az iratok korszerű tárolásának biztosítása, 
- ügyiratok selejtezése, levéltárnak átadása, 
- ügyiratforgalmi és hatósági adatszolgáltatás, 
- tértivevények irodánkénti leválogatása,  
- a kimenő levelek postakönyvben való nyilvántartása, továbbítása, 
- titkos ügyiratok kezelése, 
- az iratkezelés felügyeletében való közreműködés. 

- Választásokkal kapcsolatos feladatok ellátása során 
- választók és választási körzetek nyilvántartásának hitelesítése, 
- helyi választási iroda megszervezése.  

- Minőségirányítással kapcsolatos feladatok ellátása. 
- Ügyfélszolgálat működtetése 

- közjegyzői és bírósági hirdetmények kifüggesztése és záradékolása, 
- termőföld elővásárlási jogról hirdetmények közzététele és záradékolása, 
- lakossági információszolgáltatás, hirdetmények kifüggesztése, 
- közérdekű bejelentések, kérelmek, panaszok, közszolgáltatási problémák 

kivizsgálásra történő továbbítása, megválaszolása, 
- lomtalanítási és veszélyes hulladékgyűjtési időpontok egyeztetése a 

közszolgáltatóval, 
- napi ügyfélforgalom lebonyolításának szervezése, telefonos 

információszolgáltatás.” 
 
4.§ Az SzMSz V. A HIVATAL IRODÁINAK ÉS CSOPORTJAINAK FELADATAI fejezete 
az alábbi alcímmel egészül ki: 

„V) Polgármesteri Kabinet 
18.§ 

 



(1) A Kabinet a polgármester felügyelete és közvetlen irányítása alá tartozik. A kabinetet a 
polgármester irányítása mellett a kabinetvezető vezeti.  
 
(2) A kabinet által ellátandó feladatok: 
 
a) Titkársági feladatok:  
 
A Kabinet segíti a polgármester, az alpolgármester munkáját, ellátja az ezzel összefüggő 
szervezési, technikai és adminisztrációs feladatokat. Szervezi a polgármester, alpolgármester 
önkormányzati, kulturális és egyéb, a várost érintő programjait. Ellátja a polgármester, 
alpolgármester melletti titkársági, ügykezelési, ügyviteli feladatokat. Háttéranyagok, összegző 
anyagok készítésével segíti a munkájukat. Figyelemmel kíséri a polgármester, alpolgármester 
napi, heti, havi és hosszabb távú hivatali programjait és gondoskodik azok előkészítéséről. 
Bonyolítja a tisztségviselőkhöz érkező vendégek, ügyfelek fogadását. Előmozdítja a 
Polgármesteri Hivatalban a belső kommunikáció javításával kapcsolatos feladatok ellátását.  
 
b)  Kommunikáció és marketing feladatok:  
 
Figyeli, elemzi, szervezi a Képviselő-testület és szervei megjelenését a helyi, megyei és 
országos médiában, a médiával való kapcsolattartás az önkormányzati működés 
nyilvánossága érdekében. Ennek keretében szervezi a sajtómegjelenéseket, kapcsolatot tart az 
önkormányzat intézményeivel. Marketing eszközökkel segíti a Gyálról alkotott kép 
folyamatos, pozitív irányú javítását. Közreműködik az Önkormányzat és a Polgármesteri 
Hivatal arculatának kialakításában, kiadványok készítésében, a város hivatalos honlapjának 
tervezésében. Közreműködik Gyál Város hivatalos facebook oldalán és honlapján az 
információk naprakészségének biztosításában, a honlapon a közzététel rendjének 
megfelelően.  
 
c) Társadalmi kapcsolatokkal összefüggő feladatok:  
 
Előkészíti, segíti az önkormányzat társadalmi kapcsolatainak kialakításával és fenntartásával 
összefüggő feladatok ellátását. Ellátja a társadalmi szervezetekkel, egyéb szervezetekkel, más 
önkormányzatokkal való kapcsolatok és együttműködés szervezését, bonyolítását, 
koordinálását. Közreműködik a civil szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartásban. 
Szervezi a polgármester, alpolgármester fogadóóráit, szükség szerint közreműködik az ott 
felvetődött problémák megoldásában. Ellátja az önkormányzati hatáskörbe tartozó kitüntető 
díjak, elismerésre történő felterjesztésekkel kapcsolatos ügyviteli és szervezési feladatokat. 
Közreműködik a szakmai és lakossági fórumok szervezésében. Részt vesz a városi 
események, rendezvények tervezésével és előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásában, 
koordinálja azok szervezését. Ellátja a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 
munkájával kapcsolatos ügyviteli, szervezési feladatokat (meghívók elkészítése, postázása, 
jegyzőkönyvvezetés, jegyzőkönyvek továbbítása, döntések nyilvántartása).  
 
d) Stratégiai feladatok:  
 
Részt vesz a polgármesteri, alpolgármesteri döntést előkészítő javaslatok kidolgozásában. 
Részt vesz a tisztségviselői, illetve önkormányzati szintű elemzések, információs anyagok 
készítésében, azok összeállításában. Részt vesz a települési fejlesztési programok, akciótervek 
készítésében, véleményezésében. Gondoskodik a feladatköreit érintő képviselő-testületi 



döntések végrehajtásáról. Figyelemmel kíséri a városi kommunikációs felületeken keresztül 
érkező lakossági javaslatokat, észrevételeket, melyeket továbbít az illetékes vezetők számára.  
 
e) Nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok:  
 
Közreműködik az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Európai Uniós tagságából adódó 
feladatainak szervezésében. Közreműködik az önkormányzat – különös tekintettel a testvér- 
és partnervárosi – nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, elősegíti a külföldi delegációk 
fogadásának tervezését és lebonyolítását. Közreműködik a városi delegációk külföldi 
kiutazásának szervezésében. Segíti az önkormányzat intézményeinek nemzetközi kapcsolatait. 
Együttműködik és kapcsolatot tart a helyben működő EU-s és nemzetközi kapcsolatokat ápoló 
civil szervezetekkel. Közreműködik az Európai Uniós pályázati lehetőségek feltárásában és 
előkészítésében, hazai és nemzetközi támogatási források igénylésében. Nyomon követi a 
pályázati források felhasználását, elvégzi az elszámolásokat. Segíti a nem önkormányzati 
szervekkel közös pályázatok előkészítését.  
 
f) Egyéb feladatok:  
 
Elkészíti a polgármester, alpolgármester által meghatározott, a kabinet munkáját érintő 
előterjesztéseket és elvégzi az általuk meghatározott egyéb feladatokat. Elvégzi a Gyáli Élet 
Program keretében előirányzott támogatások szükséges beszerzések, megrendelések 
ügyintézésével, azok pénzügyi elszámolásával kapcsolatos feladatokat a Szervezési és 
Ügyfélszolgálati Irodavezető helyettes közreműködésével. Elvégzi a munkájával összefüggő 
reprezentációs és egyéb költségek elszámolásával és azok Pénzügyi és Adó Iroda részére 
történő dokumentálásával kapcsolatos feladatokat a Szervezési és Ügyfélszolgálati 
Irodavezető helyettes közreműködésével. Elvégzi a dolgozói elégedettségi kérdőívekkel és 
azok kiértékelésével kapcsolatos feladatokat.” 
 
5.§ Az SzMSz 1. számú melléklete helyébe jelen Szabályzat melléklete lép. 
 
6.§ Jelen módosítás 2018. február 1. napján lép hatályba. 
 
Gyál, 2018. január 8. 

 
 

 
Rozgonyi Erik 

címzetes főjegyző 
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A GYÁLI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10.§ (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdésében előírt tartalommal a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal, mint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84.§ (1) bekezdése értelmében alapított 
költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: Hivatali SZMSZ) 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 145/2015.(VI.25.) sz., a  
173/2017.(VIII.14.) sz. és a  …/2018. sz. határozataival az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

I. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A Polgármesteri Hivatal megnevezése, címe, bélyegzői és számlája 
1.§ 

 
(1) A Polgármesteri Hivatal megnevezése: Gyáli Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: 

Hivatal). 
(2) A Hivatal: 

- címe: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
- honlapja: www.gyal.hu 
- e-mail-címe: gyalph@gyal.hu 
- irányító szerve: Gyál Város Önkormányzata 
- irányító szerv székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

(3) A Hivatalban használt bélyegzők lenyomatát, valamint a sorszámokkal 
azonosíthatóan az egyes bélyegzők használatára feljogosított személyeket, illetve 
szervezeti egységeket a Hivatal bélyegző-nyilvántartása tartalmazza. 

(4) A Hivatal számlavezető bankja: Erste Bank Nyrt., pénzforgalmi számlaszáma: 
11600006-00000000-52652141 

 
A Hivatal jogállása, képviselete 

2.§ 
 

(1) A Hivatal Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének szerve, amelyet a 
Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) 
bekezdése szerint hozott létre. A Hivatal Alapító Okiratát a Képviselő-testület 
8/1990. (X.29.) sz. határozatával fogadta el. A módosításokkal egységes szerkezetben 
foglalt, hatályos Alapító Okiratot a Képviselő-testület a 261/2012. (XII.13.) sz. 
határozatával hagyta jóvá. A alapítás időpontja: 1990. október 30. A Hivatal a 
Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban a 
391140 törzskönyvi nyilvántartási számon szerepel.  

(2) A Hivatal költségvetési szerv, gazdasági szervezeti egysége a Pénzügyi és Adó Iroda 
Pénzügyi Csoportja és Számviteli Csoportja, amelyek ellátják a gazdálkodási 
feladatokat az alábbi költségvetési szervek vonatkozásában is:  

- Gyáli Liliom Óvoda (2360 Gyál, Liliom utca 13-15.) 

http://www.gyal.hu/
mailto:gyalph@gyal.hu


- Gyáli Tulipán Óvoda (2360 Gyál, Tulipán utca 23.) 
- Gyáli Tátika Óvoda (2360 Gyál, Klapka György utca 5.) 
- Gyáli Bóbita Bölcsőde (2360 Gyál, Klapka György u. 7.) 
- Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (2360 Gyál, Kőrösi út 118-

120.) 
- Városi Egészségügyi Központ (2360 Gyál, József Attila utca 1.) 
- Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) 
- Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) 
- Kertváros Szociális Központ (2360 Gyál, Rákóczi utca 42-44.) 
- „Kertváros” Önkormányzati Társulás (2360 Gyál, Rákóczi utca 42-44.) 
- Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (2360 Gyál, Kőrösi út 112-

114.) 
(3) A Hivatal jogi személy, általános képviseletét a Jegyző látja el.  

 
A Hivatal tevékenysége 

3.§ 
 

(1) A Hivatal által ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek 
a következők: 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 
011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
016030 Állampolgársági ügyek 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
066010 Zöldterület kezelés 
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás 
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 

(2) A Hivatal rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységeket nem végez.  
(3) Ezen tevékenységek, feladatok forrásait, a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos 

sajátos előírásokat, feltételeket Gyál Város Önkormányzatának mindenkor hatályos 
költségvetési rendelete tartalmazza. 

(4) Nincs olyan gazdálkodó szervezet, amely tekintetében a Hivatal alapítói, tulajdonosi 
(tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol.  

 
II. 

 
A HIVATAL IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE 

 
A Polgármester 

4.§ 

(1) A Polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a 
Hivatalt. 



(2) A Polgármester 
a) a Jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait az 
önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és 
végrehajtásában; 
b) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági 
hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az Alpolgármesterre, a 
Jegyzőre, a Hivatal ügyintézőjére; 
c) a Jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a Hivatal belső 
szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási 
rendjének meghatározására; 
d) a  hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 
e) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Jegyző és – az egyéb munkáltatói jogok 
kivételével – az Aljegyző tekintetében; 
f) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az Alpolgármester és az önkormányzati 
intézményvezetők tekintetében. 

 
(3) A Polgármester az aktuális önkormányzati feladatok végrehajtása, a megfelelő 

információcsere biztosítása érdekében heti rendszerességgel vezetői értekezletet tart. 
A vezetői értekezleten a Polgármester, az Alpolgármester, a Jegyző, az Aljegyző, az 
irodavezetők és csoportvezetők vesznek részt.  

 
Az Alpolgármester 

5.§ 
 
(1) A Polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére megválasztott Alpolgármester 

a Polgármester irányításával látja el feladatait.  
(2) A Polgármester és Alpolgármester közötti feladatmegosztást a Polgármester külön 

utasításban határozza meg.  
(3) Az Alpolgármester a feladatmegosztásnak megfelelően igényelheti az érintett irodák, 

csoportok közreműködését az önkormányzati ügyek előkészítése és végrehajtása 
során. 

 
A Jegyző 

6.§ 

(1) A Jegyző vezeti a Hivatalt. 

(2) A Jegyző  

a) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, rendszeres 
kapcsolatot tart a képviselő-testület tisztségviselőivel, a bizottságok elnökeivel, a 
képviselőkkel. 

b) Közreműködik a bizottság, a bizottság elnöke, a Polgármester, az Alpolgármester 
képviselő-testületi előterjesztéseinek előkészítésében, tanácskozási joggal vesz részt a 
képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén; 

c) Az Aljegyző, az irodavezetők és csoportvezetők bevonásával folyamatosan figyelemmel 
kíséri és ellenőrzi a képviselő-testület és a bizottságok elé kerülő előterjesztések, határozat- 



és rendelettervezetek törvényességét, és jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület 
szervének és a Polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő; 

d) Figyelemmel kíséri és segíti a települési nemzetiségi önkormányzatok működését; 

e) Biztosítja a lakosság tájékoztatását a képviselő-testület működéséről, döntéseiről; 

f) Döntésre előkészíti a Polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, továbbá 
dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a Polgármester ad át; 

g) gondoskodik a Hivatal működésének személyi és tárgyi feltételeiről a költségvetés által 
meghatározott keretek között;  

h) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői és 
munkavállalói tekintetében azzal, hogy a Polgármester egyetértése szükséges a 
kinevezéshez, bérezéshez, vezetői kinevezéshez, felmentéshez és jutalmazáshoz, továbbá 
gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az Aljegyző tekintetében; 

i) évente beszámol a képviselő-testületnek a Hivatal tevékenységéről; 

j) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási, önkormányzati és 
önkormányzati hatósági ügyekben; 

k) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 

l) vezetői értekezleteken számon kéri a Hivatal aktuális feladatainak végrehajtását, 
biztosítja a résztvevők számára az információcserét; 

m) gondoskodik a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, továbbá a Hivatal 
működése és gazdálkodása eredményessége érdekében működteti a belső 
kontrollrendszert; 

n)  rögzíti a talált dolgok nyilvántartásában a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési 
nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 
törvény szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást 
követően törli azokat; 

o) gondoskodik a kötelező statisztikai adatszolgáltatások elkészítéséről. 

Az Aljegyző 
7.§ 

 
 

(1) A Polgármester által a Jegyző javaslatára kinevezett Aljegyző helyettesíti a Jegyzőt és 
ellátja a Jegyző által meghatározott feladatokat. 

 
III. 

 
A  HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI 
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8.§ 
 
 

(1) A Hivatal engedélyezett létszámát az önkormányzat mindenkor hatályos költségvetési 
rendelete tartalmazza. A Képviselő-testület által engedélyezett létszám alapján a 
Jegyző külön utasításban állapítja meg az egyes szervezeti egységek engedélyezett 
létszámát. 

(2) A Hivatal belső szervezeti egységei nem jogi személyek. 
(3) A Hivatal az alábbi belső szervezeti egységekre tagolódik: 

 
I) Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 

A) Szervezési Csoport 
B) Intézményfelügyeleti Csoport 

 
II) Pénzügyi és Adó Iroda 

A) Adócsoport 
B) Pénzügyi Csoport 
C) Számviteli Csoport 

 
III) Városfejlesztési Iroda 

A) Stratégia és műszaki előkészítés 
B) Erőforrás gazdálkodási Csoport 

 
IV) Igazgatási Iroda 

A) Építéshatósági Csoport 
B) Általános Igazgatási és Szociális Igazgatási Csoport 

 
V) Polgármesteri Kabinet 
 
(4) Az irodák csoportokra tagozódnak, az egyes irodák tevékenységének koordinálását az 

irodavezető látja el. A csoportot a csoportvezető vezeti. A Polgármesteri Kabinet 
csoportnak, mint szervezeti egységnek felel meg, munkáját a kabinetvezető, mint 
csoportvezető irányítja  

 
IV. 

 
A HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEINEK SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 

 
Irodavezető 

9.§ 
 

 
(1) Az iroda irányítását, tevékenységének szervezését a Hivatali SZMSZ-ben, más belső 

szabályzatokban és a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően az irodavezető 
látja el. 

(2) Az irodavezető a városvezetés elképzeléseit az iroda szakterületét érintő döntések 
előkészítésének és a meghozott döntések végrehajtásának koordinációján keresztül 
érvényesíti. Az irodavezető: 

a) felelős az iroda munkájáért, az ügyintézés rendjéért, az irodán belüli 
munkaszervezésért, a helyettesítés megszervezéséért; 



b) gyakorolja a Polgármester és a Jegyző által rábízott feladat- és hatásköröket; 
c) feladata a folyamatos kapcsolattartás, együttműködés biztosítása a Hivatal többi 

irodájával; 
d) a képviselő-testület ülésén, az iroda feladatkörét érintő napirend tárgyalásánál a 

bizottsági üléseken, a települési nemzetiségi önkormányzatok ülésein részt vesz; 
vezeti az irodát, felelős annak munkájáért, jogszerű működéséért, közvetlenül 
irányítja, felügyeli és ellenőrzi az irodához tartozó csoportvezetők és ügyintézők 
tevékenységét; 

e) gondoskodik az irodához tartozó dolgozók munkaköri leírásainak naprakészen 
tartásáról; 

f) tevékenységi területét illetően gondoskodik az önkormányzati rendeletek, határozatok, 
előterjesztések szakszerű, alapos és törvényes előkészítéséről, a döntések 
végrehajtásának megszervezéséről; 

g) javaslatot tesz a Jegyzőnek a dolgozók továbbképzésére, egyes külön juttatások 
biztosítására, felmentésre vagy fegyelmi felelősségre vonásra, jutalmazásra, 
kitüntetésre, illetve elismerő cím adományozására; 

h) rendszeresen beszámol az iroda tevékenységéről a Jegyzőnek, vezetői értekezlet 
keretében közvetlenül a Polgármesternek; 

i) kezdeményezi a Jegyzőnél a megüresedett álláshelyek betöltését, javaslattal él a 
szakmai és egyéb feltételek meghatározására; 

j) elkészíti az irodához tartozó munkatársak teljesítményértékelését a mindenkor 
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.  

 
Csoportvezető 

10.§ 
 

(1) A csoportvezető a Hivatali SZMSZ-ben, más belső szabályzatban, valamint a 
munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően vezeti a csoportot, vezetői kinevezését 
a Jegyzőtől kapja.  

(2) Az irodavezetőt távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén a munkaköri leírásban 
foglaltaknak megfelelően helyettesíti. 

(3) A csoportvezetők a feladatok ellátásában együttműködésre kötelesek. 
(4) A csoportvezető felelős különösen: 

- a szervezeti egység egész munkájáért, annak jogszerű működéséért; 
- a csoporton belüli célszerű munkamegosztás kialakításáért, a hatékony 

munkavégzésért; 
- a képviselő-testületi előterjesztések ténybeli és jogi szakszerűségéért; 
- a csoport feladatkörében a Polgármester és a Jegyző megbízásából ellátott 

államigazgatási hatósági ügyek intézéséért; 
- feladatkörében az állampolgárok szakszerű, gyors és közérthető 

tájékoztatásáért; 
- a csoportok közötti hatékony együttműködés biztosításáért és a csoporton 

belüli megfelelő információáramlásért; 
- a munkaidőt, ügyfélfogadási időt érintő intézkedések betartásáért, 

ellenőrzéséért. 
 

Ügyintéző 
11.§ 

 



(1) Az ügyintéző a munkaköri leírásában, valamint a jogszabályi előírásokban 
foglaltaknak megfelelően látja el feladatát. 

(2) Az ügyintéző feladata a képviselő-testület, a Polgármester és a Jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, valamint a végrehajtás 
szervezése.  

(3) A kapott utasítások és határidők figyelembe vételével munkaterületén felelős a Hivatal 
állandó és időszakos feladatai ellátásáért. 

 
Ügykezelő 

12.§ 
 

Az ügykezelő a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott 
feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembe vételével, a jogszabályok és 
ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi. 
 

Munkavállaló 
13.§ 

 
Tevékenységével segíti az érdemi ügyintézői és ügyviteli feladatok ellátását a 
munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően.  
 

 
V. 
 

A HIVATAL IRODÁINAK ÉS CSOPORTJAINAK FELADATAI 
 

I) SZERVEZÉSI ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA 
14.§ 

 
(1) A Szervezési Csoport feladatai: 

- az Önkormányzat által civil szervezetek támogatása tárgyában kiírt pályázatokkal 
kapcsolatos adminisztráció (képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, pályáztatás 
lebonyolítása, támogatási szerződések elkészítése); 

- titkársági feladatok ellátása a Jegyző, Aljegyző tekintetében, valamint munkájuk 
segítése a következők szerint: 

- a jegyzői programok, fogadóórák előkészítése, koordinálása, 
- vezetői értekezletekről és egyéb megbeszélésekről emlékeztető készítése, az ott 

született döntések végrehajtásában, az elmaradt feladatok visszaellenőrzésében 
való közreműködés, 

- az irodát érintő reprezentációs költségek elszámolása, Pénzügyi és Adó Iroda 
részére dokumentálása. 

- a „Kertváros” Önkormányzati Társulás munkájával kapcsolatos szervezési feladatok 
ellátása (meghívók elkészítése, postázása, jegyzőkönyvvezetés, jegyzőkönyvek 
továbbítása, döntések nyilvántartása); 

- menetrendi egyeztetések koordinálása a tömegközlekedést biztosító szolgáltatóval; 
- bizottsági és képviselő-testületi anyagokkal kapcsolatban: 

- külön szabályzat szerint az ülések meghívóinak és anyagainak előkészítése, 
továbbítása, 

- szükség esetén társadalmi egyeztetés a rendelettervezeteket illetően,  
- az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, továbbítása, 



- külön szabályzat szerint a döntések továbbítsa az előterjesztő irodavezetőnek, 
nyilvántartás vezetése a rendeletekről, határozatokról, azok végrehajtásáról, 

- rendeletek és szabályzatok, utasítások nyilvántartása, közzététele, aktualizálása, a 
rendeletek egységes szerkezetbe foglalása a honlapon és a hivatali szerveren; 

- igény szerint a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi ülésein, 
közmeghallgatásain felmerülő jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása, részvétel a 
Jegyző képviseletében ezen üléseken, az elkészült jegyzőkönyvek továbbítása a 
Kormányhivatal felé; 

- hivatali személyi használatú személygépjárművel kapcsolatos ügyvitel biztosítása; 
- ügyviteli és ügykezelési feladatokkal kapcsolatban a mindenkor hatályos iratkezelési 

szabályzat alapján: 
- beérkező küldemények felbontása, ellenőrzése, valamint a pénz, illetékbélyeg és 

értékek kezelése, 
- beérkező küldemények, beadványok, Hivatali kapun keresztül küldött 

elektronikus dokumentumok érkeztetése, azonosító jeggyel történő ellátása,  
- szignálás, főszámos iktatás végzése, kezelési feljegyzések készítése,  
- beérkező küldemények átadása ügyintézőkhöz, 
- ügyiratok szerelése, csatolása, mutatózás, 
- határidők nyilvántartása, 
- előadói ív kitöltése, 
- kiadmányozás szabályai betartásának felügyeletében való közreműködés, 
- ügyiratok belső és külső továbbítása, visszaérkezett küldemények kezelése, 
- ügyiratok irattári kezelése, kiadása, 
- iratról másolat, jegyzet készítése,  
- az iratok korszerű tárolásának biztosítása, 
- ügyiratok selejtezése, levéltárnak átadása, 
- ügyiratforgalmi és hatósági adatszolgáltatás, 
- tértivevények irodánkénti leválogatása,  
- a kimenő levelek postakönyvben való nyilvántartása, továbbítása, 
- titkos ügyiratok kezelése, 
- az iratkezelés felügyeletében való közreműködés. 

- Választásokkal kapcsolatos feladatok ellátása során 
- választók és választási körzetek nyilvántartásának hitelesítése, 
- helyi választási iroda megszervezése.  

- Minőségirányítással kapcsolatos feladatok ellátása. 
- Ügyfélszolgálat működtetése 

- közjegyzői és bírósági hirdetmények kifüggesztése és záradékolása, 
- termőföld elővásárlási jogról hirdetmények közzététele és záradékolása, 
- lakossági információszolgáltatás, hirdetmények kifüggesztése, 
- közérdekű bejelentések, kérelmek, panaszok, közszolgáltatási problémák 

kivizsgálásra történő továbbítása, megválaszolása, 
- lomtalanítási és veszélyes hulladékgyűjtési időpontok egyeztetése a 

közszolgáltatóval, 
napi ügyfélforgalom lebonyolításának szervezése, telefonos információszolgáltatás. 
 
(2) Intézményfelügyeleti Csoport feladatai: 

− a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer működtetéséhez kapcsoló feladatok 
végzése, a támogatások nyújtásával kapcsolatos teendők intézése, a Gyáli Élet 



Program rendeletben rögzített Gyáli Egyetemista Programhoz kapcsolódó 
támogatással összefüggő ügyintézés; 

− köznevelési-, közművelődési-, egészségügyi- és a szociális intézményekre vonatkozó 
fenntartói döntések előkészítése, az ágazati jogszabályok figyelemmel kísérése; 

− az intézményvezetők kiválasztásával kapcsolatos pályázati eljárás lebonyolítása; 
− az intézményi dokumentumok ellenőrzése (SZMSZ, szakmai program, nevelési 

program, szabályzatok, megállapodások, kinevezések, munkatervek); 
− Alapító Okiratok aktualizálása, törzskönyvi bejegyeztetése, 
− az intézmények személyi állományának – jogszabályi előírások alapján – történő 

figyelemmel kísérése, beiskolázási tervek ellenőrzése; 
− az intézmények beszámolóinak bekérése, előterjesztése; 
− az intézmények statisztikáinak ellenőrzése; 
− KSH statisztikák ellenőrzése, benyújtása az egészségügy-, a szociális- és a 

közművelődés területén; 
− szerződéskötések a gyermek háziorvosi, a felnőtt háziorvosi és a fogorvosi területi 

ellátási kötelezettség és az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásban való részvétel 
vállalása tárgyában; 

− működési engedélyek módosításával kapcsolatos teendők (a bölcsőde és a szociális 
intézmények vonatkozásában),  

− helyszíni szakmai ellenőrzések végzése a köznevelési- és a szociális intézményeknél 
az intézményi normatív támogatások jogszerű igénybevétele érdekében, 
adatszolgáltatás a helyi pénzügyi iroda részére; 

− az intézmények hatósági ellenőrzésekor a fenntartó képviselete, az ellenőrzéshez 
bekért dokumentumok előkészítése; 

− óvodai- és bölcsődei beiratkozással kapcsolatos feladatok végzése, a felvétel 
időpontjának és a nyári nyitva tartás/zárás döntéshozatalának előkészítése, a 
beiratkozással kapcsolatos hirdetmény elkészítése, közzététele, az iskolába menők és 
az óvodában maradók, valamint a bölcsődében maradó óvodakötelesek nyilvántartása, 

− óvodaköteles gyermekek nyilvántartásának vezetése, továbbá az óvodáztatási 
kötelezettségüket más településen/külföldön teljesítők nyilvántartásának vezetése, 

− a kötelező óvodáztatás ügyében a szülők folyamatos tájékoztatása; 
− óvodai felmentési kérelmekkel kapcsolatos teendők végzése, határozat meghozatala; 
− óvodáskorú sajátos nevelési igényű gyermekek nyilvántartásának vezetése; 
− az óvodai felvételekkel és az óvodából való kizárással kapcsolatos ügyekben az 

intézményvezető döntésének vitatása esetén az ellátást igénylő - fenntartóhoz 
benyújtott - felülvizsgálati kérelmének intézése, a másodfokú döntés előkészítése; 

− bizottság szervezése, amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a 
felvehető gyermekek számát; 

− családi napközik nyilvántartásának vezetése; 
− területi ellátási kötelezettséggel érintett háziorvosi és fogorvosi körzetek 

lakosságszámának jelentése; 
− a bölcsődei felvételekkel és a bölcsődéből való kizárással kapcsolatos ügyekben az 

intézményvezető döntésének vitatása esetén az ellátást igénylő - fenntartóhoz 
benyújtott - felülvizsgálati kérelmének intézése, a másodfokú döntés előkészítése; 

− a gyermekbalesetek megelőzésére irányuló tevékenység ellenőrzése, segítése, a 
gyermekbalesetek jegyzőkönyveinek bekérése; 

− a bölcsődés és óvodáskorú gyermekek szüleinek fogadása, a felmerülő problémáik 
megoldása érdekében segítségnyújtás; 

− a nyári (révfülöpi) táborozással- valamint a nyári napközi támogatásával és az iskolai 
alapítványok támogatásával kapcsolatos teendők intézése; 



− jelzőrendszeres házi segítségnyújtással, házi segítségnyújtással, szociális étkeztetéssel 
és a családsegítéssel kapcsolatos havi, negyedéves és féléves jelentési kötelezettségek 
teljesítése, továbbá ezen szolgáltatások ügyében segítséget kérő ügyfelek 
tájékoztatása, segítése,  

− jelzőrendszeres házi segítségnyújtással, házi segítségnyújtással, szociális étkeztetés 
ügyekben az intézményvezető döntésének vitatása esetén az ellátást igénylő - 
fenntartóhoz benyújtott - felülvizsgálati kérelmének intézése, a másodfokú döntés 
előkészítése, 

− adatvédelemmel kapcsolatos teendők ellátása. 
 

II) PÉNZÜGYI ÉS ADÓ IRODA 
15.§ 

 
 

(1) Adócsoport feladatai: 
 
A helyi és központi adók vonatkozásában adóhatósági feladatok ellátása: 

− építmények adóztatási feladatainak ellátása bevallások alapján, befizetések 
nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok behajtása, adóztatható 
adótárgyak felderítése, 

− helyi iparűzési (állandó és ideiglenes) adóval kapcsolatos adóztatási feladatok ellátása 
önbevallások alapján, befizetések nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és 
azok behajtása, adóztatható vállalkozások felderítése, 

− gépjárművek adóztatási feladatainak ellátása központi járműnyilvántartás 
adatszolgáltatás, valamint önbevallás (mozgáskorlátozottak és ellopott gépjárművek 
esetében) alapján, befizetések nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok 
behajtása, 

− talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatok ellátása önbevallás alapján, befizetések 
nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok behajtása, 

− adók módjára behajtásra átadott idegen tartozások (megelőlegezett gyermektartásdíj, 
csatorna-közműfejlesztési, munkaügyi bírság, közigazgatási bírság stb.) nyilvántartása 
és azok behajtása, 

− behajtásra átadott szabálysértések nyilvántartása és azok behajtása, 
− helyszíni és egyéb behajtási cselekmények elvégzése, 
− adóigazolások kiállítása, 
− adó- és értékbizonyítványok készítése, 
− adatszolgáltatások végzése pénzügyi csoport, vezetőség, társhatóságok (Cégbíróság, 

NAV), MÁK felé. 
− Inkasszók, inkasszó értesítések elkészítése, postázása. 
− méltányossági, részletfizetési, fizetés halasztási kérelmek elbírálása, határozatok 

készítése, azok postázása, 
− tartozás nélküli befizetések visszautalása, 
− felszámolás és végelszámolás alatt álló vállalkozások tartozásai esetében hitelezői 

igények bejelentése, kapcsolattartás felszámolóval, végelszámolóval, 
− évi két alkalommal (február, október) fizetési értesítők elkészítése, postázása, 
− negyedéves, féléves és év végi zárási feladatok végrehajtása, 
− pénzforgalmi könyvelési (ASP adó-szakrendszerben befizetések, átvezetések, 

túlfizetések visszautalásának könyvelése), utalási feladatok bankterminálon történő 
ellátása, 

− hátraléki listák készítése, azok kezelése, 



− éves ellenőrzési terv alapján adóhatósági ellenőrzést végez az iparűzési adó és 
építményadó vonatkozásában. 

 
 
(2) Pénzügyi Csoport feladatai: 
 
Az Önkormányzattal, a Polgármesteri Hivatallal, a Város által fenntartott intézményekkel – 
Gyáli Liliom Óvoda, Gyáli Tulipán Óvoda, Gyáli Tátika Óvoda, Gyáli Bóbita Bölcsőde, 
Városi Egészségügyi Központ, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár -, a Gyáli 
Roma és Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzatokkal, a Fővárosi Agglomeráció 
Önkormányzati Társulással, a „Kertváros” Önkormányzati Társulással, a Kertváros Szociális 
Központtal kapcsolatosan ellátandó pénzügyi feladatok: 

- éves finanszírozási terv készítése, heti szinten történő aktualizálása, 
- a költségvetési rendelet szerinti likviditási terv folyamatos figyelemmel kísérése, 

havonkénti aktualizálása 
- bankszámlaforgalom lebonyolítása, átutalások elkészítése, ellenőrzése, utalása, 
- az intézmények pénzellátása, igénybejelentésük alapján, 
- az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről való gondoskodás, 
- lakossági közműfejlesztési hozzájárulások analitikus nyilvántartása, kezelése, 
- utalvány lapok kezelése, ki- és befizetések, pénztári kifizetések előkészítése és 

pénztárak kezelése, napi zárás készítése, ellenőrzése, 
- a szerződések alapján készpénzes és utalásos számlák kiállítása, 
- a számlák analitikus nyilvántartása, utalványok elkészítése, 
- szerződés-nyilvántartás kezelése, 
- a követelések analitikus nyilvántartása, az adósok fizetési felszólítása fizetési 

kötelezettségeik teljesítésére, 
- a pályázatok benyújtásához szükséges NAV és MÁK igazolások beszerzése, 
- az Iroda feladatkörébe tartozó statisztikák készítése (KSH), 
- civil szervezeteknek juttatott támogatások utalása, elszámoltatás, elszámolások 

ellenőrzése, 
- bankgaranciák kezelése, nyilvántartása, 
- felhatalmazó levelek intézése, 
- munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos rendelkező levelek kiállítása, 
- a munkáltatói kölcsön tartozások analitikus nyilvántartásának vezetése, 
- kedvezményes dolgozói igazolványok érvényesítése, 
- banki kapcsolattartásból eredő feladatok elvégzése, 
- befolyt helyszíni bírságok továbbutalása MÁK fele, 
- szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, 
- üzemanyag előlegek nyilvántartása, 
- vásárlási előlegek nyilvántartása, 
- nem rendszerese kifizetések számfejtése, egyéb juttatások feladása a KIRA rendszerbe 

(dolgozói, illetve munkáltatói), 
- a tárgyévben engedélyezett illetményelőleg kifizetések nyilvántartása, 
- a havi költségtérítések bizonylatainak elkészítése, (bérlet, közlekedési ktg. térítések, 

cafetéria elemek), megrendelése, kiosztása, 
- a hitelek felvételével kapcsolatos döntések előkészítése, a hiteligényléshez kapcsolódó 

dokumentumok megküldése a pénzintézetnek, 
- az intézményekkel kötött együttműködési megállapodásban rögzített pénzügyi 

feladatok elvégzése. 
 



(3) Számviteli Csoport feladatai 
 
Az Önkormányzattal, a Polgármesteri Hivatallal, a Város által fenntartott intézményekkel – 
Gyáli Liliom Óvoda, Gyáli Tulipán Óvoda, Gyáli Tátika Óvoda, Gyáli Bóbita Bölcsőde, 
Városi Egészségügyi Központ, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár -, a Gyáli 
Roma és Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzattal, a Fővárosi Agglomeráció 
Önkormányzati Társulással, a „Kertváros” Önkormányzati Társulással és a Kertváros 
Szociális Központtal kapcsolatosan ellátandó számviteli feladatok: 

- testületi döntés-előkészítésben az előterjesztések költségvetési rendelettel való 
összhangjának ellenőrzése,  

- a számviteli rend kialakítása, 
- normatívák igénylése, elszámolása, felülvizsgálat lebonyolítása, év közbeni 

felmérések elkészítése 
- amennyiben indokolt, az átmeneti gazdálkodás rendjére vonatkozóan 

rendelettervezetet készítése, 
- az éves költségvetési javaslat és ehhez kapcsolódóan a költségvetési rendelettervezet 

előkészítése, elkészítése, 
- az éves költségvetés év közbeni módosításának előkészítése, valamint az ehhez 

kapcsolódó költségvetési előirányzatok és azok változásának analitikus nyilvántartása, 
- az éves költségvetés végrehajtásának szervezése, felelősség a gazdálkodás 

szabályszerűségéért, egyeztetési feladatok, 
- a költségvetés végrehajtásáról szóló jogszabályok, előírások szerinti beszámoló 

elkészítése, a főkönyvi kivonattal alátámasztott intézményi beszámoló ellenőrzése, 
- zárszámadás keretében központi támogatások elszámolása, 
- a költségvetési maradvánnyal kapcsolatos feladatok kezelése, 
- a központi költségvetés, államháztartás részére információszolgáltatása (PM Info, 

beszámoló, mérlegjelentés, költségvetés), 
- kontírozás (bank, pénztár), könyvelés, banki bizonylatok felszerelése, 
- bérkönyvelés, előirányzatok könyvelése, 
- bérnyilvántartás vezetése, 
- az irodát érintő pályázatok előkészítése, benyújtása, elszámolása, 
- az intézményekkel kapcsolatos támogatások, pályázatok elszámolása, 
- vevőállomány, szállítói állomány analitikus nyilvántartása, 
- tárgyi eszközök, befektetett eszközök analitikus nyilvántartásának vezetése, egyeztetés 

a főkönyvvel, az évközi feladások elkészítése, 
- az intézményekkel kötött együttműködési megállapodásban rögzített számviteli 

feladatok elvégzése, 
- az önkormányzati vagyon nyilvántartása, a vagyonkataszter vezetése. 

 
 

 
III) VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 

16.§ 
 

(1)  Főépítészi feladatok ellátása: 
 

- Segíti az Önkormányzat településfejlesztési és településrendezési önkormányzati feladatainak 
ellátását az épített környezet, a település tervszerű alakítása és védelme érdekében az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény és végrehajtási 
rendeleteinek keretei között. 



- Ellátja a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott 
önkormányzati főépítészi, valamint települési és a térségi főépítészi feladatokat, valamint 
elvégzi a rendeletben meghatározottak szerint a főépítészi együttműködési feladatokat. 
 

 
 

 (2)  Stratégiai és műszaki előkészítési feladatok ellátása az alábbiak szerint: 
 

- Az Önkormányzat Képviselő-testülete vagyongazdálkodási munkájának segítése, döntéseinek 
előkészítése – szükség szerint külső adatok beszerzésével, azok összehasonlításának 
elemzésével - és a döntések végrehajtása.  

- Ingatlanokkal kapcsolatos eladások, vételek és hasznosítások előzetes döntés-előkészítése: 
Alternatívák kidolgozása, állásfoglalást kérő, döntési alternatívákat tartalmazó előterjesztések 
készítése.  

- A Képviselő-testület állásfoglalása alapján az ingatlanokkal kapcsolatos eladások, vételek és 
hasznosítások jogi, Önkormányzati telekalakítási, értékbecslési, földhivatali, egyéb hatósági és 
műszaki előkészítése, szükség szerint előterjesztések készítése.  

- Földmérővel, értékbecslővel történő kapcsolattartás. 
- A Képviselő-testület döntéseinek végrehajtása:  

1. Adás-vételi, hasznosítási, stb. szerződések elkészítése a törvényességi referens 
bevonásával.  

2. A szerződések aláírásának lebonyolítása, az ügyfelekkel történő időpont egyeztetéssel, 
szükséges okiratok másolásával. 

3. Önkormányzati tulajdont érintő szerződések megvalósulásának, az azokban vállalt 
kötelezettségek és teljesítések végrehajtásának nyomon követése és ellenőrzése.  

4. A vagyonkataszteri nyilvántartást vezető ügyintéző felé az átvezetéshez, módosításhoz 
szükséges szerződések átadása, a műszaki tartalomban történő változásokról szóló 
feljegyzések készítése, azok továbbítása. 

 
- A telekalakítási, valamint környezetvédelmi és közlekedés hatósági eljárások során a Jegyzői 

szakhatósági állásfoglalások és belföldi jogsegélyek kiadása a településrendezési 
követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelőség szempontjából. 

- Egyéb ingatlan nyilvántartási (földhivatali) ügyintézés.  
- Önkormányzati tulajdont érintő tulajdonosi hozzájárulások kiadásával kapcsolatos 

bizottsági vagy testületi előterjesztések előkészítése. 
 

(3)  Erőforrás-gazdálkodási Csoport feladatainak ellátása az alábbiak szerint: 
 
a) Humánpolitikai feladatok 
 

- a Képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó humánpolitikai feladatok teljes 
körű ellátása, az önkormányzati intézményvezetői pályázatok pályázati kiírásának, a 
pályázati eljárás lefolytatásának kivételével, 

- a Polgármester és a Jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó humánpolitikai feladatok 
teljes körű ellátása, 

- a feladatok ellátásával összefüggő döntések előkészítése, képviselő-testületi 
előterjesztések készítése, a döntések végrehajtása, 

- közfoglalkoztatási pályázatok, kérelmek előkészítése, szerződéskötés, a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolások elkészítése.  

 
b) Katasztrófavédelem, honvédelem 
 



- a katasztrófavédelemről szóló, valamint a hozzá kapcsolódó jogszabályokban foglalt, a 
polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok teljes körű ellátása, 

- a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt, honvédelemmel és a 
különleges jogrendben bevezethető intézkedésekkel kapcsolatos jogszabályokban 
foglalt feladatok teljes körű ellátása 

- a polgármester feladat- és hatáskörébe utalt ár- és belvízvédekezési, vízkár-elhárítási 
feladatok teljes körű ellátása. 

c) Polgármesteri Hivatal gondnoksági feladatának végzése 
 

- irodaszerek, nyomtatványok beszerzése, 
- tárgyieszköz-leltár vezetése, 
- kiadott anyagok, eszközök, munkaruha és szakkönyvek nyilvántartásának vezetése, 
- tűzvédelmi és munkavédelmi oktatások megszervezése, nyilvántartása, 
- a hivatali gépjármű munkavégzésének szervezése, irányítása, annak vezetése, 

üzemanyag elszámolás, menetlevéllel kapcsolatos adminisztráció ellátása, 
- kapcsolattartás az irodai eszközök karbantartását végző szervezetekkel és a közmű, 

valamint mobiltelefon szolgáltatókkal, 
- hivatali épület fellobogózásával kapcsolatos feladatok elvégzése, 
- a Polgármesteri Hivatal informatikai feladatainak ellátása, a hálózati üzemeltetéssel, 

szerverek és munkaállomások üzemeltetésével, alkalmazások használatával 
kapcsolatos feladatok ellátása a vonatkozó dokumentumokban foglaltaknak 
megfelelően 

- a vagyonbiztosítással, gépjármű biztosítással kapcsolatos feladatok ellátása. 
 

 
 

IV) IGAZGATÁSI IRODA 
17.§ 

 
(1) Építéshatósági csoport feladatai 
 
Az általános elsőfokú építési hatósági jogkör gyakorlása, illetve az építési tevékenység 
jogszerűségének ellenőrzése az illetékességi területen belül: 
− Építési engedélyezési 
− Összevont engedélyezési 
− Fennmaradási engedélyezési 
− Használatbavételi engedélyezési 
− Bontási engedélyezési 
− Engedély meghosszabbítási iránti engedélyezési 
− Jogutódlás tudomásulvételi 
− Használatbavétel tudomásulvételi 
− Vészhelyzet esetén építési tevékenység tudomásulvétele 
− Az országos építési követelményektől való eltérési 
− Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti 
− Kötelezési 
− Végrehajtási, valamint 
− Szakhatósági eljárások lefolytatása, és a jogszabályokban meghatározott esetben és módon 

építésügyi hatósági szolgáltatás nyújtása, 



− A jogszabályokban meghatározott esetben műszaki, hatósági nyilvántartások, statisztikák 
vezetése, illetve az ehhez szükséges adatszolgáltatás biztosítása. 

− Közhiteles Címregiszterrel kapcsolatos feladatok 
− Házszámigazolások 
− Önkormányzati vagyonkataszterrel kapcsolatos feladatok 
− Településsel kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtése, továbbítása a KSH, illetve az illetékes 

hatóságok felé 
− A közterületek változásával kapcsolatos éves jelentés elkészítése a KSH felé 
− Választások, népszavazások, lebonyolításánál és orvosi körzethatárok készítése során a 

körzetek pontosítása, behatárolása 
− Takarnetes belső adatszolgáltatás. 
 
(2) Általános Igazgatási és Szociális Igazgatási Csoport feladatai 

 
− Hatósági bizonyítványok kiadása, 
− A 70 év felettieket megillető hulladékgazdálkodási díj alóli mentességre vonatkozó ügyek, 
− Környezetvédelemmel és növényvédelemmel kapcsolatos ügyek, 
− Birtokvédelmi feladatok ellátása, 
− Talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok ellátása, 
− Vízügyi igazgatási feladatok ellátása, 
− Hagyatéki ügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása, 
− Behajtási engedélyekkel kapcsolatos kérelmek elbírálása, 
− Közútkezelői feladatok ellátása, 
− Lakcím fiktiválási feladatok ellátása, 
− Közterület használati engedélyekkel kapcsolatos feladatok ellátása, 
− Anyakönyvi igazgatás 
− Lakásügyi feladatok 
− Kereskedelmi igazgatás 
− Telepengedélyezés. 
− Állategészségügyi, állattartási feladatok 
− Közterület-felügyelet 
-  Mezőőrség 

 
Szociális feladatok: 
 

− A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes szervezési, 
működtetési, fejlesztési feladatok végzése; 

− A szociális ellátásokkal kapcsolatos adatszolgáltatások és a jogszabályban előírt 
nyilvántartások vezetése, valamint az információs rendszer folyamatos karbantartása; 

− Rendkívüli települési támogatás megállapítása; 
− Beiskolázási segély megállapítása; 
− Köztemetés és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása; 
− Temetési segély megállapítása; 
− Lakhatási támogatás megállapítása; 
− Szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítása; 
− Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, megszüntetése, 

felülvizsgálata, továbbá az Erzsébet utalványok kiadásával kapcsolatos teendők 
intézése; 

− Szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítása; 
− Babaköszöntő program bonyolítása; 



− A Gyáli Élet Program rendeletben rögzített, kérelemre induló óvodakezdési és 
iskolakezdési támogatással kapcsolatos ügyintézés; 

− Az egy háztartásban élők kérésére hatósági bizonyítvány kiadása; 
− Megkeresésre környezettanulmányok végzése; 
− A HH, HHH gyermekek nyilvántartásának vezetése és adatszolgáltatások nyújtása a 

KIR-ben 
− Szünidei ingyenes gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatok ellátása. 

 
V) Polgármesteri Kabinet 

18.§ 
 
(1) A Kabinet a polgármester felügyelete és közvetlen irányítása alá tartozik. A kabinetet a 
polgármester irányítása mellett a kabinetvezető vezeti.  
 
(2) A kabinet által ellátandó feladatok: 
 
a) Titkársági feladatok:  
 
A Kabinet segíti a polgármester, az alpolgármester munkáját, ellátja az ezzel összefüggő 
szervezési, technikai és adminisztrációs feladatokat. Szervezi a polgármester, alpolgármester 
önkormányzati, kulturális és egyéb, a várost érintő programjait. Ellátja a polgármester, 
alpolgármester melletti titkársági, ügykezelési, ügyviteli feladatokat. Háttéranyagok, összegző 
anyagok készítésével segíti a munkájukat. Figyelemmel kíséri a polgármester, alpolgármester 
napi, heti, havi és hosszabb távú hivatali programjait és gondoskodik azok előkészítéséről. 
Bonyolítja a tisztségviselőkhöz érkező vendégek, ügyfelek fogadását. Előmozdítja a 
Polgármesteri Hivatalban a belső kommunikáció javításával kapcsolatos feladatok ellátását.  
 
b)  Kommunikáció és marketing feladatok:  
 
Figyeli, elemzi, szervezi a Képviselő-testület és szervei megjelenését a helyi, megyei és 
országos médiában, a médiával való kapcsolattartás az önkormányzati működés 
nyilvánossága érdekében. Ennek keretében szervezi a sajtómegjelenéseket, kapcsolatot tart az 
önkormányzat intézményeivel. Marketing eszközökkel segíti a Gyálról alkotott kép 
folyamatos, pozitív irányú javítását. Közreműködik az Önkormányzat és a Polgármesteri 
Hivatal arculatának kialakításában, kiadványok készítésében, a város hivatalos honlapjának 
tervezésében. Közreműködik Gyál Város hivatalos facebook oldalán és honlapján az 
információk naprakészségének biztosításában, a honlapon a közzététel rendjének 
megfelelően.  
 
c) Társadalmi kapcsolatokkal összefüggő feladatok:  
 
Előkészíti, segíti az önkormányzat társadalmi kapcsolatainak kialakításával és fenntartásával 
összefüggő feladatok ellátását. Ellátja a társadalmi szervezetekkel, egyéb szervezetekkel, más 
önkormányzatokkal való kapcsolatok és együttműködés szervezését, bonyolítását, 
koordinálását. Közreműködik a civil szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartásban. 
Szervezi a polgármester, alpolgármester fogadóóráit, szükség szerint közreműködik az ott 
felvetődött problémák megoldásában. Ellátja az önkormányzati hatáskörbe tartozó kitüntető 
díjak, elismerésre történő felterjesztésekkel kapcsolatos ügyviteli és szervezési feladatokat. 
Közreműködik a szakmai és lakossági fórumok szervezésében. Részt vesz a városi 
események, rendezvények tervezésével és előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásában, 



koordinálja azok szervezését. Ellátja a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 
munkájával kapcsolatos ügyviteli, szervezési feladatokat (meghívók elkészítése, postázása, 
jegyzőkönyvvezetés, jegyzőkönyvek továbbítása, döntések nyilvántartása).  
 
d) Stratégiai feladatok:  
 
Részt vesz a polgármesteri, alpolgármesteri döntést előkészítő javaslatok kidolgozásában. 
Részt vesz a tisztségviselői, illetve önkormányzati szintű elemzések, információs anyagok 
készítésében, azok összeállításában. Részt vesz a települési fejlesztési programok, akciótervek 
készítésében, véleményezésében. Gondoskodik a feladatköreit érintő képviselő-testületi 
döntések végrehajtásáról. Figyelemmel kíséri a városi kommunikációs felületeken keresztül 
érkező lakossági javaslatokat, észrevételeket, melyeket továbbít az illetékes vezetők számára.  
 
e) Nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok:  
 
Közreműködik az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Európai Uniós tagságából adódó 
feladatainak szervezésében. Közreműködik az önkormányzat – különös tekintettel a testvér- 
és partnervárosi – nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, elősegíti a külföldi delegációk 
fogadásának tervezését és lebonyolítását. Közreműködik a városi delegációk külföldi 
kiutazásának szervezésében. Segíti az önkormányzat intézményeinek nemzetközi kapcsolatait. 
Együttműködik és kapcsolatot tart a helyben működő EU-s és nemzetközi kapcsolatokat ápoló 
civil szervezetekkel. Közreműködik az Európai Uniós pályázati lehetőségek feltárásában és 
előkészítésében, hazai és nemzetközi támogatási források igénylésében. Nyomon követi a 
pályázati források felhasználását, elvégzi az elszámolásokat. Segíti a nem önkormányzati 
szervekkel közös pályázatok előkészítését.  
 
f) Egyéb feladatok:  
 
Elkészíti a polgármester, alpolgármester által meghatározott, a kabinet munkáját érintő 
előterjesztéseket és elvégzi az általuk meghatározott egyéb feladatokat. Elvégzi a Gyáli Élet 
Program keretében előirányzott támogatások szükséges beszerzések, megrendelések 
ügyintézésével, azok pénzügyi elszámolásával kapcsolatos faladatokat a Szervezési és 
Ügyfélszolgálati Irodavezető helyettes közreműködésével. Elvégzi a munkájával összefüggő 
reprezentációs és egyéb költségek elszámolásával és azok Pénzügyi és Adó Iroda részére 
történő dokumentálásával kapcsolatos feladatokat a Szervezési és Ügyfélszolgálati 
Irodavezető helyettes közreműködésével. Elvégzi a dolgozói elégedettségi kérdőívekkel és 
azok kiértékelésével kapcsolatos feladatokat. 
 

VI. 
 

A HIVATAL MŰKÖDÉSI RENDJE  
 

Általános szabályok  
19.§ 

 
(1) A Hivatal működését a jogszabályok, az ezekre épülő Hivatali SZMSZ, a belső 

szabályzatok, valamint a képviselő-testület és a Polgármester döntései, továbbá a 
Polgármester és a Jegyző utasításai határozzák meg.  

(2) A vezető, az ügyintéző, az ügykezelő és munkavállaló feladatait a Hivatali SZMSZ és 
a munkaköri leírás szabályozza. 



(3) A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon – egyebek mellett 
– tartalmazza: a munkakörben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a 
munkakört betöltők alá- és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó sajátos előírásokat és a 
helyettesítés módját. 

(4) Az ügy intézésére kijelölt köteles a vezető utasítása szerint eljárni, figyelembe véve a 
Kttv. rendelkezéseit. 

 
 

Munkarend és ügyfélfogadás 
20.§ 

 
(1) A Hivatal dolgozói munkarendjét, az ügyfélfogadás rendjét külön rendelet 

tartalmazza.  
(2) Az országgyűlési képviselőket, a képviselő-testület tagjait, a települési nemzetiségi 

önkormányzati képviselőket ügyfélfogadási időn kívül is soron kívül fogadni kell és 
részükre a szükséges felvilágosítást meg kell adni.  

(3) A Polgármester és a Jegyző minden hónap első szerdáján 13.00 órától 18.00 óráig 
ügyfélfogadást tart. 

(4) Az irodavezetők gondoskodnak arról, hogy a fogadónapokon, valamint az általános 
ügyfélfogadási időben az iroda feladatkörébe tartozó kérdésben felvilágosításra, 
intézkedésre jogosult ügyintézők a munkahelyükön tartózkodjanak. 

 
A kiadmányozás rendje 

21.§ 
(1)  Kiadmányozásra a hatáskör címzettje jogosult. 
(2)  A jogszabályban meghatározott hatáskörében 

a) a Polgármester (saját és átruházott hatáskörben), 
b) a Jegyző, 
c) az anyakönyvvezető 
kiadmányoz.  

(3) A kiadmányozási jog jogosultja e jogkörét részben vagy egészben átruházhatja, az 
átruházott kiadmányozási jogot visszavonhatja. Az átruházott kiadmányozási jog 
tovább nem delegálható. Az átruházás nem érinti a hatáskör jogosultjának a személyét 
és felelősségét. 

(4) A Polgármester és a Jegyző a kiadmányozás rendjét kiadmányozási szabályzatban 
állapítja meg, amely tartalmazza azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti 
egységek vezetői a Hivatal képviselőjeként járhatnak el. 

 
A helyettesítés rendje 

20.§ 
 

(1) A Jegyzőt akadályoztatása, távolléte vagy a jegyzői tisztség ideiglenes betöltetlensége 
esetén a Polgármester által kinevezett Aljegyző helyettesíti. 

(2) A gazdasági vezetőt akadályoztatása, távolléte vagy a tisztség ideiglenes 
betöltetlensége esetén a Pénzügyi és Adó Iroda Számviteli Csoportjának vezetője 
helyettesíti. 

(3) Az irodavezetőt – a Jegyző egyetértésével – az adott tárgykörért felelős csoportvezető 
helyettesíti. 

(4) A csoportvezetőt a munkaköri leírása szerinti ügyintéző helyettesíti. 



(5) A Hivatal köztisztviselői, munkavállalói a munkaköri leírásukban foglaltak szerint 
helyettesítik egymást.  

 
A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 

21.§ 
 
A munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét a köztisztviselők és ügykezelők tekintetében a 
Gyáli Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata tartalmazza. 
 

Az adatvédelmi tevékenység irányítása 
22.§ 

 
A Hivatalban a személyes adatkezelési, adatbiztonsági és adatszolgáltatási, valamint a 
közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő tevékenységet a Jegyző által kijelölt 
adatvédelmi felelős látja el a Hivatal belső szabályzataiban, valamint a munkaköri leírásában 
foglaltaknak megfelelően.  
 

Belső ellenőrzés  
23.§ 

 
A belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a hivatal megbízási szerződés útján, külső szakértő 
bevonásával gondoskodik, a Belső Ellenőrzési Kézikönyvnek megfelelően. 
 

VII. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
24.§ 

 
(1) Jelen Hivatali SZMSZ 2015. július 1.napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete 261/2012. (XII.13.) sz. 

határozatával jóváhagyott Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata.  
 
 
 
 

Gyál, 2015. május 29. 
 
 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 
 
 

Jelen Szabályzat egységes szerkezetben tartalmazza a 173/2017.(VIII.14.) sz. és a 
../2018.(I.25). sz határozatokkal elfogadott módosításokat. 
 

Gyál, 2018. január 26. 
 

Rozgonyi Erik 
   címzetes főjegyző 



 
 
 

GYÁLI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI 
 

1. a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését bemutató ábra 
2. vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1. melléklet 
 

A Hivatal szervezeti ábrája 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
       
       
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I. Gyál Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 

VI. Főépítész 

III. Alpolgármester 
II. Polgármester 

V. Aljegyző 

 IV. Jegyző 

VII. Belső ellenőr 

XII. Polgármesteri 
Kabinet 

IX. Igazgatási Iroda 

VIII. Városfejlesztési 
Iroda 

 

XI. Szervezési és 
Ügyfélszolgálati iroda 

 

X. Pénzügyi és Adó 
Iroda 

  
 



 
 
 

2.melléklet 
 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó  

munkakörök 

1)       Évente köteles vagyonnyilatkozatot tenni: 

- jegyző, aljegyző 
- Pénzügyi és Adó Iroda irodavezetője. 

  

2)       2 évente köteles vagyonnyilatkozatot tenni  

- irodavezetők, irodavezető-helyettesek,  
- a Pénzügyi és Adó Iroda valamennyi köztisztviselője  

  

3)      5 évente vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett a Hivatal minden köztisztviselője, aki nem 
tartozik az 1. és 2. pontok hatálya alá.  

  

 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2017. 
évi beszámolójának elfogadására 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (1) f) pontja, továbbá Gyál 
Város Önkormányzata Jegyzőjének a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről szóló 6. sz. 
utasítása 9. pontja szerint a Jegyző évente beszámol a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal 
tevékenységéről. 
 
Megköszönve a T. Képviselő-testületnek az egész éves szakmai együttműködést, az egyes irodák munkáját és a 
kapcsolódó tevékenységeket bemutatva, a mellékelt beszámoló elkészítésével ezen törvényi kötelezettségemnek 
kívánok eleget tenni. 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2017. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pápai Mihály polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Ifjúsági és Sport Bizottság 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
 
Az előterjesztést készítette:  Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2018. január 5. 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
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Beszámoló a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról 
 

I. Bevezető 
 

A Gyáli Polgármesteri Hivatal szervezetének 2012. évi végi átalakítását követően immáron ötödik éve 
működik az a gyakorlat, amellyel hatékonyabban sikerült működtetni a várost és a városi intézményeket 
egyaránt. A 2014-ben elvégzett szervezeti átvilágítás megerősítette, hogy az átalakítás sikeres volt, néhány 
kisebb változtatásra azonban kaptunk javaslatokat. Ezekből a tavalyi évben végrehajtottuk azt, hogy az 
intézményeink igazgatásával, felügyeletével megbízott kollégákat kiemeltük az Igazgatási Iroda fennhatósága 
alól és a Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda feladatkörébe, külön önálló csoportba szervezve őket közvetlenebb 
felsővezetői kapcsolatot kaptak, míg a szociális ügyekkel foglalkozó munkatársak az Általános Igazgatási és 
Szociális Igazgatási Csoport állományába kerültek. E mellett a Pénzügyi és Adó Irodán belül is változtatás 
történt, mivel 2017. szeptemberétől külön Pénzügyi Csoport és külön Számviteli Csoport látja el a feladatokat, 
amely struktúra jobban leképezi az Önkormányzat és intézményei gazdálkodással összefüggő teendőit. A 
közigazgatási bürökráciacsökkentési javaslatok között folyamatosan szóba kerültek olyan további hatáskörök, 
amelyek átkerülhetnek kormányhivatali feladatellátásba (ipar-kereskedelmi igazgatás, anyakönyv, 
építéshatóság), azonban a tavalyi évben ilyen jellegű átalakításra nem került sor és a 2018. évi országgyűlési 
választásokig ezek le is kerültek napirendről. Egyre fogyó számban segítik munkánkat közhasznú irodai 
dolgozók, mivel a kedvező munkaerőpiaci körülmányek miatt többen találtak maguknak megfelelő állást akár a 
köz-, akár a magánszférában. Az évet végigkísérték a Magyar Államkincstár által üzemeltetett ASP Központ 
szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos problémák elsősorban az adó szakrendszerben, de a 2015. évi 
bevezetéshez képest már sokkal gördülékenyebb a rendszer. Igyekeztünk felkészülni a 2018. évtől kötelező 
elektronikus közigazgatás bevezetésére és az ASP gazdálkodási moduljának indítására, bár sajnálatos módon 
ezekhez az ezzel foglalkozó központi szervektől alig kaptunk információt és segítséget, jellemzően azokat is 
csak nagyon az év végén, így várhatóan 2018-ban, működés közben kell elsajátítanunk azok használatát.  

 
A Gyáli Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése 

 
A 2013-tól működő hivatali struktúra megmaradt, de 2017. szeptemberétől a bevezetőben említett változások 
történtek az egyes Irodákon belül. A Hivatal élén a jegyző áll, akit feladatainak ellátásában a független belső 
ellenőr is segített. Helyettese az aljegyző, aki egyben vezeti a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodát. E mellett a 
Pénzügyi és Adó Iroda, az Igazgatási Iroda és a Városfejlesztési Iroda vesz részt a város életének irányításában 
és a polgárok kiszolgálásában, míg a korábbi törvényességi referensi munkakört megszüntetve a státuszt 
áthelyeztük a Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda Intézményfelügyeleti Csoportjához, ahol egyebek mellett az 
egyre hangsúlyosabbá váló adatvédelmi, adatkezeléssel összefüggő szabályozási feladatokat is ellátó 
munkatársat vettünk fel. 
 

II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 

A Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda két csoportra tagozódik, Szervezési Csoportra és Intézményfelügyeleti 
Csoportra. Az iroda létszáma a beszámolási időszak végén 13 fő, továbbá 1fő közhasznú dolgozó segíti az irodai 
munkát, aki főleg az iktatás, irattározás, rendezvényszervezés előkészületi feladataiban vesz részt. Az iroda 
vezetője dr. Nagy Erika aljegyző. Az irodavezető helyettese Szabó József Gézáné, aki egyben ellátja a 
Szervezési Csoport vezetésével járó feladatokat.  Az Intézményvelügyeleti Csoport vezetője 2017. szeptember 
01. napjától Pap Krisztina.  
 
A beszámolási időszakbanSávai Mária megbízási szerződés keretében segítette a Szervezési Csoport munkáját, 
feladatköre a város 20. éves születésnapi ünnepségsorozatának koordinálása volt, melyről a részletes beszámolót 
1. sz. melléklet tartalmazza. 
 
A Szervezési Csoport létszáma 10 fő, feladatkörébe tartozik: 

- önkormányzati, hivatali rendezvényszervezés, szakmai és lakossági fórumok szervezése; 
- nemzetközi kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok felkutatása, testvértelepülésekkel való kapcsolattartás és 

ezekhez pályázati források felkutatása, a pályázatok megírása, beadása, projektmenedzseri feladatainak 
ellátása; 

- önkormányzati hatáskörbe tartozó kitüntető díjak, elismerésre felterjesztések ügyvitele, 
- a Polgármester és a Jegyző médiában, sajtóban való megjelenésének tervezése, szervezése, 
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- a civil szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartás, az Önkormányzat által civil szervezetek 
támogatása tárgyában kiírt pályázatokkal kapcsolatos adminisztráció (képviselő-testületi előterjesztések 
elkészítése, pályáztatás lebonyolítása, támogatási szerződések elkészítése), 

- a Polgármesteri Hivatal által a Gyáli Mi Újságban megjelentetni kívánt újságcikkek, felhívások 
határidőben való továbbítása a szerkesztőséghez, 

- titkársági feladatok ellátása a Polgármester, Alpolgármester, Jegyző, Aljegyző tekintetében, valamint 
munkájuk segítése a következők szerint: 
 a polgármesteri, jegyzői programok, fogadóórák előkészítése, koordinálása, 
 vezetői értekezletekről és egyéb megbeszélésekről emlékeztető készítése, az ott született döntések 

végrehajtásában, az elmaradt feladatok visszaellenőrzésében való közreműködés, 
 az irodát érintő reprezentációs költségek elszámolása, Pénzügyi és Adó Iroda részére 

dokumentálása. 
 Gyál Város hivatalos honlapján az információk naprakészségének biztosítása a közzététel 

rendjének megfelelően, 
 közreműködés az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal arculatának kialakításában, 

kiadványok készítésében, a város hivatalos honlapjának tervezésében, 
 önkormányzati, hivatali reprezentáció, vendégek fogadása, a reprezentációs kereten belül, 

- a „Kertváros” Önkormányzati Társulás munkájával kapcsolatos szervezési feladatok ellátása (meghívók 
elkészítése, postázása, jegyzőkönyvvezetés, jegyzőkönyvek továbbítása, döntések nyilvántartása); 

- a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás munkájával kapcsolatos szervezési feladatok ellátása 
(meghívók elkészítése, postázása, jegyzőkönyvvezetés, jegyzőkönyvek továbbítása, döntések 
nyilvántartása); 

- menetrendi egyeztetések koordinálása a tömegközlekedést biztosító szolgáltatóval; 
- bizottsági és képviselő-testületi anyagokkal kapcsolatban: 

 külön szabályzat szerint az ülések meghívóinak és anyagainak előkészítése, továbbítása, 
 szükség esetén társadalmi egyeztetés a rendelettervezeteket illetően,  
 az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, továbbítása, 
 külön szabályzat szerint a döntések továbbítsa az előterjesztő irodavezetőnek, nyilvántartás 

vezetése a rendeletekről, határozatokról, azok végrehajtásáról, 
- rendeletek és szabályzatok, utasítások nyilvántartása, közzététele, aktualizálása, a rendeletek egységes 

szerkezetbe foglalása a honlapon és a hivatali szerveren, 
- igény szerint a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásain felmerülő 

jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása, részvétel a Jegyző képviseletében ezen üléseken, az elkészült 
jegyzőkönyvek továbbítása a Kormányhivatal felé, 

- hivatali személyi használatú személygépjárművel kapcsolatos ügyvitel biztosítása, 
- ügyviteli és ügykezelési feladatokkal kapcsolatban a mindenkor hatályos iratkezelési szabályzat alapján: 

 beérkező küldemények felbontása, ellenőrzése, valamint a pénz, illetékbélyeg és értékek kezelése, 
 beérkező küldemények, beadványok, Hivatali kapun keresztül küldött elektronikus 

dokumentumok érkeztetése, azonosító jeggyel történő ellátása,  
 szignálás, főszámos iktatás végzése, kezelési feljegyzések készítése,  
 beérkező küldemények átadása ügyintézőkhöz, 
 ügyiratok szerelése, csatolása, mutatózás, 
 határidők nyilvántartása, 
 előadói ív kitöltése, 
 kiadmányozás szabályai betartásának felügyeletében való közreműködés, 
 ügyiratok belső és külső továbbítása, visszaérkezett küldemények kezelése, 
 ügyiratok irattári kezelése, kiadása, 
 iratról másolat, jegyzet készítése,  
 az iratok korszerű tárolásának biztosítása, 
 ügyiratok selejtezése, levéltárnak átadása, 
 ügyiratforgalmi és hatósági adatszolgáltatás, 
 tértivevények irodánkénti leválogatása,  
 a kimenő levelek postakönyvben való nyilvántartása, továbbítása, 
 titkos ügyiratok kezelése, 
 az iratkezelés felügyeletében való közreműködés. 

-    Ügyfélszolgálat működtetése: 
 közjegyzői és bírósági hirdetmények kifüggesztése és záradékolása, 
 termőföld elővásárlási jogról hirdetmények közzététele és záradékolása, 
 lakossági információszolgáltatás, hirdetmények kifüggesztése, 
 közérdekű bejelentések, kérelmek, panaszok, közszolgáltatási problémák kivizsgálásra történő 
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továbbítása, megválaszolása, 
 napi ügyfélforgalom lebonyolításának szervezése, telefonos információszolgáltatás, 

 
A városi rendezvényeken kívül 2017. évben összesen 126 db esemény szervezését, az ezzel összefüggő 
adminisztrációs feladatokat látta el a csoport.. Ez havi átlagban 10,5. eseményt jelentett a rendezvénynaptárban, 
melyek az események jellege szerint az alábbiak voltak: 

Apparátust érintő:   12 
Képviselő-t-, Biz.-i:  96 
Egyéb hivatali események: 18 

 
A városi ünnepségek lebonyolításában az Arany János Közösségi Ház, a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft, valamennyi köznevelési intézmény, a civil szervezetek, és a Városi 
Egészségügyi Központ is részt vállalt. Elmondhatjuk, hogy csakis a szoros, együttműködő munkakapcsolat tette 
lehetővé, hogy ezek az események 2017-ben is magas színvonalon kerüljenek megrendezésre.  
 
Egyéb szervezési munkák: 
Ügyfélelégedettség mérés  június 1-14. 211 db kérdőív 
Dolgozói elégedettség mérés október  1-10. 46 db elektronikus kérdőív 
Polgármester májusi osztályfőnöki órái 194 fő 
 
Civil szervezetekkel való kapcsolattartás 
Az önkormányzati költségvetés cél- és általános tartalék rovaton tervezett keretösszegeken (15 millió Ft) belül a 
Képviselő-testület és Polgármester által jóváhagyott 42 db megállapodást kötöttünk civil szervezetekkel, 
magánszemélyekkel, melyből 3 millió Ft civil szervezet, 5 millió Ft sportoló, valamint sportegyesület részére 
pályázati úton került odaítélésre. A pályázatok lebonyolítása kapcsán a civil szervezetek eseményein több 
alkalommal részt vettünk, ily módon is értesültünk a vállalt programok megvalósításáról. A városnak jelentős 
közösségi élete van és mi is törekszünk a civil szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartásra, illetve a 
részükre történő segítségnyújtásra. 
 
Arculati elemek, városi imázs, honlap 
A városi rendezvények színvonalát sikerült a korábbi nívón tartani és a médiamegjelenések száma is 
megfelelőnek mondható. Az Új Gyáli Újság számára2017-ben …. db újságcikket adtunk le. 
Gyál város hivatalos honlapját – az adatvédelmi és közzétételi szabályok figyelembe vételével - folyamatos 
frissítéssel, aktuális adatszolgáltatásokkal, friss információkkal töltjük fel. Az oldalunkat 2017. évben ………. 
alkalommal keresték fel, tehát elmondhatjuk, hogy sokan látogatják. A honlap mindezeken felül folyamatosan 
igyekszik beszámolni a városban zajló fontosabb eseményekről, történésekről. 2017. évben 312db hírt, eseményt 
tettünk közzé a honlapon. 
 
2017. évben 18 rendes és rendkívüli képviselő-testületi ülés, 1 közmeghallgatás, valamint 1 román és 1 roma 
nemzetiségi önkormányzati közmeghallgatás volt. 
 
Pénzügyi és Gazdasági bizottsági ülések száma:     26 
Szociális és Egészségügyi bizottsági ülések száma:     16 
Ifjúsági és Sport bizottsági ülések száma:                        8 
Oktatási és Kulturális bizottsági ülések száma:     15 
Közbiztonsági és Környezetvédelmi bizottsági ülések száma:   13 
 
Bizottsági üléseken, „Kertváros” Önkormányzati Társulási üléseken, továbbá egyéb külső kapcsolati (pl.: 
FAÖT) üléseken láttak el a  munkatársak titkársági feladatokat.A „Kertváros” Önkormányzati Társulási üléseken 
összesen …. db határozat meghozatalára került sor.  
 
A képviselő-testületi és bizottsági üléseken az alábbiakban  részletezett darabszámú  határozatok születtek: 

- Képviselő testületi határozatok:        261db 
- Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozatok:    211 db 
- Szociális és Egészségügyi bizottsági határozatok:    174 db 
- Ifjúsági és Sport bizottsági határozatok:     25 db 
- Oktatási és Kulturális bizottsági határozatok:    77db 
- Közbiztonsági és Környezetvédelmi bizottsági határozatok:  49 db 
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A csoport munkatársai végzik a helyi rendeletek egységes szerkezetbe foglalását, nyilvántartását és közzétételét, 
valamint a hivatali belső szabályzatok, utasítások nyilvántartását is.Feladatkörükbe tartozik a termőföld adás-
vételi, valamint haszonbérleti szerződések, hirdetmények - vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő - 
kifüggesztése,határidő lejártának figyelése, nyilvántartása, a beérkező számlák érkeztetése, nyilvántartásba 
vétele, átadása a Pénzügyi és Adó Iroda részére, valamint a képviselői vagyonnyilatkozatok jogszabályi előírás 
szerinti átadás-átvétele, nyilvántartása.A csoporthoz beérkezett panaszügyek a járdák nem megfelelő állapotára, 
a városban lévő útkereszteződések zöldnövényzet általi beláthatatlanságára,a Milleneumi Parkban elhelyezésre 
került nyilvános illemhely nem rendeltetésszerű használatára, rongálásának bejlentésére vonatkoztak. A 
közvilágítással kapcsolatban 69 db bejelentés volt a lakosság részéről, mely 44 szakaszhiba esetén az 
áramszolgáltató részére, további 25 hiba esetén a közvilágítási hibák javításával megbízott társaság részére 
továbbításra kerültek. A közvilágítási hibabejelentések számánál jelentős csökkenés mutatkozik az előző évhez 
képest, hiszen 2016. évben  összesen 117 db hibabejelentés érkezett, melyből szakaszhiba 78, egyéni 39 hiba 
bejelentés érkezett  Hivatalunkhoz. 
 
A 2017. június 1-14. közötti időpontban a Polgármesteri Hivatalban végzett ügyfélelégedettségi és a novemberi 
dolgozói elégedettségi felmérés kérdőívei és a kiértékelés a csoport munkatársainak közreműködésével 
készültek.  Az ügyfélelégedettségi kérdőívek kiértékeléséről készült tájékoztatónkat a 2017. szeptemberi 
képviselől-testületi ülésre beterjesztettük. A dolgozói elégedettségmérés értékelése jelen beszámoló 2. sz. 
mellékleteként található meg. 
 
Iktató: Az ASP Iratkezelő rendszer használatával az iktatón keresztül történik a napi postaforgalom, ők végzik a 
beérkező és kiküldésre kerülő küldemények elektronikus érkeztetését, expediálását. 2017. évben 57.765 irat 
keletkezett. Az ASP rendszeren belül az ügyintézők egy része maga végzi az alszámos kimenő iktatást. Az iktató 
munkatársai havonként hátralékos listát készítenek, amely alapját képezi a vezetői ellenőrzésekne, emellett 
féléves és éves hatósági statisztikai adatszolgáltatást (OSAP) is készítenek. Az ügyiratforgalom a beszámoló 3. 
sz. mellékletét képezi. 
 
A Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány adminisztrációs feladatait Szabó József Gézáné, mint az alapítvány 
kuratóriumi tagja végzi. Gyál Város Önkormányzata által biztosított összeggel sikerült a Gyáli Rendőrőrsön 
belül 4 fő rendőr járőrt 2017. évben 20 e.Ft/hó/fő lakhatási támogatásban részesíteni az Alapítványon keresztül.  

A gyáli HelpyNet közbiztonsági rendszerben leadott jelzések száma és fajtája szerinti bontás a következő: 

•  2017 év végéig Gyál irányítószámával 1997 felhasználó regisztrált a HelpyNet rendszerében.  

•  2017. 01.01 – 2017.12.31. időszakban 41 riasztást és 2 közterületi bejelentést kezdeményeztek a lakosok, 
amelyekkel kapcsolatban a diszpécserügyelet munkatársai sikeresen intézkedtek. 

Intézményfelügyeleti Csoport 
 
Az intézményi igazgatási feladatok ellátásban 2017. évben szervezeti, és személyi változás következett be. 
A csoportból nyugdíjba vonult Sághi Tamásné 2017. szeptember 1-jétől, a csoport a Képviselő-testület döntése 
nyomán az Igazgatási Irodáról a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodára került át. A csoportvezető személyében 
változás történt, továbbá az irodán belüli feladatátcsoportosítás eredményeképpen a csoport feladatai kibővültek 
az adatvédelmi felelősi feladatok ellátásával, melyek ellátására új kolléga is érkezett 2017. december 1. napján. 
Az elmúlt négy hónap tapasztalatai alapján a szervezeti átalakítás sikeresnek mondható, a csoport új irodába való 
integrálása eredményes volt. 
Az intézményfelügyeleti munka az óvodák, a szociális és egészségügyi intézmények, valamint a közművelődési- 
közgyújteményi intézmény vonatkozásában teljes, viszont - mint ahogyan 2013-tól folyamatosan – ebben az 
évben is azzal szembesültünk, hogy számos feladatot, információt tőlünk igényel mind a Monori Tankerület,  
mind a Pest Megyei Kormányhivatal, és sokszor az iskolák igazgatói is a megszokott csatornákon kollégáinktól 
kérnek segítséget, támogatást.  
 
Az általuk végzett legfontosabb feladatok közül néhány: 
 

 folyamatosan kapcsolatban álltak az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények vezetőivel, 
a „Kertváros” Önkormányzati Társulás által fentartott intézmény vezetőjével és a szakmai vezetőkkel,  

 a költségvetés elfogadása előtt ellenőrizték az intézményekben dolgozó 250 fő közalkalmaztott 
személyi juttatásaira betervezett összegeket az ágazatonkénti specialitások figyelembevételével. 
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 az intézményvezetők szakmai munkájához  segítséget nyújtottak, folyamatosan gondoskodtak az 
intézmények működését meghatározó alapdokumentumok felülvizsgálatáról, aktualizálásáról (Alapító Okirat 
(Kincstár által bevezetett új formanyomtatvány alkalmazása), SZMSZ, Szakmai Program, munkatervek), 
gondoskodtak a kincstári törzskönyvi nyilvántartás aktualizálásáról (abevjava elektronikus rendszer kezelése), 

 intézkedtek az óvodai és bölcsődei nyitva tartás és felújítás, karbantartás időpotjának 
meghatározása ügyében, 

 ellenőrizték az intézményvezetők által (óvodák, bölcsi, szoc.) a normatíva megalapozó 
felméréshez és az évközi pótigény és lemondáshoz, normatíva elszámoláshoz benyújtott adatokat, valamint az 
előző évi normatíva elszámolással kapcsolatos kincstári megállapításokra reagáltak, egyeztettek a Pénzügyi és 
Adó Irodával az intézményvezetők adatszolgáltatása tekintetében. A normatívával kapcsolatos teendők ellátása 
egész évben folyamatos munkát, leterheltséget jelentett, 

 helyszínen ellenőrizték (januárban és októberben) az óvodák személyi állományát (minősített 
pedagógusok), óvodások létszámadatait (7 évesek, 3 év alatti gyermekek SNI, nem magyar állampolgárok, 
csoportlétszámok stb.), továbbá az október 1-jei statisztikákat az állami támogatások megalapozottsága 
érdekében,  

 intézményi bejárást tartottak a nevelési év kezdetekor az óvodákban és a bölcsődében, 
 bekérték valamennyi intézmény előző évi működéséről készített beszámolóit, melyeket az 

illetékes szakbizottság, majd a Képviselő-testület elé terjesztettek, 
 előterjesztették az óvodák 2018-2023 továbbképzési időszakára vonatkozó továbbképzési 

programjait, valamint az óvodák éves beiskolázási terveit, 
 előterjesztették – a szociális intézmények kivételével – valamennyi intézmény módosított 

Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
 előkészítették a Gyáli Bóbita Bölcsőde intézményvezetői pályázati kiírásait, intézték a pályázati 

eljárással kapcsolatos teendőket, eddig öt pályázati forduló zárult eredménytelenül, 
 vezetik a város óvodaköteles gyermekeinek nyilvántartását, 
 vezetik az óvodás korú sajátos nevelési igényű gyermekek nyilvántartását, 
 az évről-évre egyre nagyobb számban megjelenő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának 

ügyében folyamatosan kapcsolatban vannak, és igen jó kapcsolatot ápolnak a Gyömrői EGYMI-vel, azonban 
utazó gyógypedagógust – óvodáinkban ellátott SNI-s kisgyermek számára – ezidáig még nem tudtak – 
szekemberhiányra hivatkozással – biztosítani, azonban a Képviselő-testület novemberi döntése nyomán remény 
van arra, hogy az SNI-s gyermekek mellé sikerül megbízási szerződés keretében szakembert találni, és az 
ellátásukat, fejlesztésüket biztosítani, 

 vezetik a településünkön működő családi bölcsődék nyilvántartását, továbbá 
 azon gyermekek nyilvántartását, akik más településen teljesítik óvodáztatási kötelezettségüket; a 

tanköteles gyermekek nyilvántartásának vezetésében folyamatosan együttműködnek a Kormányhivatallal és 
adatokat szolgáltatnak részükre, 

 jogszabály előírásai szerint intézték az óvodai beiratkozással kapcsolatos teendőket az óvodai 
jelentkezés időpontjának és módjának meghatározásától folyamatosan,  

 a Gyáli Tátika Óvoda székhelyének rekonstrukciós munkálatai miatt a gyermekek a gyermekek 
elhelyezését a az alapító okirat szerint a 2017/2018. nevelési évben székhellyé váló Bartók utcai tepelhelyen, 
illetve 1 csoport vonatkozásában pedig a Gyáli Liliom Óvodában biztosították,  

 a 3 éves kortól kötelező óvodáztatással kapcsolatban tájékoztatták a lakosságot a felmentés 
lehetőségéről, eljárásrendet dolgoztak ki (védőnők, óvodavezetők bevonása) és a beérkező felmentési kérelmeket 
folyamatosan elbírálják, határozatot hoznak, 

 a kötelező óvodáztatás ügyében a szülőket folyamatosan tájékoztatják írásban és szóban is a 
felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban, 

 bonyolították a Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatos feladatokat a pályázat kiírásától az 
elbírálásig,intézkedéseket tettek a  támogatások folyósítása érdekében, 

 a Bursa Hungaricához kapcsolódó Gyáli Egyetemista Programban nyújtott egyszeri kiegészítő 
támogatások nyújtását intézték, 2017-ben 32 fő részesült ebben a támogatásban,  

 érdekeltségnövelő pályázatot nyújtottak be közművelődési intézmények technikai-, műszaki 
fejlesztése vonatkozásában, 

 könyvtári állománygyarapításra támogatási igényt nyújtottak be, 
 előterjesztették az iskolai alapítványok támogatásával kapcsolatos határozati javaslatot, 
 intézték a gyáli gyermekek révfülöpi táborozásának támogatásával kapcsolatos teendőket, 
 intézték a nyári napközi megszervezésével kapcsolatos feladatokat (peagógusokkal való 

szerződéskötésben, elszámolásban közreműködtek), 
 a KSH statisztikák határidőre történő benyújtásáról gondoskodtak az egészségügyi, szociális és a 

közművelődés ésközoktatás területén, 



8 
 

 a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása ügyében szerződést kötöttek, havi jelentéseket 
továbbítottak, továbbá feléves és évvégi elszámolást készítettek, 

 adatot szolgáltattak januárban a KIR-be a HH és HHH gyermekekről (óvodások, általános- és 
középiskolások), ennek jelentése a hivatali szervezetátalakítás nyomán az Igazgatási Iroda hatáskörébe került, az 
októberi jelentést már az Igazgatási Iroda teljesítette, 

 fogadták a hozzájuk forduló bölcsődés, óvodás és iskolás korú gyermekek szüleit és segítséget 
nyújtottak a felmerülő problémáik megoldásában, kezelték a beérkezett panaszokat, 

 Önkormányzatunk, a Nemeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint az Érdi 
Szakképzési Centrum között kötendő vagyonkezelési szerződést a Képviselő-testület elé terjesztettek. 
 
A kulturális-, az egészségügyi-, de különösen az oktatási- és szociális- ágazatokat értintő gyakran változó 
jogszabályi környezet (törvények és végrehajtási rendeletek) figyelemmel kísérése önmagában is sok feladatot ró 
a két munkatársra, leterheltségük évről-évre nő, reményeink szerint a csoport új jogász végzettségű adatvédelmi 
felelőse segítséget jelent majd a kollégáknak jogértelemzés, és jogalkalmazás területén. 
 

 
III. Pénzügyi és Adó Iroda 

 
A Pénzügyi és Adó Iroda vezetője és egyben a Hivatal gazdasági vezetője Diera Éva.  
Az Irodához 16 fő tartozik, három csoportra tagozódik. A csoportok felépítése az év során megváltozott, 2017. 
szeptember 1-jétől az Adó Csoport változatlanul hagyása mellett, Pénzügyi Csoport és Számviteli Csoport került 
kialakításra. 
A személyi állomány viszonylag stabilnak mondható, és jól képzett. 2017. évben 1 fő (Pályi Lászlóné pénztáros) 
töltötte felmentési idejét és vonult nyugdíjba 2017. decemberében. Munkakörét Kissné Szarka Ilona vette át, az ő 
helyére pedig új munkatársat vettünk fel.További 1 kollégánk az év elejével kezdte meg szülési szabadságát, 
munkakörének betöltésével sikerült megoldani. 
A Pénzügyi Csoport munkáját 1 fő közfoglalkoztatott segítette. 
 
Az Iroda fő tevékenységei: 

- Adóztatási feladatok, 
- Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Önkrományzat fenntartásában és működésében 

maradt hat intézmény, a „Kertváros” Önkormányzati Társulás, valamint az általa működtetett 
Kertváros Szociális Központ, a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT), valamint 
a Román Nemzetiségi Önkormányzat és Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi és számviteli 
feladatai. 

 
Gyál Város Önkormányzata 2015. július 1-től csatlakozott az ASP Központhoz, amelynek keretében 4 
szakrendszerrel (iratkezelő, adó, ipari és kereskedelmi, valamint ingatlanvagyon-kataszter szakrendszerek) 
csatlakozott az ASP rendszerhez. Az eredeti csatlakozási szerződésben foglaltakkal ellentétben a gazdálkodási 
szakrendszer bevezetése 2015. július 1-jén nem valósult meg a bevezetésére rendelkezésre álló idő szűkössége, a 
program kiforratlansága és rendkívüli bonyolultsága miatt. A pénzügyi és számviteli feladatokat 2017-ben 
továbbra is a Polisz programmal valósította meg az Iroda.  
2018. január 1-jétől jogszabályi kötelezettség miatt az ASP Gazdálkodási szakrendszerének bevezetése 
elkerülhetetlenné vált Gyál Város Önkormányzata esetében. 2017. szeptemberétől rendkívül nagy terhet rótt a 
Pénzügyi és a Számviteli Csoport munkatársaira a program bevezetését megelőző oktatásokon való részvétel (6 
egész napos oktatás Budapesten), a törzsadatok kialakítása, illetve a munkafolyamatok ASP Gazdálkodási 
szakrendszerre való leképezése és helyi alkalmazásnak megalapozása. 
 
A köznevelési intézmények köznevelési feladatainak ellátását szolgáló önkormányzati vagyona és vagyoni 
értékű jogai leltár szerint 2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes 
vagyonkezelésébe kerültek. A működtetés átadása az önkormányzat és a tankerületi központ közötti 
megállapodással valósult meg, amelynek előkészítése során (selejtezési, leltározási, egyeztetési feladatok) az 
Iroda dolgozóira jelentős többletfeladat hárult. 
 
További, igen jelentős erőforrásokat igényelt az Iroda dolgozóitól az Állami Számvevőszék által megkezdett 
ellenőrzés. Az Állami Számvevőszék 2017. szeptemberében kezdte meg az Önkormányzat és a Polgármesteri 
Hivatal 2014-2016-os évekre kiterjedő pénzügyi- és vagyongazdálkodásának átfogó ellenőrzését. Az ellenőrzés 
során 25 tanúsítványt kellett az időszakra vonatkozóan kitölteni, valamint 12 fő pontból álló 
dokumentumjegyzék alapján több ezer - a vizsgált időszak könyvelési anyagából kigyűjtött és beszkennelt - file 
került feltöltésre az ÁSZ informatikai rendszerébe. 2017-ben 3 alkalommal érkezett adatbeküldésre felszólító 
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levél a Számvevőszéktől, minden esetben 5 munkanap állt rendelkezésra a feladat teljesítésére. A határidő 
szűkössége és a feldolgozásra kijelölt adatok hatalmas volumene miatt az Iroda dolgozóinak erőn felül kellett 
teljesíteniük, amely csak kiemelkedő összefogással és átmenetileg a napi feladatok rovására valósulhatott meg. 
 
 
Adó Csoport 
 
Az Adó Csoport feladatait 6 fő végzi. Az Adó Csoport az adóztatási – építményadó, iparűzési adó, 
gépjárműadó - és egyéb feladatokat (pénzforgalom könyvelése, idegen tartozások behajtása, igazolások 
kiállítása, stb.) látja el. Ezen kívül munkaidejük jelentős részét teszi ki az adók módjára behajtandó 
köztartozások kezelése, melyek az alábbiak: 

− csatorna- közműfejlesztési díj hátralék, 
− közigazgatási bírság hátralék, 
− szabálysértési bírság hátralék, 
− elővezetési díj hátralék, 
− képzési költség hátralék, 
− igazgatási szolgáltatási díj hátralék, 
− munkaügyi bírság hátralék, 
− jogalap nélkül felvett álláskeresési járulék 
− eljárási bírság hátralék 
− közterület engedély nélküli használata miatt kiszabott bírság hátralék.  

 
A helyi adók mértéke Önkormányzatunknál építményadó és iparűzési adó tekintetében 2017. évben nem 
változott. 
 
Az Adó Csoport az adóztatási feladatokat 2015. július 1. napjától a Magyar Államkincstár által kibocsátott új 
egységes programmal, az ASP Adó szakrendszerrel látta el 2017. évben. A program működése a folyamatos, 
Kincstár által történő fejlesztése mellett is sok problémát okozott a csoport dolgozóinak. 
 
Elektronikus ügyintézésen belül 2017. évben az önkormányzati hivatali portálon keresztül adófolyószámla 
egyenlegek lekérdezésére,  iparűzési adóbevallások,  bejelentkezések, gépjárműadóval kapcsolatos bevallás, adó- 
és értékbizonyítvány kiállítási kérelem, túlfizetés átvezetése és visszatérítési kérelem, általános adóigazolási 
kérelem benyújtására kerülhetett sor. A vállalkozók és vállalkozások 2017. évtől a NAV-on keresztül is 
benyújthatták elektronikus úton iparűzési adóbevallásaikat. Ezek feldolgozása az ASP Adó szakrendszerben még 
a mai napig nem zökkenőmentes. 
 
Elmondható, hogy a 2017. évben építményadó és iparűzési adó vonatkozásában a ténylegesen befolyt adó 
összege meghaladta a tervezett összeget, míg gépjárműadó tekintetben a tervezett bevételhez képest nagyon kicsi 
elmaradás mutatkozott. 
 
A 10 legnagyobb adózó 2016. évre beadott iparűzési adóbevallásait figyelembe véve elmondható, hogy csökkent 
az árbevétel növekedés dinamikája. 2017. évben néhány nagyobb adózó megszüntette Gyálon a tevékenységét, 
de helyette jöttek újabb cégek. 
 
A gépjárműadó tekintetében az adóztatási feladatokat továbbra is a Polgármesteri Hivatal látja el, a beszedett 
gépjárműadónak csak 40%-a marad helyben, 60%-ot továbbra is a központi költségvetésnek kell átutalni. 
 
Adóbevételeink 53%-át a 10 legnagyobb adózó fizeti meg Önkormányzatunk felé. 
 
Adózók száma adónemenként: 

- Építményadó: 
− adófizetésre kötelezett magánszemély adózók száma 286 fő, 
− jogi személy adózók száma 111 db, 

- Iparűzési adó: 
− adófizetésre kötelezett magánszemély adózók száma 624 fő, 
− jogi személy adózók száma 1349 db, 

- Gépjárműadó: 
− adófizetésre kötelezett magánszemély adózók száma 8733 fő, 
− jogi személy adózók száma 562 db. 
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A kintlévőségek legnagyobb részét a gépjárműadó hátralék teszi ki, utána következik az iparűzési adó és 
legvégül az építményadó.  
 
Fenti hátralékok behajtására magánszemélyek esetén elsődlegesen munkabérből történő letiltást (2017-ben 230 
db letiltás készült) eszközöltünk. A Pest Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási 
Szervének adatbázisában szereplő munkahelyi adatok több esetben pontatlanok, így a letiltások egy része nem 
vezet eredményre. Másik lehetőségünk magánszemélyek esetén a helyszíni megkeresés. Gépjárműadó hátralék 
esetén, ha a tartozás éven túli, akkor a Járási Hivatal Okmányirodájánál kezdeményezzük a gépjárművek 
forgalomból történő kivonását. A 2016. évi gyakorlathoz hasonlóan, ( a Járási Hivatal, valamint az Okmányiroda 
vezetőjével 2016. évben folytatott megbeszélés eredményeként) a forgalomból kivonásról rendelkező 
végzésünket először a hátralékos adózóknak küldtük meg (2017-ben összesen 517 db forgalomból kivonást 
kezdeményeztünk az adózók felé). Amennyiben a hátralék megfizetése érdekében adózó nem jár el, akkor kerül 
sor a végzés  egy példányának átadására az Okmányiroda felé. A végzések megküldése hivatalunk számára 
többletköltséget eredményezett 2017. évben is. 
Vállalkozók, vállalkozások esetén leghatékonyabb eszközünk a behajtásra a hatósági átutalási megbízások 
(2017-ben összesen 243db inkasszó került benyújtásra, több készült, de számla megszűnés, vagy felszámolás 
ténye miatt azok számát nem vettük figyelembe) benyújtása az adózók bankszámlájára. Az inkasszók többnyire 
eredményre vezetnek, kivéve a fedezetlen, pénz nélküli számlákat. Az adózók az új, vagy megszűnő bankszámla 
változást gyakran „elfelejtik” bejelenteni adóhatóságunk felé, így az inkasszók készítésénél először meg kell 
győződnünk, hogy a számlák „élő” számlák-e. A bankszámlával nem rendelkezők esetén helyszíni megkeresést 
alkalmazunk, illetve gépjárműadó tartozás (éven túli) esetén forgalomból történő kivonást kezdeményezünk.  
 
Méltányossági kérelemmel összesen 4 esetben fordultak Hivatalunk felé. Ebből 1 kérelem adóbírság, 2 kérelem 
késedelmi pótlék törlésére irányult. A negyedik esetben fizetési könnyítési (részletfizetési) kérelmet terjesztettek 
elő. A lefolytatott eljárásokban döntésünk pozitív volt, törlést, vagy mérséklést, illetve részletfizetést 
engedélyeztünk. 
 
A mezőőri járulék bevallások feldolgozása, kötelezettségek nyilvántartása, valamint a mezőőri járulék beszedése 
is az Adó Csoportnál történik.  
 
2017. évben folytatódtak az ellenőrzési munkák, különös tekintettel az építményadó vonatkozásában. Az év első 
felében a volt Dózsa major területén teljes helyszíni ellenőrzés lefolytatására került sor. E helyszíni ellenőzést 
követően, a rendelkezésünkre álló adatok egybevetése után kiválasztásra kerültek azon adózók akik az 
építményadó bevallási és teljesítési kötelezettségüket nem teljesítették. Ezen adózók esetében, elévülési időn 
belüli időszakra 15 db megbízólevél került kiállításra. A megbízólevelek alapján lefolytatott, a bevallások 
utólagos ellenőrzésére irányuló ellenőrzések tekintetében, a fenti területen összesen 26.400.000.-Ft 
adókülönbözet, 6.689.970.-Ft adóbírság, valamint 1.471.598.-Ft késedelmi pótlék került megállapításra. E 
megállapítások következtében többlet építményadó bevételre tett szert Önkormányzatunk. Az ellenőrzések során 
10 esetben éltünk a bevallások benyújtására történő felszólítással is. Az így benyújtott bevallások 2017. évre 
szintén 5.989.200.- Ft építményadó többletbevételt jelentettek.  
Hivatalunk további építményadó ellenőrzést folytatott a Heltai Jenő utca végében található volt AUTÓKER 
területén, ahol az ellenőrzés lefolytatása során adókülönbözet megállapítására nem került sor, mivel tisztázódtak 
a helyrajzi szám, utca és ház szám eltérések, továbbá a tulajdonosok és bérlők közötti megállapodás. 
 
Az építéshatósági csoport adatszolgáltatási alapján, 3 esetben illetékességi területünkön építményadó bevallás 
benyújtási  kötelezettségre való felszólítás történt, mely alapján további 1.357.800,-Ft többlet építményadó 
bevételünk származott.  
 
Iparűzési adó területén a rendelkezésre álló adatok alapján 59 db adózó került felszólításra  iparűzési adó hatálya 
alá való bejelentkezési, illetve bevallási kötelezettség teljesítésére. A felszólítások alapján iparűzési adóban 
1.715.021,-Ft többlet bevételünk származott. 
 
Az év utolsó felében helyszíni ellenőrzés lefolytatatására került sor a Prologis Ipari Park, Akácliget Logisztikai 
Kft., Gyál Logistics Ingatlan Kft. valamint az Agate Ingatlanforgalmazó Kft. ipari területén. A helyszíni 
ellenőrzés az ipari parkokban működő vállalkozások iparűzési adó hatálya alá való bejelentkezési és bevallási 
kötelezettségek ellenőrzésére irányult. A összegyűjtött adatok alapján feltárásra kerültek a főbérlők által 
továbbadott raktárhelyiségek. Az előzőekben felsorolt ipari területek építményadó bevallási és telejesítési 
kötelezettségének ellenőrzése folyamatban van. 
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Számviteli csoport 
 
A Számviteli Csoporthoz 5 munkatárs tartozik. A csoport végzi az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az 
Önkormányzathoz tartozó 6 intézmény (Liliom Óvoda, Tátika Óvoda, Tulipán Óvoda, Bóbita Bölcsőde, Városi 
Egészségügyi Központ, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár), a „Kertváros” Önkormányzati 
Társulás, valamint az általa működtetett Kertváros Szociális Központ, a FAÖT, a 2014. október 12-től 
megalakult Román Nemzetiségi Önkormányzat és Roma Nemzetiségi Önkormányzat számviteli és 
vagyonnyilvántartási feladatait.  
 
A csoport egyik legfontosabb feladata az éves költségvetés és annak év közbeni módosításainak elkészítése, az 
előirányzatok és azok teljesítésének nyomon követése a feladatkörébe tartozó 13 intézmény vonatkozásában. 
A csoport az utalásos számlákhoz készített utalványlapok kontírozásakor segítséget nyújt a Pénzügyi Csoportnak 
illetve az intézményekben dolgozó gazdasági ügyintézőknek. A Számviteli Csoport az elutalt és kimenő 
számlákat, valamint a pénzforgalomban előforduló minden egyéb gazdasági eseményt teljeskörűen könyveli. 
Havi záráskor a szükséges egyeztetésket, átvezetéseket, ellenőrzéseket elvégzi. 
 
Jogszabályi előírás szerint a könyvelési adatokról havonta költségvetési jelentést készít a hónapot követő 20-áig, 
negyedévente pedig mérlegjelentést a negyedévet követő 20-áig a Magyar Államkincstár KGR-K11 
rendszerében. A csoport munkatársai az adatszolgáltatások valódiságának alátámasztásaként főkönyvi kivonatot 
töltenek fel a rendszerbe az adatszolgáltatásokkal egyidőben. A 2017. évben is a jogszabályban előírt 
határidőben készültek el az adatszolgáltatások és kerültek feladásra a Magyar Államkincstár felé. 
 
A Számviteli Csoport feladata továbbá az intézményi és önkormányzati éves beszámoló elkészítése a Kincstár 
felé.  
A Képviselő-testület tájékoztatása céljából is készül éves beszámoló, illetve a jogszabályi kötelezettségeket 
meghaladóan az első félévi gazdálkodásáról is testületi beszámoló, amelyet az Irodavezető készít a Számviteli 
Csoport közreműködésével. 
 
Szintén a csoport végzi el minden releváns intézmény jogszabályban előírt adóbevallásával kapcsolatos 
feladatait, úgy mint ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás, cégautó adó. 
 
A csoport feladatkörébe tartozik továbbá a központi költségvetésből származó támogatások megalapozó 
igénylése, annak évközi módosítása, elszámolása, illetve felülvizsgálta is. A feladatot a csoport az 
Intézményfelügyeleti Csoport közreműködésével látjael.. 
 
A Számviteli Csoporthoz tartozik még a vagyonnyilvántartás folyamatos, naprakész vezetése, a tárgyi eszközök 
tekintetében negyedéves feladások készítése a főkönyv felé, az éves selejtezés dokumentációjának és 
jegyzőkönyvének elkészítése. 
 
Pénzügyi Csoport 
 
A Pénzügyi Csoporthoz 4 munkatárs tartozik. A csoport végzi az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az 
Önkormányzathoz tartozó 6 intézmény (Liliom Óvoda, Tátika Óvoda, Tulipán Óvoda, Bóbita Bölcsőde, Városi 
Egészségügyi Központ, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár), a „Kertváros” Önkormányzati 
Társulás, valamint az általa működtetett Kertváros Szociális Központ, a FAÖT, a 2014. október 12-től 
megalakult Román Nemzetiségi Önkormányzat és Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi feladatait.  
 
A csoport legfontosabb napi feladata a felsorolt intézmények beérkező számláikkal kapcsolatos feladatok 
végrehajtása, azok határidőben történő teljesítése, valamint az önkormányzati intézmények finanszírozása. 
A Pénzügyi Csoport végzi a felsorolt intézményeknél dolgozók bérének utalását, az Önkormányzatnál és a 
Polgármesteri Hivatalnál a nem rendszeres bérek számfejtését, a foglalkoztatott közmunkások juttatásaival 
kapcsolatos feladatok ellátását, úgy mint kifizetés, elszámolás, támogatás leigénylése.   
 
Az Önkormányzat által a civil szervezetek részére nyújtott támogatásokkal kapcsolatos kifzetési, elszámoltatási 
feladatokat szintén a Pénzügyi Csoport végzi, valamint a önkormányzat által foglakoztatott mezőőrök 
kiadásaihoz kapcsolodó támogatás leigénylését is. 
 
A csoportban foglalkoztatott pénztáros 8 pénztárat kezel (Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Bóbita 
Bölcsőde, „Kertváros”  Önkormányzati Társulás, Kertváros Szociális Központ, FAÖT, Roma Nemzetiségi 
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Önkormányzat, Román Nemzetiségi Önkormányzat), végzi a kiadásokkal és bevételekkel kapcsolatos 
feladatokat, ellátja az önkormányzati intézményeket a szükséges készpénz mennyiséggel.  
 
Mindezeken felül itt történik még a banki kapcsolattartással kapcsolatos feladatok elvégzése, bankszámlák, 
alszámlák megnyitása, megszüntetése és az ezekkel kapcsolatos adminisztráció elvégzése.  
 
A Pénzügyi Csoport feladata az  önkormányzat likviditási helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, 
amelynek keretén belül hetente, az átmenetileg szabad pénzeszöközök mennyiségének meghatározásához 
hosszabb időintervallumú, negyedéves, féléves időszakra vonatkozó likviditási tervet készít. 
 
Ezen felül ellátja a banki kapcsolattartással, bankszámlák, alszámlák nyitásával, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatokat. 
 
Az Önkormányzat és a Hivatal által megkötöt szerződések nyilvántartása, az integrált gazdálkodási szoftverbe 
való rögzítése is a Pénzügyi Csoport feladata. 
 
Az önkormányzat átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzeszközeinek hasznosítása céljából 2017-ben több 
alkalommal került sor kamatozó kincstárjegyek vásárlására. Ennek oka, hogy a bankszámláról történő lekötéssel 
a banki betéti kamatok alacsony mértéke miatt rendkívül csekély hozam realizálható csak, a kamatozó 
kincstárjegyekkel pedig ennél magasabb nyereség érhető el. 
 

IV. Igazgatási Iroda 
 

Az Igazgatási Irodát – amely 16 fővel működik -  dr. Flórián-Karvalics Katalin vezeti.  Az Igazgatási Iroda 
tevékenységi köre két fő csoportra osztható: közigazgatási eljárásokra, valamint közigazgatási hatósági 
eljárásokra. Az előbbi körben az önkormányzat működéséhez kapcsolódó döntéseket említhetjük, egyebek 
mellett ilyenek a tulajdonosi, közútkezelői jogkörben kiadott állásfoglalások. Az utóbbi csoport szintén két 
részre tagolható: önkormányzati hatósági ügyekre és államigazgatási hatósági ügyekre. Ezekben  az ügyekben a 
hatósági engedélyező, ellenőrzési, nyilvántartásvezetési funkció a közös, ám az államigazgatási hatósági 
ügyekben (mint pl. az anyakönyvvezető eljárása, a rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapítása, az ipari 
és kereskedelmi tevékenység nyilvántartása, az építéshatósági tevékenység… ) a feladat címzettje a központi 
jogszabály előírása folytán a jegyző, míg az önkormányzati hatósági ügyekben a feladat és hatáskör címzettje a 
Képviselő-testület (tipikusan ilyennek minősülnek a helyi rendelettel megállapított szociális ellátások).  
 
Építéshatósági Csoport 
 
Az Építéshatósági Csoport jelenleg 2 fővel (1 fő álláshely betöltetlen) látja el feladatát. Illetékességi területéhez 
a Gyáli járás teljes területe, azaz Gyál, Felsőpakony, Ócsa és Alsónémedi települések tartoznak.  
2017. január 30-ig 4 fő volt az építéshatósági csoport létszáma, majd a jogszabály változások miatti leépítés 
folytán 3 főre csökkent. 2017. augusztus végén 1 fő kilépett a Hivataltól, így 2017. szeptember 1-től már csak 2 
fő látja el az építéshatósági feladatokat. Az üres állás meghirdetésre került, amelyet 2017. évben sajnos nem 
sikerült betölteni. 
 
Az Építéshatósági Csoport által ellátott főbb feladatok 2017. évben: 
 

- Lefolytatta az építési-, a bontási-, a használatbavételi-, a fennmaradási, az országos építésügyi 
követelmények alóli felmentési, az összevont és az engedély hatályának meghosszabbítására irányuló 
engedélyezési eljárásokat. 

- Eljárt a használatbavételi és az építtetői jogutódlás bejelentés tudomásul vételével kapcsolatban. 
- Eljárt az építésügyi hatósági engedélyezéssel összefüggő ellenőrzési és kötelezési ügyekben, valamint a 

külön jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági kötelezésekben. 
- Az egyszerű bejelentéshez kötött épületek esetében az elektronikus építési napló készenlétbe 

helyezésével megvalósított bejelentésekről az építésfelügyelet értesíti az építési hely szerinti település 
jegyzőjét, így a Gyálon történő építkezéseket továbbra is ellenőrizzük, és amennyiben a helyi építési 
szabályzattól történő eltérés tapasztalunk, azt írásban jelezzük az építésfelügyelet részére. 

- Az elbontott épületek lebontásának megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadása. 
- Szakhatóságként járt el. 
- Építésügyi hatósági szolgáltatások nyújtását végezte. 
- Ügyfélfogadási időben az ügyfeleknek tájékoztatást ad mind a 4 település helyi építési szabályzatáról, 

az érvényben lévő jogszabályokról. 
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- Gyál település ingatlanjanak házszámozásainak rendezése, igazolások kiadása. 
 
Az Építéshatósági Csoportnak 2017 évben 569 főszámos ügyirata volt, 2284 alszámos iktatással. 
 
2017. január 1-jén ismét módosult a lakóépület egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) 
Kormányrendelet. A változás értelmében 2017. január 1-től a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű 
lakóépület építésén túl – a műemléket kivéve – lehetővé vált a lakóépületek 300 m2 hasznos alapterületet meg 
nem haladó méretűre történő bővítése, továbbá az építési munkákhoz kapcsolódó tereprendezés és támfalépítés 
egyszerű bejelentés alapján. 
 
Az egyszerű bejelentésről az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 
szóló kormányrendeletben meghatározott első fokú építésfelügyeleti hatóság (a továbbiakban: építésfelügyeleti 
hatóság) a készenlétbe helyezett elektronikus építési naplóból értesül. Az építésfelügyeleti hatóság a 
bejelentésről nyolc napon belül tájékoztatja a telek fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjét. 
 
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet legutóbbi módosításának hatályba lépése, azaz 2016. 
június 14. napja óta nem csak az épület jogszerűségének, hanem meglétének, illetve hiányának igazolása is az 
elsőfokú építésügyi hatóság feladata, az ilyen jellegű, hatósági bizonyítvány kiadására irányuló kérelmek 
megszaporodtak. A lakóépületek és melléképületek bontása többnyire már nem engedély köteles tevékenység, 
így azok megtörténtének igazolása, az ingatlan-nyílvántartásban történő rendezéséhez szükséges hatósági 
bízonyítvány kiadása az első fokú építéshatóság feladata. 
 
 
Általános Igazgatási és Szociális Igazgatási Csoport 
 
Az Általános Igazgatási és Szociális Csoport 13 fős. Ide tartozik az anyakönyvvezető, négy fő közterület-
felügyelő, két fő mezőőr, négy fő általános igazgatási ügyintéző és két fő szociális ügyintéző.  
 
A szociális ügycsoport talán a legnagyobb ügyiratszámmal jelen lévő feladatkör az Irodán. A szociális ügyekkel 
foglalkozó két munkatárs feladatkörébe tartozik egyrészt a jegyző gyámhatósági feladatainak ellátása – ezen 
belül is a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, továbbá a hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzet 
megállapítása –, másrészt a helyi rendelettel megállapított támogatások ügyintézése (rendkívüli települési 
támogatás, méltányosságból adható rendkívüli települési támogatás, lakhatási támogatás, szociális tanulmányi 
ösztöndíj, babaköszöntő csomag, beiskolázási segély, óvodakezdési támogatás és iskolakezdési támogatás). 
Feladatuk továbbá a  köztemetések intézése. 
 
 

A 2017. évben keletkezett ügyiratok száma ügytípusok szerinti bontásban: 
 

Rendkívüli települési támogatás 
Ebből méltányos telep. támogatás 

432 db 
115 db 

Beiskolázási segély 196 db 
Lakhatási támogatás 51 db 
Társhatósági megkeresés 18 db 
Köztemetés 18 db 
Hatósági bizonyítvány 31 db 
Szociális tanulmányi ösztöndíj 26 db 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 440 ügyirat (több, mint 1000 gyermek) 
Környezettanulmány 18 db 
Szünidei gyermekétkeztetés 4 db. ügyirat (a tavaszi 43 gyerek, a nyári 75 gyerek, 

az őszi, téli 52 gyerek)  
 

Babaköszöntő csomag megállapítása  
  

180 db 

óvodakezdési támogatás: 6 db 
iskolakezdési támogatás:  42 db 
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2017. április 1. napján lépett hatályba a szociális rendelet módosítása, amelynek a két legfontosabb rendelkezése 
értelmében a rendkívüli települési támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg valószínűsíteni kell azt a 
rendkívüli élethelyzetet, amelyre hivatkozással a támogatást igényli az ügyfél, továbbá a méltányosságból adható 
rendkívüli települési támogatás iránti kérelem benyújtására tárgyévente legfeljebb két alkalommal kerülhet sor. 
Ezen intézkedéssel elejét vettük annak, hogy az érintett lakossági réteg már alanyi jogon járó juttatásként 
követelhesse a támogatást, ezzel valóban a rendkívüli élethelyzetbe került személyeket-családokat tudjuk 
segíteni.  
 
Az ügyfélforgalom jelentős részét július közepe és szeptember közepe között bonyolították a kollégák. Ekkor 
kerül sor az összes beiskolázási segély iránti kérelem benyújtására, valamint a rendkívüli települési támogatás 
iránti kérelmek is ekkor érkeztek nagy számban. Ezen időszakban egy-egy ügyfélfogadási napon 20-nál több 
ügyfél kiszolgálása történik.  
 
Az anyakönyvvezető 2017. évi tevékenysége: 

 
2017-ben 133 esküvő került lebonyolításra, ezekből 118 a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, 9 az Arany 
János Közösségi Házban és 6 a Galopp Majorban. 
 
Az elmúlt években a házasságkötések száma folyamatosan nőtt. 
 
A márciustól bevezetett Gyáli Élet Program, ezen belül a „Gyáli Házasulandók Program” keretében 63 pár vált 
jogosulttá az 50.000 Ft egyszeri támogatásra, amely összességében 3.150.000 Ft-ot jelentett. 
  
Szeptember 30-ig volt hatályban a 6/2013. (III.11) önkormányzati rendelettel módosított 7/2011.(IV.01.) 
önkormányzati rendelet a házasságkötés díjairól, amelynek értelmében 5-20 főig 10.000 Ft, 20 fő fölött pedig 
20.000 Ft volt a Tanácsterem igénybevételéért fizetendő terembérleti díj. Október 1. napján lépett hatályba a 
19/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Ennek alapján a házasságkötéshez – tekintet nélkül a megjelenő 
vendégek létszámára - térítésmentesen vehető igénybe a Tanácsterem. A Közösségi Házban, valamint a külső 
helyszínen történő házasságkötés díja nem változott, előbbi 25.000 Ft, utóbbi 50.000 Ft. maradt. 
 
Az évek óta várt Pest megyei anyakönyvi képzés idén októberben kezdetét vette, így egy fő általános igazgatási 
ügyintéző 10.02-től megkezdhette a tanulmányait. Eredményes vizsgáját követően 2018 januárjától kezd az 
anyakönyvi feladatok intézésébe betanulni és az anyakönyvvezetőt szükség esetén helyettesíti. 
 
A további egy anyakönyvvezető képesítését az indokolja, hogy jelenleg az egyetlen teljes állásban dolgozó 
anyakönyvvezető helyettesítése nem megoldott. Az ügyfelek mennyisége számottevően növekedett az elmúlt 
időszakban, és az általános ügyiratok, megkeresések mellett beérkező új feladatok egyrészt nem dolgozhatóak fel 
az elvárt idő alatt egy ügyintézővel, másrészt az állandó anyakönyvvezető esetleges kiesése okán az anyakönyvi 
ügyek intézése nem állhat le.  
 
Névadó ünnepség idén 4 db volt, az Önkormányzat ajándékaként plüss mackókat kaptak a gyerekek. 
 
A halálesetek száma több, mint 80 volt.  
 
2017.10.11. 00:17-kor született egy gyermek Gyálon.  
 
Az általános igazgatási ügyek:  
 
Tekintettel arra, hogy egy fő általános igazgatási ügyintéző 2018. január 1-től a saját munkaköri feladatai mellett 
anyakönyvi feladatokat is el fog látni (így a saját feladatai elvégzésére a teljes munkaideje nem használható fel), 
tekintettel továbbá arra is, hogy 2017. évtől Önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít a gazos-parlagfüves, 
valamint elhanyagolt ingatlanok kívánatos állapotának kialakítására, 2017. év végén határozott idejű álláshely 
került meghirdetésre az Irodán, melyet azonban jelen beszámoló készítéséig megfelelő jelentkező hiányában nem 
sikerült betölteni. Az új munkatárs feladatai közé fog tartozni az elhanyagolt, valamint a gazos-parlagfüves 
ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézés, továbbá a közterületen érvényes hatósági jelzés nélkül tárolt gépjárművek 
elszállításával összefüggő ügyintézés.  
 
A csoport munkaterhének jelentős hányadát a hagyatéki ügyek intézése, valamint az ipari és kereskedelmi 
tevékenységre vonatkozó engedélyezési, ill. bejelentési eljárás lefolytatása teszi ki. Hagyatéki eljárásra 2017-ben 
507 esetben került sor. Kereskedelmi tevékenységre vonatkozólag 127 db eljárást folytattunk le. Ipari 
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tevékenység nyilvántartási eseményével kapcsolatos eljárás 132 db volt. Ennek nagy része,  113 db október-
november-december hónapban került lefolytatásra, tekintettel arra, hogy ezen időszakban a nyilvántartásunk 
aktualizálása érdekében átfogó felülvizsgálatot végeztünk, amelynek eredményeképpen 50 db megszüntetést, 
illetve kb. 30 db módosítást adtunk ki.  
 
A közvilágítási feladatkörrel kapcsolatban elmondható, hogy 2017-ben 15 db közvilágítási lámpatest 
kihelyezésére került sor. A meghibásodásokkal összefüggésben kialakításra került a következő rendszer: a 
lakossági bejelentéseket a portaszolgálat fogadja, és fogadás napján az Igazgatási Iroda megfelelő 
ügyintézőjének a címeket továbbítja. Az ügyintéző az adatokat ellenőrzésre átadja a közterület-felügyelet 
munkatársainak, akik lehetőség szerint még aznap a meghibásodás tényét szemrevételezéssel ellenőrzik. Egyedi 
hiba esetén a szerződéses partnernek jelezzük a javítás szükségességét, szakaszhiba esetén pedig az ELMÜ felé 
továbbítjuk az információt. Közvilágítási lámpaoszlop kihelyezésére 2017-ben nem került sor. Az Önkormányzat 
tulajdonában lévő, a korszerűsítés során leszerelt régi lámpatestekből 2017. évben 131 db-ot értékesítettünk az 
Eurovill Kft. részére.   
 
2017-ben 73 db kérelem került benyújtásra lakcímlétrehozás tárgyában, amely eljárás nem minden zökkenő 
nélkül folytatható le. Az új KCR (Központi Címregiszter) rendszerben szükséges a koordináták és azonosítók 
feltüntetése, amit csak akkor kapunk meg, ha a tulajdonos kérte az épület feltüntetését a földhivataltól. Ez 
sokszor elmarad. Folyamatosan végezzük a pontosítást, amelyet nehezít a KCR rendszerben feltüntetett adatok 
hiányossága és pontatlansága.  
 
Ami a növényvédelmi feladatkört illeti: egy esetben került eljárás lefolytatásra sor parlagfűvel fertőzött ingatlan 
miatt, gazos ingatlanok tulajdonosai/használói 87 esetben kaptak felszólítást.  Az ingatlantulajdonosok közel 
80%-a a a felhívásban foglaltakat önkéntesen teljesítette, a fennmaradó esetekben a többnyire idősek és 
külföldön tartózkodó tulajdonosok kisebb határidő csúszással ugyan, de javarészt sikeresen eleget tudtak tenni a 
követelményeknek.  
 
A választási és körzetesítési feladatok mennyisége idén nem volt számottevő, a jövő évre nézve biztosan 
megszaporodnak az ezzel összefüggésben felmerülő munkák, tekintettel a folyamatos próbákra és kérelmekre, 
illetőleg a közelgő országgyűlési választásokra. 
 
A HelpyNet rendszer adminisztrációs munkái az idei évben sok időt nem vettek igénybe. A Hivatalban két fő 
adta le regisztrációját, illetőleg év közbeni feladat volt közterületi kamerák felvétele a rendszerbe és egy 
protokoll lista összeállítása a porta szolgálat részére.  
 
Ezen csoport feladatkörébe tartozik továbbá a jegyző birtokvédelmi feladatainak ellátása is, amelyet az 
irodavezető végez. Az esetek egy részében a birtokvédelmi kérelemmel Hivatalunkhoz forduló panaszosok 
nincsenek tisztában a jegyző birtokvédelmi eljárásának jogszabályi feltételeivel, így gyakorta szembesülünk 
azzal a korláttal, miszerint a kérdéses vitában – minden segítő szándékunk ellenére –  nincs jogosultságunk 
eljárni. Az ügyiratok száma ezen feladatkörben nem tükrözi az elvégzett munka mennyiségét, hiszen 
valamennyi, ilyen tárgyban hozzánk forduló panaszos elvárja (és ebben a segítségükre is vagyunk), hogy a 
jogvitája megoldására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervről és annak eljárásáról kimerítően 
tájékoztassuk. 
 
A közút területén, az alatt, illetve felett elhelyezett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút 
területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges. 2017. 
évben helyi közútjaink tekintetében 103 db közútkezelői állásfoglalás került kiadásra. Ezek közül 8 db 
telekalakítási ügy, 12 kiemelt beruházáshoz szükséges állásfoglalás, 24 db útcsatlakozási és kapubehajtó 
létesítési hozzájárulás és 59 db közműcsatlakozási állásfoglalás. Kiemelt ügyként kezeltük 2017. évben a Dél-
pest Megyei Vízügyi Zrt. által 7 utcában végzett ivóvízhálózat rekonstrukciós munkálatait. 
 
A közterület használatáról és használatuk rendjéről szóló 20/2007.(X.03.) sz. helyi rendelet alapján a használat 
engedélyezéséről a polgármester határozattal dönt. 2017. évben kiadott 56 db közterület-használati engedély az 
alábbiak szerint oszlik meg:   
Vállalkozói engedélyek: 29db (26 db árusítási tevékenységre, melyből 14 db Városnapi, 5db Halottak Napi és 
7db egyéb közterületi árusítás; 2 db Cirkusz, 1db reklámtábla elhelyezése) 
Lakossági engedélyek: 27 db (építőanyag és konténertárolás) 
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A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény 142.§-a alapján határozatban kiszabott pénzbírság közérdekű munkával megváltható. A közérdekű 
munkavégzés helye a Gyál Városfejlesztési és Városüzelmeltetési Nonprofit Kft.  
2017. évben 15 fő jelentkezett közérdekű munkavégzésre. Az esetek 75%-ában a közérdekű munkavégzések 
teljes mértékben teljesítésre kerültek. 20%-ban részbeni teljesítés történt és egy alkalommal a munkavégzés 
megkezdése előtt a kiszabott bírság befizetése megtörtént.  
 
Gyál Város Önkormányzata idén is pályázatot nyújtott be, és nyert el 28 fő hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatására 2017.03.01-től 2018.02.28-ig terjedő időtartamra, az alábbi munkaköri bontásban:  
  - 2017.03.01.-2017.07.31. 8 fő szellemi, 20 fő fizikai  

- 2017.08.01.-2018.02.28 8 fő szellemi és 15 fő fizikai, majd egy újabb körben 2017.08.01-től 
2018.01.31-ig további 5 fő fizikai 

A projekt keretében foglalkoztatott szellemi munkakörben alkalmazott személyek a Polgármesteri Hivatalban 
irodai adminisztratív feladatokat láttak el. A fizikai munkakörben alkalmazott személyek a Gyáli 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. szervezésével és felügyeletében tavaszi és nyári időszakban 
zöldfelület fenntartási és településtisztasági feladatokat, téli időszakban hó eltakarítási, síkosság mentesítési és 
településtisztasági feladatokat láttak el.  
A projekt összköltsége 2017. évben 21.245.538,- Ft 2018. évben 6.327.696,-Ft, mely bér tekintetében 100%, 
bérköltség tekintetében pedig 50%-os állami támogatással bírt. 
 
A forgalomkorlátozási jellegű intézkedések, korlátozások alól felmentést a 3/2011.(II.01.) számú önkormányzati 
rendelet alapján a Képviselő-testület felhatalmazásából a Polgármester átruházott hatáskörben adhat. 
Az éves, időszakos vagy eseti alkalomra szóló engedélyek mindig egyedi kérelem alapján egyenként kerülnek 
kiállításra. 2017. évben 130 db behajtási engedélyt foglaltunk határozatba.  
 
Az állattartási ügyek legnagyobb részét a lakossági bejelentéssel induló ügyek tették ki. Összefoglalóan 
elmondható, hogy a lakosság ezzel kapcsolatos bejelentési érzékenysége kézzelfoghatóan megnövekedett, a 
Bundás Barát Állatvédő Egyesülettel és a gyáli gyepmesterrel napi szintű és rendszeres kapcsolattartás szükséges 
az állattartási és közterületre kiszökő ebekkel kapcsolatosan indult, folyamatosan emelkedő számú ügyben.  
 
2017. évben köztisztasági ügyekben jellemzően elhanyagolt, rendezetlen, hulladékkal szennyezett ingatlanok 
kapcsán indult eljárás. A felszólított ügyfelek – ha nem is mindig határidőben – de az egyéni élethelyzetekre 
tekintettel adott méltányos határidőn belül folyamatosan tettek az ingatlanok rendezettsége érdekében.  
A közterületi hulladékok kapcsán felmerülő problémákra a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft-vel és a Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel együttműködésben találtunk 
megoldásokat.  
 
Gyál Város Önkormányzata a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló rendelete alapján kérelemre mentességet biztosít a közszolgáltatási díj megfizetése alól 
azon 70. életévüket betöltött egyedül, vagy házastárssal Gyálon élő személyeknek, akik a háztartási hulladék 
gyűjtéséhez 60,110 vagy 120 liter űrmértékű gyűjtőedényt vesznek igénybe.  
2017. évben 67 személynek került megállapításra hulladékkezelési szolgáltatási díj alól mentesség, 14 esetben 
pedig a már megállapított jogosultság megszüntetésére került sor (nagyrészt a kérelmezők elhalálozása okán).   
 
Fenti kiemelt ügykörökön túl 2017. évben év folyamán nagy számú lakossági bejelentés, panasz, kérdés, 
tájékoztatás kérés érkezett, mind személyesen és írásban, mind pedig elektronikus és telefonos kommunikáció 
útján is. Az így előálló feladatok sok esetben ügyirat keletkezése nélkül is megoldhatóak, a kérdések 
megválaszolhatóak voltak, viszont a munkaidőt jelentősen igénybe veszik, az ügyintézők leterheltségét növelik. 
 
Örvendetes, hogy az irodán dolgozó két fő közfoglalkoztatott közül egyik kollégának 2017. november 15-én 
sikerült a munkaerőpiacon elhelyezkednie és munkaviszonyt létesítenie – ez a másik oldalról viszont azt jelenti, 
hogy az eddig az iroda rendelkezésére álló két fő közfoglalkoztatott kolléga helyett ezen időponttól csak egyikük 
munkavégzésére számíthattunk. 
 
Közterület-felügyelet, mezőőrök: 
 
A közterület-felügyelői feladatokat 2017. április 28-tól 2017. szeptember 1-jéig két fő látta el. 2017. szeptember 
1-jén 1 fő segédfelügyelővel, majd 2017. szeptember 18-tól 1 fő közterület- felügyelővel bővült a Felügyelet 
létszáma. A teljes 4 fős, intézkedésre jogosult felügyeleti létszám 2017. december elejétől állt fel újra.  
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A közterület-felügyelők tevékenységéről szóló kimutatást, valamint a mezőőrök tevékenységének jellemző 
eseteit az alábbi listák tartalmazzák: 
 
Közterület-felügyelet tevékenységének 2017. évi összesítése: (Tavalyi évhez képest az esetszámok csökkenését 
tükrözi, hogy a Felügyelet az év bő 50%-ában fele létszámmal látta el feladatait.) 
 
 
 
 

Esemény megnevezése Esetszám 

Intézkedések 

Illetékes szerv ért, 
intézk. 

Figyelmeztetés Bírság 
(db) 

Bírság 
(érték) 

Feljelenté
s 

Illegális szemét, törmelék 
lerakásának észlelése, 
köztisztasággal kapcsolatos 
események 14 7 3    
Közutak szennyezésével, 
rongálásával kapcsolatos 
események 1 1     
Tűzgyújtással kapcsolatos 
események 6  4    
Közterület engedély nélküli 
használata, észlelt használat 
ellenőrzése 17 3 14    
Közútkezelői hozzájárulást 
igénylő, azzal kapcsolatos 
események 2 2     
Ebrendészettel, állattartással 
kapcsolatos esetek 14 2 5 2 15000  
Közterek, parkok, játszóterek, 
temetők, parkolók, MÁV áll-
ok ell, külterületek 
ellenőrzése 409 246     
Gyalogátkelő helyeken 
átkelés segítése 114 85     
Közműkárok, közvilágítás 
ellenőrzése,hiányosságának 
jelzése 22 20     
Gyalogos járőrözés 79 79     
Utcanévtáblák, 
házszámtáblák hiányának, 
rongálás észlelése, jelzése 0      
Csapadékvíz közterületre 
vezetése észlelése, jelzése, 
visszaellenőrzése 0      
Rossz állapotú szikkasztó 
árkok, padkák, növényzettel 
benőtt kereszteződések, 
járdák, utak észlelése, jelzése, 
visszaellenőrzése 35 16     
Gazos, rendezetlen 
ingatlanok ellenőrzése, 
jelzése, visszaellenőrzése 27 16     
Zöldterület szennyezése, 
rongálása,  0      
Illegális, engedély nélküli 
fakivágásal kapcsolatos 
események 1 1     
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Forgalomszabályzó táblák 
eltűnésének, útburkolati 
hibák, jelek sérülésének,  
észlelése, jelzése 2 2     
KRESZ szabálysértéssel 
kapcsolatos intézkedések 276 5 207 44 445000 4 
Súlykorlátozással kapcsolatos 
ellenőrzések, intézkedések 237 146 2    
Rendészeti szervekkel közös 
intézkedés, járőrözés 161 85 1    
Forgalomirányítás, terület-, 
helyszín biztosítás, műszaki 
mentésében részvétel 18 15     
Orvosi ügyelet értesítése, 
beteg, ittas személyekkel 
intézkedések 149 79 3    
Katasztrófavédelemmel 
kapcsolatos intézkedés, 
fokozott útellenőri járőrözés 4 4     
Irodai munka, ügyfél fogadás 250 175     
Önkormányzati felkérésre 
egyéb intézkedések, irodák 
részére segítség 44 24     
Testületi ülésen, 
megbeszéléseken, 
egyeztetéseken, irodai 
értekezleteken részvétel 5 2     
HelpyNet jelzések, 
riasztások, segélykérések 12 1     
Lakossági, egyéb 
bejelentések ellenőrzése, 
intézkedések 37 19 1    
Közösségi együttélés 
alapvető szabályaival 
kapcsolatos intézkedések, 
ellenőrzések 142 59 53    
Úthibák, kátyúk észlelése, 
jelentése 15 12     

Összesen: 2093 1106 293 46 460.000 4 
 
 
2017. évben a mezőőrök tevékenysége összesítve az alábbiak szerint alakult: 
 
2017. november 27. napjáig a mezőőri feladatokat 2 fő mezőőr látta el, 1 fő nyugdíjazása kapcsán a létszám 
pótlása 2018. évben mindenképpen indokolt.  
 
 

  Megnevezés: Esetszám: 
1. Falopás megelőzésére tett intézkedés 1 
2. Falopás tettes nélkül 18 
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel 0 
4. Kábelégetés 1 
5. Vadgázolás 1 
6. Elkóborolt állatok 3 
7. Elütött állatok 1 
8. Szemétszedés, külterület takarítás 0 
9. Szemetelés elkövető nélkül 38 
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10. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése 7 
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése 11 
12. Gyepmester értesítése 1 
13. Vadőr értesítése 5 
14. Erdész értesítése 2 
15. Ügyintézés 33 
16. Parlagfű ügyintézés 0 
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás 0 
18. Illegális építkezés 0 
19. Madarak riasztása 0 
20. Orvvadászat, orvhorgászat 0 
21. Feljelentés 12 
22. Tulajdonosi feljelentés 0 
23. Figyelmeztetés 7 
24. Elkövetők elmenekülése 2 
25. Utak tisztítása 2 
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás 0 
27. Gépjárművek ellenőrzése 3 
28. Erdőtisztítás 0 
29. Szárazgallyat szedő emberek 5 
30. Gabona taposás (jármű, ló) 0 
31. Gabona termény lopás 0 
32. Crossmotoros, qvados károk 0 
33. Nyombiztosítás 0 
34. Továbbképzés 1 
35. Póráz nélküli ebek sétáltatása 7 
36. Közterület-felügyelőkkel közös ellenőrzés 1 
37. Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás 0 
38. Szemetet szállító gépjármű háló nélkül 0 
39. Önkormányzatok, társintézmények értesítése 10 
 Összes esetszám:  172 

 
 
 
 

V. Városfejlesztési Iroda 
 

A Városfejlesztési Iroda vezetője, egyben a város főépítésze Kiss István. 
A Városfejlesztési Iroda a Hivatal legkisebb létszámú, de talán legsokrétűbb feladatú Irodája, hiszen 6 
munkatárssal látja el főépítészi, vagyongazdálkodási feladatokat, a gondnoki teendőket, a humánpolitikai 
feladatokat, végzi a katasztrófavédelemmel kapcsolatos önkormányzati munkát és ide tartozik az informatikus és 
a gépkocsivezető is. Az ide tartozó kollégák hosszabb ideje, jó színvonalon végzik a munkájukat. 2016. február 
havának végén Szabóné Kovács Anikó kolléganőnk áthelyezésre került az Igazgatási Irodához, ahol az 
Építéshatósági Csoportot vezeti. Irodán belüli pótlása a mai napig nem megoldott. Vagyongazdálkodási és egyéb 
feladatait (kivéve, amit átmenetileg magával vitt) az irodavezető vette át. 2016. augusztus 15-e óta új munkatárs 
került az irodához. Munkája a gondnoki feladatok ellátása, a vagyongazdálkodási feladatok részbeni ellátása, 
illetve az irodavezető munkájának segítése. Ez egyelőre csak részben megoldott, mivel a feladatok összetettsége, 
bonyolultsága, különböző felkészültséget és alaptudást igényel. A jelenlegi legnagyobb probléma, hogy az 
irodavezető által végzett munkát az irodán belül más nem tudja érdemben ellátni (a teljes körű helyettesítése nem 
megoldott), ezért távolléte esetén azok megállnak. 
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Főépítész és stratégiai és műszaki előkészítés 
 
A főépítészhez és a stratégiai és műszaki előkészítéssel foglalkozó ügyintézőhöz tartoznak az alábbi feladatok:  
1. Vagyongazdálkodási feladatok, 
2. Főépítészi feladatok, 
3. Egyéb hatásköri feladatok. 
 
1. Vagyongazdálkodási feladatok: 
 

2017.évben jelentősen növekedett Gyál Város Önkormányzatának ingatlanforgalma mind eladási, mind 
vételi oldalról.  
 
Eladások: 
• Az Iroda előterjesztése alapján a Képviselő-testület a 151/2016.(VI.30.) sz. határozatában döntött az 

Önkormányzat tulajdonában lévő Gyál, Kis-szélső és Wass Albert utcai ingatlanokra vonatkozó új 
vételárakról. 

• Előzőek alapján a területen lévő 12 darab építési telekből 2016. évben 3db, 2017.évben további 7db 
ingatlant sikerült eladni. 

• 2017. év április havában a 15/2016. (I.28.) sz. határozat alapján Kakucs Menyhért és neje részére 
eladtuk a 12 hrsz.-ú ingatlanból telekalakítási eljárás során leválasztott ingatlanrészt. 

 
Vásárlások és egyéb ingatlanszerzések:  
• A Képviselő-testület 160/217.(VI.29.) sz. határozata alapján megvásároltuk a Czinege János és Czinege 

Katalin Gyál, Somogyi Béla utca 21.szám alatti lakosoktól a gyáli 4150 és 4151 hrsz.-ú ingatlanokat   
• Előzőeken kívül, a tulajdosok felajánlása és a Képviselő-testület döntése alapján,  nagyszámú 

szerződést kötöttünk - a szabályozási tervnek megfelelő - telekalakítási eljárás során kialakuló, kivett 
helyi közút megnevezésű földrészletek téritésmentes önkormányzati tulajdonba adására. 

 
Állami Tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása: 
• A Gyál, 0154/12 hrsz-ú, 10 ha 5247 m2 nagyságú, kivett horgásztó, pihenőpark, játéktér, parkoló, út 

megnevezésű ingatlanra vonatkozóan, melyen a Peremvárosi Horgásztó helyezkedik el – a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezető Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) és Gyál Város Önkormányzata között 2015. 
április 21-én aláírásra került az állami vagyonba tartozó ingatlan önkormányzati tulajdonba adásáról 
szóló megállapodás. Gyál Város Önkormányzata és a Peremvárosi Horgászok Egyesülete között  az 
Önkormányzat 13/2016.(I.28.) sz. határozata alapján tárgyi ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés jött 
létre 2016. február 01. napjától 15 év időtartamra. 
A Peremvárosi Horgászok Egyesületének 2017. évi beszámolója a januári Képviselő-testületi ülés 
Polgármesteri beszámoló napirendi pontjának mellékletét képezi. A MNV Zrt. részére  az előírt 
tájékoztatót 2017. december 18-ai dátummal megküldtük.  

• Az MNV Zrt. részére a Képviselő-testület 203/2017.(IX.28.) sz. határozatát – melyben kezdeményezi a 
Magyar Állam tulajdonában (az MNV Zrt. vagyonkezelésében) lévő a Gyál, 042/7 hrsz.-ú, 7 ha 9851 
m2  területű, kivett motocrosspálya megnevezésű ingatlan megvásárlását – megküldtük. Az ügy 
előzménye, hogy az MNV Zrt. Igazgatósága – a119/2017.(III.22.) IG. határozata alapján - az ingatlan 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adása helyett, annak egyéb módon történő hasznosítását kívánja 
megkísérelni. Az MNV Zrt. válaszlevelében tájékoztatta a Polgármester urat, hogy az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 35.§  (2) bekezdésének h) pontja lehetővé teszi az ingatlan versenyeztetés 
mellőzésével – forgalmi értékben – történő értékesítését helyi önkormányzat számára. Ennek feltétele a 
Nemzeti Fejlesztési Miniszter versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéshez hozzájáruló 
nyilatkozata. Az ingatlan forgalmi értékéről az értékbecslés elkészültét követően tájékoztatást kapunk. 

• A harmadik ingatlan - melynek ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményeztük - a gyáli 
vasútállomásra vezető Gyál, 4266/4 hrsz.-ú kivett út megnevezésű földrészlet. Erről a Képviselő-
testület a 177/2016. (IX.29.) számú határozatában döntött. Ezt a kérelmet az MNV Zrt. - támogató 
előterjesztéssel - döntésre a Kormány felé továbbította. 
 

Termelésből történő kivonások és belterületbe vonások: 
• A 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése szerint külterületi termőföld belterületbe vonása iránti 

kérelmet kizárólag az Önkormányzat terjesztheti elő. Az elmúlt évben is több ilyen kérelem és testületi 
döntés volt. 

• További földhivatali eljárást igénylő feladatunk az önkormányzati tulajdonban lévő, vagy azokat érintő 
szintén növekvő számú telekalakítási eljárások bonyolítása, illetve azokban történő közreműködés.  
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Tájékoztatni szeretném a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az első pontban felsorolt egyre növekvő számú 
vagyongazdálkodási feladatok a legtöbb esetben bonyolult, összetett feladatok, amelyek intézése sokrétű,  
időigényes, érdemi és adminisztrációs munkát, többségében ügyvédi közreműködést igényelnek. Ezen 
stratégiai feladatok ellátása érdekében az irodavezető munkájának segítése, helyettesítése megoldandó 
kérdés.  

 
2. Főépítészi feladatok: 
 

• A Főépítész előterjesztése alapján Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete magalkotta a 
10/2017.(IV.28.) számú rendeletét a településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök 
készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól. 

• A Képviselő-testület a 83/2017.(IV.27.) sz. határozatában úgy döntött, hogy elkészítteti Gyál Város 
Település Arculati Kézikönyvét és megalkotja Gyál Város Településképi rendeletét, valamint 
előzőeknek megfelelően módosítja Gyál Város Helyi Építési Szabályzatát. A tervezési munka 
elvégzésére szerződést kötöttünk Ulmann István tervezővel. 

• A Képviselő-testület 146/2015.(VI.25.) sz. határozata alapján széleskörű társadalmi egyeztetésre 
alapozva elkészítette Gyál Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. A tervezési munkát a 
VÖLGYZUGOLY Kft. végezte. Az ITS jóváhagyása a 88/2017.(IV.27.) sz. képviselő-testületi 
határozattal megtörtént. 

• A Képviselő-testület 196/2015.(IX.24.) sz. határozata alapján Gyál Város Szabályozási Tervét és Helyi 
Építési Szabályzatát felülvizsgálja és részlegesen módosítja, a Kisfaludy utca – Bartók Béla utca – Bem 
József út – 0132/10 hrsz.-ú út által határolt kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági területen. A tervezési 
munkát VÖLGYZUGOLY Kft. végezte. A módosítás a 2/2017.(I.30.) önkormányzati rendelettel 
jóváhagyásra került. 

• A Képviselő-testület a 89/2017.(IV.27.) sz. valamint a 113/2017.(V.17.) sz. határozataiban döntött 
arról, hogy Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen módosítja:  a hatályos 
településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat (mellékleteként a szabályozási terv) módosítása az 
AUTÓKER Logisztikai Kft. területén, valamint a hatályos településszerkezeti terv és a Helyi Építési 
Szabályzat (mellékleteként a szabályozási terv) módosítása a gyáli 4266/3 és a 4266/11 hrsz.-ú 
ingatlanok területén. A tervezési munka elvégzésével a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-,  
Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-t bízta meg. A munkaközi egyeztetési dokumentációt a 
193/2017.(IX.28.) sz. határozatával elfogadta. Az októberben indult véleményezési szakasz lezárult. 

• Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 194/2017.(IX.28.) sz. határozatában döntött arról, 
hogy Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja a következők szerint: az FCC 
Magyarország Kft. (hrsz.: 044/11) telephelyére vonatkozó hatályos szabályozási terv módosítása.  

A határozat alapján a tervezési munka elkészítésére együttesen szerződést kötöttünk a PESTTERV Pest 
megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és az FCC 
Magyarország Kft.-vel, mint finanszírozóval. A Képviselő-testület a munkaközi egyeztetési 
dokumentációt a 235/2017.(XI.30.) sz. határozatával elfogadta. Avéleményezési szakasz 2017 
decemberében indult. 

• A főépítész - Gyál város érdekeit és a településünkre gyakorolt hatást figyelembe véve - véleményezi a 
szomszédos települések készülő településrendezési eszközeit. 2017. évben Budapest Főváros 
Településszerkezeti tervének módosítása, Felsőpakony Nagyközség Településrendezési eszközeinek 
módosítása, Budapest XVIII. kerület  Pestszentlőrinc - Pestszentimre területén 2 esetben Kerületi 
Építési Szabályzat módosítása, Budapest XXIII. kerület Soroksár területén Kerületi Építési Szabályzat 
módosítása,  Felsőpakony Nagyközség Településfejlesztési koncepciójának készítése, Ócsa Város 
Település Arculati Kézikönyv készítése, Településképi rendelet megalkotása és HÉSZ módosítása, 
Vecsés Város Település Arculati Kézikönyv készítése, Településképi rendelet megalkotása és HÉSZ 
módosítása, valamint Budapest XVIII. kerület  Pestszentlőrinc – Pestszentimre teljes közigazgatási 
területére Kerületi Építési Szabályzat készítése véleményezésében részt vettünk, illetve részt veszünk. 
Előzőeken kívül véleményezhettük az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény (OTrT), a 
Balaton törvény és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (BATrT) szóló törvény 
felülvizsgálatának tervanyagát. 

• Gyál város építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében 
az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok 
figyelembe vételével – a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő 
követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített környezet esztétikus 
kialakítása céljából alkotott a településképi véleményezési eljárásról szóló többszörösen módosított 
8/2013.(III.29.) számú  önkormányzati rendelet alapján településképi véleményezési eljárást kell 
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lefolytatni minden építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkára vonatkozó építészeti-
műszaki tervvel kapcsolatosan. A vonatkozó jogszabályok alapján az engedélyhez kötött építési 
munkák köre és ezzel együtt a települési véleményezési eljárás jelentősége is csökken.   

• A Főépítész a Jegyző megbízásából szakhatóságként részt vesz a Gyál város közigazgatási területét 
érintő telekalakítási eljárásokban.  A Pest Megyei Kormányhivatal - kizárási ok miatt - több esetben 
jelölte ki Gyál Város Jegyzőjét az elsőfokú telekalakítási szakhatósági eljárás lefolytatására. Ilyen 
eljárásokat folytattunk le Monor (3db), Dabas (2db), Vecsés (4db), Alsónémedi (1db) és Felsőpakony 
(1db) közigazgatási területén.  

• A Főépítész szakhatóságként, belföldi jogsegély, illetve tájékoztatás keretében Gyál város területére 
vonatkozóan véleményezi az egyéb eljárásokban a településrendezési eszközöknek történő megfelelést, 
illetve az azzal való összhangot. 

• Segítjük az Építéshatósági csoport munkáját az ügyfelek színvonalas tájékoztatásában a Gyálon 
tervezett építkezésekkel kapcsolatosan, felhívjuk az ügyfelek figyelmét a Helyi Építési Szabályzat és 
szabályozási tervek vonatkozó előírásaira és azok figyelembevételére.   

 
3. Egyéb hatásköri feladatok: 
 

• A város középületeinek tervezéséhez, továbbá településünkre tervezett épületek tervezéséhez a 
főépítész tervezői konzultációt biztosít, segítséget nyújt. 

• A Tanuszoda megépítéséhez szükséges telekalakítási eljárás és az egyéb önkormányzati tulajdonú 
telekalakítási eljárások lefolytatását koordináljuk.  

• Segítjük a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. munkáját a telekalakításoknál, az 
épületfeltüntetéseknél és az egyéb földhivatali eljárásoknál, valamint minden szükséges esetben. 

• DPMV Zrt. kötött bérlet-üzemeltetési szerződés keretében az ellátásért felelős Önkormányzat részéről a 
kapcsolattartásra és a teljesítési igazolás kiadására a Városfejlesztési Iroda irodavezetője a jogosult. 

• Gyál Város ivóvízellátó és szennyvízelvezető rendszerének a  2017-2031 időszakra vonatkozó  Gördülő 
Fejlesztési Tervének módosítását, valamint a 2018-2032 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési 
Tervének elkészítését irodánk koordinálta.  

• Gyál Város Önkormányzat középtávú 2017-2022. évre vonatkozó vagyongazdálkodási tervének 
elkészítését irodánk kordinálta. 

• Az Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal, utakkal kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozatok kiadását 
irodánk koordinálja, az ezzel kapcsolatos előterjesztéseket elkészíti és az egyéb feladatokat elvégzi. 
 

Erőforrás Gazdálkodási Csoport 
 
Az Erőforrás Gazdálkodási Csoporthoz tartoznak a gondnoksági és humánpolitikai feladatok, de ők intézik a 
katasztrófavédelem és az informatika kapcsán felmerülő kérdések megoldását is, valamint a csoport munkatársa 
készítette az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2013-2018. évre, melyet kétévente felül kell 
vizsgálni. 
Az általuk ellátott főbb feladatok az alábbiak voltak: 

• A Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztállyal kötött hatósági 
szerződés alapján nyári diákfoglalkoztatás volt Hivatalunkban:  

o júliusban 6 diák,  
o augusztusban 4 diák részére biztosítottunk munkát, gondoskodtunk határozott idejű 

felvételükről. 
• 3 diák esetében az ÉRDI SZC Eötvös József Szakképző Iskolával (140 óra), 1 fő esetében a 

SZÁMALK-Szalézi Szakgimnáziummal (160 óra) és 1 fő esetében a Budapesti Műszaki Szakképzési 
Centrummal (105 óra) kötött szerződés keretében, összesen 5 diák részére szakmai gyakorlat 
megszerzését tettük lehetővé. 

• A közfoglalkoztatás sok segítséget ad mind a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
városüzemeltetési, mind a Gyáli Polgármesteri Hivatal adminisztratív feladatainak ellátásában, de a 
foglalkoztatásukkal kapcsolatos teljes munkaügyi feladatok az általános humánpolitikai feladatok 
ellátásán felül a csoportot terhelik. A csoport dolgozói mindent megtesznek az engedélyezett 
közfoglalkoztatotti létszám folyamatos feltöltése érdekében, de jelentkezők hiányában nem lehetséges 
az üres álláshelyek betöltése.  

 
A személyi állományt érintő humánpolitikai adminisztrációt tekintve a 2017. év is bővelkedett változásokban, a 
csoport tagjai az alábbiakban tevékenykedtek: 
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• A KIRA személyügyi programban számos munkaügyi adatrögzítés történt leginkább a megbízási 
jogviszonyokat érintően. CSED, GYED ellátások igénylésével kapcsolatos adminisztrációt és 
tájékoztatást 4 fő esetében végeztünk. Az év folyamán számtalan munkáltatói igazolást állított ki 
csoportunk és megszámlálhatatlan keresőképtelenség rögzítését láttuk el. Illetményelőleget 22 esetben 
vettek fel a kollégák, amelyet kifizetéskor vagy esetlegesen visszafizetéskor szintén a személyügyi 
programban szükséges rögzíteni. 

• Jogviszony módosítást, amely tartalmazza az illetmény-változásokat, az átsorolásokat és a kinevezés 
módosításokat, 59 kollégát érintően 77 esetben végeztünk, jogviszony megszüntetést 5 kolléga esetében 
csináltunk (ebből 1 fő áthelyezés, 1 fő létszámcsökkentés kapcsán), jogviszony-létesítésben 7 
munkatárs kapcsán működtünk közre (ebből 1 fő áthelyezés), nyugállományba vonult 3 fő, 
csoportvezetői kinevezést kapott 3 fő. Jövő évben nyugállományba vonuló munkatárs jogviszony 
megszüntetésével kapcsolatos elszámolást december hónapban elindítottuk. 

• A teljesítményértékelés (TÉR) és a köztisztviselők kötelező továbbképzésével összefüggő központi 
rendszer – Probono (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) – év közbeni folyamatos karbantartása is 
feladatunk, különös tekintettel a kollégák jogviszonyának kezdetére vagy végére, illetve képesítés 
megszerzésére. 

• Címzetes főmunkatársi cím adományozására is sor került évközben. 2 fő jubileumi jutalomban 
részesült. Az idei évben bevezetésre került törzsgárda juttatásban 7 fő érintett. 

• Közigazgatási alapvizsgát 3 fő tett, míg általános anyakönyvi szakvizsgát 1 fő. A Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Probono oldalán, a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó továbbképzési 
kötelezettségnek 33 munkatárs tett eleget e-learning jellegű képzés keretében megszerezve több mint 
800 kreditpontot, lezárva ezzel az első 4 éves továbbképzési ciklust. Tanulmányi szerződést 4 fővel 
kötöttünk (közterület-felügyelet, anyakönyvezés, adatvédelem és munkajog területén). Figyelemmel 
kísérjük a folyamatban lévő tanulmányi szerződéseket is, amelyben jelenleg 2 fő érintett. 

• Megszokott feladatunk decemberben és januárban a költségvetés, illetve a hivatali beszámoló 
készítéséhez adatszolgáltatás nyújtása az illetékesek felé. Januárban és februárban az adókedvezmények 
érvényesítése, az adózással összefüggő egyéb teendők és a kompenzáció igénybevétele miatti 
nyilatkozatok megtételére szólítottuk fel munkatársainkat. Márciusban a 2017. évi cafeteria-keret 
felhasználásához kértük be és összesítettük a kollégák nyilatkozatait, továbbá a lakáscélú munkáltatói 
támogatás nyújtásával kapcsolatos adminisztrációt intéztük, valamint a köztisztviselők kötelező 
továbbképzéséhez az egyéni képzési terveket állítottuk össze. Áprilisban és májusban csatlakoztunk a 
Polisz Humán (személyügyi) rendszerhez, ezzel kapcsolatban képzésen vettünk részt (2 fő). Az 
önkormányzati és a hivatali személyi állománnyal kapcsolatos adategyeztetés folyamatos volt az év 
során. Májusban-júniusban – az adózással kapcsolatos nyilatkoztatás és dokumentum kiosztás, illetve a 
közszolgálati statisztikai adatszolgáltatás mellett – 25 kollégának kellett vagyonnyilatkozatot tennie. 
Májusban és júniusban foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálatot szerveztünk, amelyen 54 fő vett 
részt. 

• A teljesítményértékelési feladat adminisztrációja évente három alkalmat (január – július – december) 
vesz igénybe. Az év során 4 munkakört érintő pályázati felhívásban nyújtottunk segítséget (igazgatási 
ügyintéző, adatvédelmi felelős, közterület-felügyelő, építéshatósági ügyintéző) akár többször is az év 
során. A rendkívüli munkavégzés (túlóra) nyomonkövetése havonta visszatérő feladatunk. Az illetékes 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság megkeresésére 8 fő esetében egyeztettünk és szolgáltattunk jogviszony 
adatokat.  

• Előterjesztést készítettünk a közigazgatási szünet elrendelése, a polgármester szabadsága, a 
polgármester és az alpolgármester illetménye, két ízben a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló rendelet módosítása, a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörére vonatkozó pályázat kiírása, a köztisztviselők 
illetménykiegészítése és a köztisztviselői illetményalap meghatározása, valamint a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata tárgyában. 

• 2 alkalommal - tavaszi és őszi időpontokban - került sor a formaruha beszerzésére. A köztisztviselők 
egyénileg, önállóan szerezhették be a „munkaruhát” és a bizottsági ellenőrzést követően, számla 
ellenében kerülhetett sor az elszámolásra. A munkatársak tárgyi eszköz nyilvántartásában – a formaruha 
kihordási idejének meghatározása után – rögzítésre kerültek a felhasznált összegek. Ezen felül a 
próbaidő leteltét követően 2015-2017. évi időarányos formaruha-keretet 6 fő esetében határoztunk meg. 
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• A 2017. évi költségvetés támogatást biztosított számunkra a "képernyős munkavégzéshez éleslátást 
biztosító szemüveg" készíttetésére maximum 30.000,-Ft/fő összegig. (A vizsgálaton azok a dolgozók 
vehettek részt, akik legalább napi 4 órán keresztül képernyő előtti munkát végeznek.) A kihelyezett 
szemvizsgálat 2017. június 14-én volt a Tanácsteremben. A Cylinder Optika (székhelye: 1054 Bp. 
Bajcsy-Zs. út 58.) szakemberei végzték a szemvizsgálatot és lehetőség adódott a szemüveg 
megrendelésére is. A kihelyezett szemvizsgálaton 51 fő vett részt és 41 szemüveget rendeltek meg a 
kollégák. A feladatot a cég felkutatásától kezdve a szerződéskötésen és a vizsgálat megszervezésén át a 
kedvezménykártya kiosztásáig (elejétől a végéig) pozitív visszajelzéseket kapva csoportunk 
koordinálta. 

• A Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya munkatársai személyesen ellenőrizték 
szeptemberben 19 közfoglalkoztatott személyi anyagát és foglalkoztatásukat, amelyről a jegyzőkönyvet 
is megküldték. A jegyzőkönyvben szereplő felhívásnak (jelenléti ívek pontosabb vezetése, tűz- és 
munkavédelmi oktatás jelenléti íve) eleget téve azonnal pótoltuk az apró hiányosságokat és elküldtük az 
ezeket alátámasztó dokumentumokat. 

• A köztisztviselők igényeinek felmérése eredményeként került sor az informatikai készségfejlesztő 
tanfolyam megszervezésére – Word, Excell, Prezi témakörökben. A tanfolyam helyszíneként a Gyáli 
Ady Endre Általános Iskola számítógépes tanterme szolgált és a Pixel Oktatási Kft. (1094 Budapest, 
Tompa u. 17/b. Fsz.1.; Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001582/2017; Cégjegyzékszám: 01-09-
194245) tanára heti egy alkalommal 4 órában tartotta a képzést. Az október 10-től november 28-ig zajló 
képzés végén 18 fő (14 fő Word, 9 fő Excell és 13 fő Prezi témakörben) vehette át a tanúsítványt. A 
számítógépes tudásfrissítő tanfolyamot is sikeresen vezényeltük le az elejétől a végéig. 

• Október 20-áig a kormányhatározat értelmében közszolgálati ellenőrzéshez szolgáltattunk adatokat a 
2016. január 1. és 2017. június 30. közötti időszak vonatkozásában a jogviszony megszüntetések, a 
teljesítményértékelések és a tartalékállományba helyezések kapcsán. A személyes ellenőrzésre nem 
került sor október 31-ig, várjuk a megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvet. 

• Szintén októberben az Állami Számvevőszéki vizsgálathoz kapcsolódóan áttekintettük 2013. és 2017. 
évek január 1-én és december 31-én a Gyáli Polgármesteri Hivatal betöltött és betöltetlen álláshelyeit. 

• Katasztrófavédelem vonatkozásában 
o június 14-én Gyál Város Önkéntes Mentőcsapata riasztási és ismétlő gyakorlatot hajtott végre 

és 12 főt érintett, 
o november 11-én Gyál Város teljes körű külső védelmi terv gyakorlata és riasztási gyakorlata 

zajlott, amelyen részt vett a Parancsnokság, a Rendőrség, a FEGY, az Autópálya Felügyelet és 
a Monori Katasztrófavédelem képviselői, munkatársai. 

A fent rögzített eseményeken részt vettünk, az adminisztrációban aktívan közreműködtünk. 
 

2017-ben informatikai rendszerünkben, ellátottságunkban az alábbi változások, illetve jelentősebb esmények 
történtek: 

• 15 db új munkaállomás lett beszerezve. 
• A szerver cseréje aktuálissá vált, de végső megoldása 2018-ban történik meg. 
• Harmadik negyedévben felgyorsult az ASP-2 bevezetésének előkészülete, melyről információkat 

azonban nagyon elaprózva és felületesen kaptunk csak. 
• Az internet szolgáltató a sávszélességet 1000/200 Mbitre emelte. 

 
 

Külső partnerek 
 
Szerződésünk van dr. Schmidt Valéria ügyvédnővel, aki havi átalányösszegért hetente személyes konzultációs 
lehetőséget biztosít a Gyáli Polgármesteri Hivatalban az Önkormányzat és intézményei, valamint a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére, elkészíti és ellenjegyzi az ügyvédi 
közreműködéshez kötött szerződéseket  és képviseli Önkormányzatunkat az esetleges perek során. Az ügyvédnő 
tájékoztatását a 2017. évben lezárult, illetve jelenleg folyamatban lévő peres ügyekről a 4. sz. melléklet 
tartalmazza. 
 
Külső vállalkozó, a Kistérségi Ellenőrző Központ Kft. végzi a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 
és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai szerinti belső ellenőrzési 
tevékenységet, mely során 2017-ben hat témában folytattak ellenőrzést Önkormányzatunknál. A belső ellenőr 
részletes beszámolója a 2017. évi zárszámadással egyidejűleg fog a Képviselő-testület elé kerülni. 
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Az önkormányzatok működése feletti megerősített államigazgatási kontrollt 2012. január 1-től fővárosi és 
megyei kormányhivatalok látják el. A Mötv. hatálybalépése előtt a közigazgatási hivatalok végezték az 
önkormányzatok törvényességi ellenőrzését: széles körben vizsgálódhattak, ám intézkedési lehetőségeik 
korlátozottak voltak. A fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi felügyeletet látnak el, és jóval 
erősebb intézkedési jogosultságokkal rendelkeznek. Ezek közül kiemelendő az önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata, illetve a jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása és az aktus pótlása. A 
kormányhivatal indítványára mindkét esetben, speciális nemperes eljárás keretében a Kúria jogosult eljárni. 
Amennyiben a rendeletalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítását követően a képviselő-testület 
továbbra sem tesz eleget kötelezettségének, a fővárosi, megyei kormányhivatal vezetője pótolja azt. Az így 
megalkotott rendeletet a testület az adott választási cikluson belül nem módosíthatja.  
 
Rendeletalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítására településünk vonatkozásában a 2017. év 
folyamán nem került sor. Egy esetben vált szükségessé a Pest Megyei Kormányhivatal jelzése nyomán új 
rendelet megalkotása, mégpedig a házasság megkötésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 
hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól 
szóló rendeletünk esetében. A szakmai segítségnyújtás keretében megjelölt egyes rendelkezései nem voltak 
módosíthatóak, ezért került sor új rendelet megalkotására. 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jelzése során vált szükségessé a közterületi térfigyelő 
rendszerről szóló 8/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet megalkotására, mivel a létesítésről szóló különálló 
képviselő-testületi határozatok és az üzemeltetésre vonatkozó belső szabályzat önmagában kevésnek bizonyult a 
jogszabályi követelmenyeknek való teljes körű megfeleléshez. 
 

Összegzés 
 
Összességében a Hivatal  57.765 db iratot dolgozott fel.  Ebből 8626 határozatot  és 2188  végzést hozott. 126 
esemény rendezésében vett részt vagy készítette elő. A 211 db kérdőív jó visszajelzéseket adott a Hivatal 
munkájáról és a dolgozói elégedettség mérés eredményei alapján a munkatársak szeretnek a Gyáli Polgármesteri 
Hivatalban dolgozni.  
Az elvégzett feladatokat a Polgármester úrral közösen hétről-hétre számon kérjük és szükség szerint, operatív 
intézkedéseket foganatosítunk, az esetleges elmaradások és hiányosságok felszámolására. Az év során a 
legjelentősebb gondot a központi informatikai rendszerek változása/várható változása, valamint a megüresedett 
álláshelyek betöltése jelentette, melyekkel sokszor rajtunk kívülálló okok miatt időnként nehezen bírkóztunk 
meg. 

Úgy gondolom, hogy ugyanakkor a kihívásoknak folyamatosan jó színvonalon tettünk eleget, melyet az 
állampolgárok  is megerősítettek. 
 
 
 
Gyál, 2017. január 5. 
 
        Rozgonyi Erik 
        címzetes főjegyző 
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1. sz. melléklet 
 

Beszámoló a Lendületben GYÁL 2017 rendezvénysorozatról 
 

 
A település várossá nyilvánításának 20. évfordulóját, nagyszabású eseménysorozat lebonyolításával kívántuk 
megünnepelni. Az eseménysorozat egyes elemei a hagyományos városi ünnepségekre épültek, más rendezvényei 
pedig szervezeti pályázatok útján kerültek kiválasztásra. Ily módon állt össze egy szervezeti naptárban 
megjelenített 62 programból álló sorozat, melyet –a Polgármesteri Hivatal koordinálásával- 36 rendező szervezet 
valósított meg. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2017. (I.11.) határozatában döntött a Lendületben GYÁL 
2017 ünnepségsorozatról, melynek költségkeretét a korábbi évek városi ünnepségek költségkeretének duplája 
emelte. 

 

A rendezvénysorozat fő vonulatát a hagyományosan nagyszabású városi ünnepségek jelentették: Böllérverseny, 
Pünkösdi Utcazenei Fesztivál, Esti Fogathajtó Fesztivál, Városi Születésnapi Utcabál, Advent Gyálon és a Téli 
Tárlat. Nagy hangsúlyt kaptak a kerek évfordulós intézmények és szervezetek eseményei, közülük is 
kiemelkedik a jelenleg Zrínyi Miklós névadójú Általános iskola, amely 50-dik, az Ady Endre Általános Iskola, 
amely 45-dik, a Liliom Óvoda, amely 45-dik, a Tátika Óvoda, amely 35-dik és a Bóbita Bölcsőde, amely 35-dik 
évfordulóját ünnepelte. 25-dik évfordulóját ünnepelte a Református Templom és 15-dik évfordulóját az Arany 
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár. 
 
A civil szervezetek által beadott pályázatokból 30 esemény került megvalósításra, ennek kb. a fele hozott új színt 
Gyál életébe. Ilyenek voltak: amatőr biliárd versenyek, tájfutás világnapi 3 iskolát és 524 főt megmozgató 
rendezvény, tájékozódási verseny nordic botosok részére, 2017 m-es futás 320 fő indulóval, sárkányeregetés, 
hőlégballonozás, helyi szervezetek összefogásával élőzenés mazsorett felvonulás, borverseny a szüreti 
felvonulással egybekötve, „Őrült sportbanzáj” felvonulás. Segítők-napi idős-beteg gondozottak látogatása egy 
szál virággal, bikesafe (kerékpár azonosítás), 20 óra non-stop ping-pongozás, 20 éves város dallal köszöntése, 
országos találkozók: népdal és nótaverseny, ill. cukorbetegek részére szervezve. A civil szervezetek által 
korábban bevezetett rendezvények is nagyobb költségvetéssel, és megújulva kerültek lebonyolításra, ill. nem 
kértek belépő díjat a résztvevőktől. Színesebb, tartalmasabb volt a programajánlat az eseményeken, hiszen nem a 
működési költségüket terhelte a Lendületben 2017 rendezvény. Minden szervezővel egyedi megállapodást 
kötöttünk. 
 
A városi ünnepségek: Magyar Kultúra napja, Nagyadózók tájékoztatása, Márc.15, Babaköszöntő, Szt. György 
emlékhely avatása, Védőnői épület avatása, Gyermeknap, Pedagógusnap, Trianoni emlékünnepség, 
Egészségügyi dolgozók köszöntése a Semmelweis napon, Államalapítás ünnepe, I. Sportfesztivál (foci, 
tájékozódás, nordic, biliárd, ping-pong, karate, mazsorett, falmászás sportágakkal. Idősek Világnapja, 
Iskolabörze, 1956-os megemlékezés, Tanuszoda átadás és Lendületben záróesemény a rendezőknek 
köszönetként. Igyekeztünk neves művészek fellépésével megtisztelni az évet. A teljesség igénye nélkül: Talamba 
ütőegyüttes, Ghymes, Kisvirtuózok, Neoton Familia, Lola, Bon-bon, Janza Kata, Dolhai Attila, Vincze Lilla, 
Dóka Attila (úgyis, mint gyáli művész) és Péter Szabó Szilvia. 
 
A Lendületben projektek: 
A város szolgálatában végzett munkájáért 40 fő kapott Polgármesteri elismerést augusztus 20-án. 
„Bemutatom a városom” c. sikeres videopályázati anyagokat készítettek fiataljaink. A díjazott művek a város 
honlapján megtekinthetők. 
„A várossal együtt lettünk 20 évesek” program keretében 183 fiatalt köszöntöttünk. 
„A virágos Gyálért” program keretében kb. 550 tő virágot ültettek el a kertbarátok, melyet a nyári melegben a 
KHT-n kívül két szervezet is locsolt. 
Promócióra a tervezettnél kevesebbet költöttünk. Megvalósultak: zászlók, programfüzet, molinó, roll-up, 
plakátok, meghívók, fotókönyvek, pendrive-on átadott képanyag a rendezőknek. 
A programokat programfüzetben, plakátokon, a város honlapján és külön Lendületben 2017 facebook oldalon is 
közzétettük. Közzétételek száma:………..Elérések száma:………… 
Nem valósítottuk meg az eredeti elképzelésben szereplő Gyál története c. könyv folytatásának vagy éppen egy 
kivonatos, de napjainkig szóló anyagnak a megrendelését. 
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Elmaradt program: Népművelők vándorgyűlése és a 3 napos Adventi kirakodóvásár, valamint az Ady könyv 
bemutatása is a jövő év elejére kerül át. 
 
A legnépszerűbb esemény a Születésnapi utcabál volt, ahol a város lakosságának fele minden bizonnyal 
megjelent. A nagy rendezvények látogatottsága egy-két ezres mértékben mérhető. A közösségi ház 
befogadóképessége határára került az Idősek világnapi rendezvényen, itt 250 fő jelent meg. Telt házzal ment a 
nóta és néptánc, szüreti és farsangi mulatságok, a pedagógiai konferencia és jellemzően több, a városban 
szervezett állami ünnepségek. 
 
Költségkeret felhasználása 
 
Főbb tételek Terv (e Ft) Tény (e Ft) 
Hagyományos nagy városi 
rendezvények 

20.250 19.841 

Évfordulós szervezetek eseményei 3.000 3.283 
Civil szervezetek eseményei 6.650 4.909 
17 városi ünnepség szervezése 11.500 11.788 
Lendületben projektek 4.100 4.839 
Promóció 4.500 2.340 
Összesen 50.000 47.000 
 
A maradvány alapvetően az Adventi kirakodóvásár és a várostörténeti „Czagányi” könyv megrendelésének 
elmaradásából adódott. A civil szervezetek eseményei a megállapodás szerint alakultak, azonban egyes 
számlákat a főszervező önkormányzat fizetett ki. ( Hőlégballon, street motorosok, sátorbérlet, mászófal, 
ásványvíz, egyéb ellátmányok és érmek, díjak stb.) 
 
Szponzoraink a TESCO gyáli logisztikai központja, Eisberg Magyarország Kft, Dohány Kft, Reklámruha.hu 
vállalkozások voltak, amelyek –fentieken túl- több mint 900 ezer forint tárgyi ajándékkal járultak hozzá az 
események sikeréhez. 

 
A település várossá nyilvánításának 20. évfordulóját, a kiadott eseménynaptár szerint haladva, nagyszabású 
eseménysorozat lebonyolításával sikerült megünnepelni, melyben –széles összefogással- sokrétű programot 
kínáltunk a város lakosságának. Remélhetőleg a színes kínálatban minden érdeklődő talált kedvére valót, a záró 
ünnepségen pedig megérdemelten köszönetet mondtunk a rendezőknek. 
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2. sz. melléklet 

 
Dolgozói elégedettségi kérdőív 

Gyáli Polgármesteri Hivatal 
2017. 

 
Felmérést kitöltők száma: 

 
Összesen: 46 fő 

Felmérés terjedelme: 
 

I. A munkavégzés körülményei, a végzett munka tartalma 
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Mit gondolsz, milyen közérzetjavító, munkakörülményeket javító intézkedésekre lenne 
szükség? 
Az apparátus dolgozói közül többen kiemelték, hogy nincsenek megelégedve az épület hűtő-fűtő 
szabályzásával. A válaszadók szerint elhasználódtak a konyhai eszközök (mikró, kenyérpirító), ezáltal 
már nehezen lehet tisztán tartani azokat. Egy válaszadó javasolta az ügyfélhívó rendszer bevezetését, 
illetve szintén egy javaslat érkezett a Somogyi Béla utcai telek hasznosítására, mely parkolóként 
funkcionálhatna.  
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Amennyiben nem vagy megelégedve az ügyfélfogadási idő beosztásával, milyen változtatást 
javasolsz? 

 
Egy javaslat érkezett a szerdai hosszított ügyfélfogadási idő módosítására, melyet hétfőre változtatna 
a válaszadó, valamint egy javaslat érkezett a délutáni ügyfélfogadás 12.45-től kezdődhetne, a 12.30 
helyett.  
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Véleményezd a kisebb egységedre/csoportodra háruló munka eloszlását. 

 
II. Motivációs rendszerek (kereset, juttatások) 
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Amennyiben részt szoktál venni a városi, önkormányzati szervezésben megrendezésre kerülő 
eseményeken, azok mennyire nyerik el tetszésedet? Amennyiben nem, kérünk fejtsd ki annak okát. 
 
 
A válaszadók közül mindenki egyöntetűen színvonalasnak tartja a városi rendezvényeket, jól érzi 
magát az adott eseményen. Összességében elégedettek. Egy javaslat érkezett a gyereknap 
megújítására vonatkozóan, továbbá szintén egy javaslat érkezett a rendezvények időpontjára 
vonatkozóan, melyek sokszor munkaszüneti napra, vagy hosszú hétvégére esnek.  
 
 
 
 
Milyen egyéb juttatásnak/motivációs eszköznek örülnél a legjobban? 
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Összességében a válaszadók többféle motivációs eszközt is felsoroltak. Ezek között szerepelt 
túlnyomó részben a pénzbeli elismerés, magasabb fizetés. A parkolási lehetőség biztosítása, valamint 
a plusz szabadság is felmerült igényként. A cafeteria és az egészségpénztári hozzájárulás is 
felvetették.  
 
 
Kérjük, tedd fontossági sorrendbe az alábbi tényezőket! 
 
A válaszadások alapján az alábbi sorrend alakult: 
1. magas fizetés 
2. pénzjutalom 
3. előléptetés 
4. extra szabadság 
5. pozitív visszajelzés a vezetőmtől 
6. pozitív nyilvános visszajelzés 
 

III. Munkahelyi kötődés 
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40 
 

 

 
IV. Kommunikáció nyíltsága, visszajelzések rendszere 

A következő kérdések, felvetések a felettesedre (irodavezetődre) vonatkoznak. 
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Kérjük fejtsd ki, milyen jellegű visszajelzést kapsz felettesedtől. 
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Összességében többnyire pozitív visszajelzést kapnak a válaszadók a felettesüktől. 
Amennyiben negatív visszajelzés érkezik, együttesen megbeszélik a problémát.  

 
 
A következő kérdések, felvetések a hivatal vezetésére vonatkoznak. 
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A következő kérdések, felvetések a hivatal belső kommunikációra vonatkoznak. 
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Amennyiben nem vagy megelégedve a hivatalon belüli információ áramlással, kérjük fejtsd ki 
tapasztalataidat, véleményedet. 
Javaslatként érkezett a hivatali levelezőrendszer leváltására, valamint a netwriter frissítésére.  
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V. Karrierlehetőség, jövőkép 
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Összefoglalás 
 

Az összesített eredmény alapján megállapítható, hogy a dolgozói elégedettség mértéke a munkahelyi 
körülményekkel és munkaidő beosztással kapcsolatosan kiemelkedően magas, bár többen kiemelték, 
az épületen belüli hőmérsékletszabályozás eltérését, valamint a konyhai eszközök amortizációját.  
 
A munkakörökhöz tartozó feladatok mennyiségével a válaszadók meg vannak elégedve. A 
munkatársak többségében úgy érzik a feladataiknak elvégzéséhez szükséges információt megkapják 
feletteseiktől.  
 
A munkahelyi keresettel, valamint túlórák után járó prémiumokkal közepes mértékben vannak 
megelégedve, azonban a béren kívüli juttatások, valamint dolgozói tréningek és programok a 
válaszadók többségének elnyeri tetszését.  
 
2017-es kérdőív elemzéséből kiderült, hogy a munkatársak inkább egynapos hivatali programon, 
tréningen kívánnak részt venni. A válaszadók 76 %-a részt szokott venni a városi eseményeken, 
melyet egyöntetűen színvonalasnak tartanak. 
 
A kérdőívet kitöltők többféle motivációs eszközt is felsoroltak, ezek között szerepelt túlnyomó részben 
a pénzbeli elismerés, magasabb fizetés. A parkolási lehetőség biztosítása, valamint a plusz 
szabadság is felmerült igényként. 
 
A kérdőívből kiderült, hogy a felettesek, jegyző, valamint polgármester elvárásai kevésbé, míg egyes 
feladatok határideje inkább okoz stresszt a dolgozókban. A feletteshez érkező javaslatok, 
megjegyzések közepesen megoszlanak, a válaszadók többsége úgy érzi ezen észrevételeket a 
felettese legtöbb esetben figyelembe veszi.  
 
Összeségében a dolgozók úgy érzik felettesük és a hivatal vezetése megfelelő kompetenciákkal 
rendelkeznek, a feladatellátásukhoz elegendő mennyiségi, valamint minőségi információt kapnak a 
munkavégzésükhöz. Úgy érzik a felvetéseiket a hivatal vezetése többségében elfogadja, 
lehetőségekhez képest megvalósítja.  
 
A belső kommunikációnál javaslatként érkezett a hivatali levelezőrendszer leváltására, valamint a 
netwriter frissítésére. A hivatalon belüli együttműködés hatékonyságával közepes mértékben vannak 
megelégedve a válaszadók.  
 
A hivatal munkatársai úgy érzik jelenlegi munkakörükben biztosított a folyamatos szakmai fejlődés, 
lehetőségük van továbbképzéseken részt venni, a hivatal vezetése elismeri szakmai 
felkészültségüket, így szeretik jelenlegi munkakörüket és szívesen dolgoznának hosszútávon benne, 
azonban a hivatali struktúrában való előrelépési lehetőségre nem igazán látnak lehetőséget. 
 
 
Gyál, 2017. november 24. 
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Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 
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3. számú melléklet 

2017. ÉVI ÜGYIRATFORGALOM 

 Főszám  Alszám  Határozat  Végzés 

Vezetők 365 1805 9 70 
 
Pénzügyi és Adó Iroda 
 
Adócsoport  9553  20575 6104  1280 
Pénzügyi Csoport  234  703 
Intézményi gazdálkodási Csoport  6 202 
 
Városfejlesztési Iroda 
 
Erőforrás gazdálkodási Csoport 274 1233 1 
Egyéb városfejlesztés 35 164 
 
Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda  
 
Szervezési Csoport 457 1319 
Koordinációs Csoport 94 276 
 
Igazgatási Iroda  
 
Építéshatósági Csoport 581 2335 79 260 
Általános Igazgatási Csoport 2709 8529 1051 421 
Szoc. és Intézményi Ig. Csoport 1659 4657 1382 157 
 
Összesen: 15967 41798 8626 2188 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. számú melléklet 
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Tárgy : Peres ügyekről kimutatás 
 

 

1./ 2017-ben folyamatban volt a Nemzeti Agrárgazdasági  Kamara  felperesnek   Gyál Város Önkormányzata 
alperes ellen az alperes képviselő testülete általa kamara  határozatainak felülvizsgálata iránt a Budapest 
Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt  6 per, ebből két perben a felperes keresetét jogerősen 
elutasította a II. fokú bíróság, tehát az önkormányzat pernyertes lett. 

 

2018 január 1-után még további 4 ügye folyamatban  van a Nemzeti Agrárgazdasági  Kamara  felperesnek   
Gyál Város Önkormányzata alperes ellen. 

Ezen perek egyike sem  anyagi  természetű követelés, hanem föld ingatlan  vásárlás tárgyában az 
Agrárkamarának az adásvételek földhivatali bejegyzésének elutasítását megváltoztató   képviselő testületi 
határozatok megváltoztatása, illetve hatályon kívül helyezése iránt terjesztette  elő a felperes.  

 
 
2./ További 2018 január 1. napjával is folyamatban lévő perek:  
 
2.1. A Dabasi  Járásbíróság előtt Sallói Károlyné  felperes a helyi út karbantartásának elmulasztásával okozati 
összefüggésben bekövetkezett 2013-ban történt balesetével összefüggő 1.449.000.-Ft kártérítés és havi 25eft 
járadék megítélését kérte Gyál Város Önkormányzat alperessel szemben . A felperes a jogalap tekintetében 
részítélettel pernyertes lett azzal, hogy a bíróság megállapította, hogy a  felperes 10% mértékben közrehatott a 
baleset bekövetkeztében. A részítélet jogerőre emelkedését követően a Dabasi Bíróságon az ügy folytatódott az 
összegszerűség vonatkozásában. A perben igazságügyi szakértő került kirendelésre, aki a felperesnek nem 
kedvező szakvéleményében a járadék és a balesetet követő időre követelt felperesi követelés megalapozottságát 
vitatta. A felperes várhatóan felülvéleményező szakértőt fog kérni.  
Ha az orvos szakértő a végleges szakvéleményt nem fogja a felperesnek kedvezően megváltoztatni, akkor a 
felperes csak a balesettel szorosan összefüggő csekély mértékű kártérítést kaphat. 
 
 
 
2.2. Dabasi  Járásbíróság  előtt   Csiák Zoltán és társai felpereseknek tulajdonközösség megszüntetése perben 
Gyál Város Önkormányzat III.r. alperessel szemben tűrésre kötelezés, az önkormányzat perben állása formális. 
 
 
 
Budapest, 2018  január 6. 
 
       dr. Schmidt Valéria ügyvéd 
 



 
 
 
 
 
 
 
                      

Tárgy: Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek 
részleges módosítására. A hatályos településszerkezeti terv és a 
HÉSZ (mellékleteként a szabályozási terv) részleges módosítása az 
AUTÓKER Logisztikai Kft. területén és Gyál vasútállomás 
melletti területen. A véleményezési szakasz lezárása. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 89/2017.(IV.27.) sz. és a 113/2017.(V.17.) sz. határozataiban 
döntött arról, hogy Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen módosítja az alábbiak szerint: 

• a 89/2017.(IV.27.) sz. határozat alapján a hatályos településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat 
(mellékleteként a szabályozási terv) módosítása az AUTÓKER Logisztikai Kft. területén, 

• a 113/2017.(V.17.) sz. határozat alapján a hatályos településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat 
(mellékleteként a szabályozási terv) módosítása a gyáli 4266/3és a 4266/11 hrsz.-ú ingatlanok területén. 

A 143/2017.(VI.29.) sz. határozat alapján tárgyi módosításoknál környezeti hatásvizsgálat készítését nem tartotta 
szükségesnek.  
A két módosítást közös eljárás keretében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) 
kormányrendelet alapján egyszerűsített eljárás keretében folytatja le. Előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi 
egyeztetés során nem állapított meg. A tervezési munka elvégzésével a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, 
Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-t bízta meg.  
A tervezési munka során a GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 
VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA elkészült. A tervanyagot előzetesen a Képviselő-testület a szeptemberi 
ülésén /(193/2017.(IX.28.) sz. határozat/ tanulmányozta, majd a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 41.§. (2) bekezdése 
alapján véleményezésre megküldtük. A beérkezett vélemények összefoglalását és az arra adott válaszokat az 
előterjesztés mellékleteként csatoljuk. (1. melléklet)  
 
Az államigazgatási észrevételek átvezetése megtörtént, az átvezetéseket követően a terv érdemben nem változott. 
  
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök 
készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati 
rendeletében foglaltak szerint a tervanyag egyeztetése a település hivatalos honlapján, a Polgármesteri Hivatal 
épületében lévő hirdetőtáblán és a Gyáli Mi Újságban megjelenő felhívás közzétételével megtörtént, a lakossági fórum 
2017. október 19-én 10 órától megtartásra került. A partnerek egyike sem adott véleményt a tervről.  
A fentiek alapján a településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakasza a 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet 38.§ alapján lezárható, és az állami főépítészi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal 
részére végső szakmai véleményezésre megküldhető.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést és mellékleteit tanulmányozni és 
döntésüket meghozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA – a hatályos 
településszerkezeti terv és a HÉSZ (mellékleteként a szabályozási terv) részleges módosítása az AUTÓKER 
Logisztikai Kft. területén és a Gyál vasútállomás melletti területen - véleményezési eljárása során beérkezett 
magasabb rendű jogszabályokon alapuló észrevételeket, véleményeket a mellékelt Önkormányzati válaszok 
szerint elfogadja, azt a tervanyagban átvezeti. Eltérő vélemények egyeztető tárgyalásának lebonyolítását nem 
tartja szükségesnek és a településrendezési eszközök részleges módosításának véleményezési szakaszát lezárja. 

2. a partnerségi egyeztetést a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 29/A. §.-ában és a településfejlesztési, 
településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint lefolytatta, annak 
eredményét a módosított településrendezési eszközökben figyelembe vette. 



 
 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a településrendezési eszköz tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi 
véleménnyel, és a véleményezési szakaszban keletkezett dokumentumokkal együtt az Állami Főépítészi 
hatáskörben eljáró kormányhivatalnak végső szakmai véleményezésre küldje meg.  

 
Határidő:  2018. február 15. (a véleményezési anyag megküldésére) 
Felelős:   Polgármester  
 
Előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István irodavezető 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Gyál, 2018. január 9. 
 
      
 
 
 
 
                                                                                                                              Pápai Mihály  
                     polgármester 
 
 
Mellékletek: 

1. ÖNKORMÁNYZATI ÁLLÁSFOGLALÁS /Az írásos véleményt adó államigazgatási szervek észrevételeire/ 
2. A Képviselő-testület 193/2017.(IX.28.) sz. határozata 

 
 



1. számú melléklet 
 

ÖNKORMÁNYZATI ÁLLÁSFOGLALÁS 
/Az írásos véleményt adó államigazgatási szervek észrevételeire/ 

A településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárása a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 41.§. szerint 
történik egyszerűsített eljárás keretében történt az AUTÓKER Logisztikai Kft területén és a Gyál vasútállomás 

melletti - 7702, 4363/4, 03, 02/7 hrsz., a 4266/3 és a 4266/11 hrsz.- területre vonatkozóan. 
 
 
I. A véleményezési eljárásban érdekelt (értesített) államigazgatási szervek, partnerek 

listája 
 

1. Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 
Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály Váradi Tibor Állami Főépítész 

2. Pest Megyei Önkormányzat Pest Megye Főépítésze 
3. Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály 
4. Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály -Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 
5. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Érdi Járási Hivatal 
6. PM Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Útügyi Osztály 
7. PM Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 
8. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
9. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
10. Pest Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály 
Földügyi és Földmérési Osztály 

11. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 
12. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 
13. NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
14. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
15. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság 
16. MAGYAR ÁLLAMVASUTAK Zrt. Infrastruktúra Fejlesztési Igazgatóság 
17. Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály 
18. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 
19. Érdi Járási Hivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 
20. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
21. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gyáli rendőrkapitányság 
22. Budapest Főváros Önkormányzata Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes 
23. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 
24. Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere 
25. Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata 
26. Ócsa Város Polgármestere 
27. Vecsés Polgármestere 

 
 

II. Az alábbi államigazgatási szervek véleményében ellenvetés nem volt, illetve az 
észrevételeikre válaszadás nem szükséges, a tervvel egyetértenek: 

 
1. Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály 
2. Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály -Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 
3. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály 
4. PM Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
5. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
6. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
7. Pest Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály 
Földügyi és Földmérési Osztály 
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8. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 
9. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály 
10. NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
11. MAGYAR ÁLLAMVASUTAK Zrt. Infrastruktúra Fejlesztési Igazgatóság 
12. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
13. Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály 
14. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 
15. Érdi Járási Hivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 
16. Budapest Főváros Önkormányzata Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes 
17. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 
19. Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármester 
20. Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata 
21. Ócsa Város Polgármestere 
22. Vecsés Polgármestere 

 
 
Budapest  Főváros  Kormányhivatala Köz lekedés i  Főosztá ly  
 Ész revéte l :  
A véleményezési eljárásban nem kíván részt venni  

„Budapest Főváros Kormányhivatala gyorsforgalmi utat, közúti határátkelőhelyet, szintbeli közúti-vasúti 
átjárót érintő településrendezési eszköz esetében vesz részt a véleményezési eljárásban. 
Fentiekre tekintettel a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban, hatáskör hiányában 
észrevételt nem teszek. Az eljárás további szakaszában nem kívánok részt venni. Tájékoztatom továbbá, hogy 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet 13. pontja szerint vasúti pályahálózatot, vízi utat érintő település 
esetében a településszerkezeti, szabályozási terv és helyi építési szabályzat véleményezésében — közúti 
szempontból is — a közlekedésért felelős miniszter rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.” 

Önkormányzat válasza: 
Az észrevétel tervi módosítást nem igényel. 
 
Érd i  Járás i  Hivata l  Hatósági  Főosztá ly  -Ép ítésügyi  és  Örökségvédelmi Osztá ly  
Észrevétel: 
„Gyál Város tárgyi, módosítással érintett területein védett műemlék nem található. Ugyanakkor a módosítás a 
27013 azonosítójú, Gyál 3 lelőhelyszámú, Gyál 7B. nevű védett régészeti lelőhelyet érinti. Mindezzel 
összefüggésben az alábbiakra hívom fel a figyelmét:” 
A településfejlesztés során megvalósítandó, földmunkával járó beruházásokat a véleményben hivatkozott 
jogszabályok figyelembevételével kell tervezni. 
 
„Amennyiben régészeti lelőhelynek nem minősülő területen földmunkák során váratlan régészeti lelet vagy 
emlék kerül elő, a Kötv. 24. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. 
Végül jelezzük, hogy a fentiek figyelembe vételével a településrendezési eszközök módosítását támogatjuk, és 
kérjük, hogy a dokumentumok jóváhagyását követően annak egy példányát is szíveskedjenek CD-n 
megküldeni.” 
Önkormányzat válasza: 
A Tájékoztatást köszönjük. Az észrevétel tervi módosítást nem igényel. 
 
Budapest  Főváros  Kormányhivatala Népegészségügyi  Főosztá ly   
Észrevétel: 
„A vasút melletti 4266/11 hrsz. területen szállás funkció kialakítása esetén figyelembe kell venni a vasúti 
közlekedésből származó zaj- és rezgésterhelést. Új épületek létesítésekor az erre vonatkozó védelmi 
előírásokat, határértékeket be kell tartani. 
Az érintett területeken természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért e szempontból a BFKH 
véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.” 
Önkormányzat válasza: 
A figyelemfelhívást köszönjük! Az észrevétel tervi módosítást nem igényel. 
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PM Kormányhivata l  Érd i  Járási  Hivata la  Környezetvéde lmi  és  Természetvéde lmi  
Főosztá ly  
Észrevéte l :  
„Tái- és természetvédelmi szempontból: 
A Gyál belterület 7702 hrsz.-ú ingatlan és Gyál külterület 02/7 hrsz.-ú ingatlan része az Országos 
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetének. Az 
1. számú (Gyál belterület 7702, 4363/4 hrsz., Gyál külterület 03, 02/7 hrsz.), a 2. számú (Gyál belterület 
4266/11 hrsz.) és a 3. számú tervezési terület (Gyál belterület 4266/3 hrsz.) egyedi jogszabály által kijelölt 
országos jelentőségű védett természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § 
(2) bekezdés alapján ex lege védett természeti területet nem érint. 
Továbbá az ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 
hálózat területének, valamint a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM 
rendelet alapján kijelölt barlang felszíni védőövezetének nem része. 
A 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 41. §-a alapján, Gyál Város településrendezési eszközeinek módosítása 
tárgyában benyújtott dokumentációval kapcsolatban, a Járási Hivatal nem emel kifogást. 
Jelen vélemény nem helyettesíti a tervezett fejlesztések megvalósításához szükséges engedélyek beszerzését, 
illetve a Járási Hivatal bevonását az egyes eljárásokba a hatáskörébe utalt szakkérdések vonatkozásában. 
Kérjük, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése értelmében a jóváhagyott terv egy példányát 
digitális formátumban az ügyiratszámra hivatkozva szíveskedjenek megküldeni a Járási Hivatal (1072 
Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) részére.” 
Önkormányzat válasza: 
Az észrevétel egyetértő, tervi módosítást nem igényel. 
 
Duna-Ipo ly Nemzet i  Park Igazgatóság  
Észrevéte l :  
„A megkeresés mellékletében foglalt módosítások közül a 2. és a 3. számmal jelöltek (2. a Gksz 
területfelhasználásban és övezetben lévő 4266/11 hrsz. földterület Vt településközpont vegyes területbe 
sorolása; 3. a Gksz területfelhasználásban és övezetben lévő 4266/3 hrsz. földterület Vt településközpont 
vegyes területbe sorolása) táj-, természetvédelmi szempontú kijelölés alá tartozó területet nem. érintenek. Az 
1. számmal jelölt módosítás (1. a Bem József u. - Körösi út közötti területen a Gyáli patak mentén a TSZT-n és a 
SZT-n feltüntetett útterület megszüntetése) érinti ugyan az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi 
XXVI. törvényben valamint a Budapesti Agglomerációs Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 
által a Gyáli-patak mentén lehatárolt országos ökológiai hálózat övezete ökológiai folyosó övezetét, ám a 
módosítás tartalma természetvédelmi szempontból kedvező. 
A megkeresés mellékleteként bemutatott módosítások jóváhagyása ellen a fentiek értelmében táj- és 
természetvédelmi szempontból nem emelünk kifogást. 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) a) 
pontja értelmében, a benyújtott megkeresés alapján a jelen módosítással összefüggésben környezeti vizsgálat 
készítését nem tartjuk szükségesnek. 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiától és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. r. 43.§ 
(2) be) értelmében a jóvá/rogyott településrendezési eszközök egy példányát Igazgatóságunknak 
ügyiratszámunkra hivatkozva megküldeni szíveskedjenek, vagy a 43. is (2) c) pontban foglaltaknak 
megfelelően tegye elérhetővé a dokumentumot!” 
Önkormányzat válasza: 
Az észrevétel egyetértő, tervi módosítást nem igényel. 
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KDVVH Közép  Duna Völgy i  V ízügyi  Igazgatóság  
Észrevéte l :  
„A tárgyi témában küldött levelével kapcsolatosan Igazgatóságunk az alábbi észrevételeket teszi: 
Az alátámasztó munkarészben foglaltakkal egyet értve új beépítéseket csak a közműves vízellátás és 
szennyvízelhelyezés biztosítása mellett tartunk megengedhetőnek. 
A 4266/3 hrsz. önkormányzati területen tervezett parkolóval kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, hogy a 
burkolt felületekről elfolyó olajjal szennyeződő csapadékvíz előtisztítást követően vezethető a befogadóba. Az 
olajfogóban kiszűrt olaj veszélyes hulladéknak minősül, ezért a fejlesztési tevékenységek során „a veszélyes 
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól" szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 
szabályairól szóló rendeletbe foglaltakat be kell tartani. 
A tervezett fejlesztések közmű igényeinek kielégítésére és meglévő rendszereket érintő változásokhoz - 
meglévő kapacitások megfelelősége, csatlakozási pontok, befogadók rendelkezésre állása - kapcsolódóan a 
közműkontingenseket (vízvezeték és közcsatorna hálózatot) érintő módosításokhoz szükséges a közmű 
üzemeltetők hozzájárulási nyilatkozatainak beszerzése. 
Amennyiben a továbbiakban a tervezési feladatok a Gyáli 1. főcsatorna medrének területét, illetve fenntartási 
sávját érintik, meg kell kérni Igazgatóságunk vagyonkezelői hozzájárulását „a vízjogi engedélyezési eljáráshoz 
szükséges kérelemről és mellékleteiről" szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet alapján. Tájékoztatom, hogy 
az „ Országos Területrendezési Tervről" szóló 2003. évi XXVI. törvény 3/7. melléklete alapján a tervezési 
területet érinti az Országos vízminőség-védelmi terület övezete, továbbá a Pálfai-féle belvízzel veszélyeztetett 
területek övezete, a területi lehatárolásokat levelünk mellékleteként csatoljuk. 
A rendezési tervek véleményezési eljárásaiban továbbra is részt kívánunk venni.” 
Önkormányzat válasza: 
A figyelemfelhívást és tájékoztatást köszönjük. Az észrevétel módosítást nem igényel. 
 
Pest  Megyei  Kormányhivata l  
É le lmiszerlánc-b iztonsági ,  Fö ldh ivatal i ,  Növény- és  Talajvédelmi,  Erdészet i  Főosztá ly  
Fö ldügyi  és  Földmérés i  Osztá ly   
Észrevéte l :  
„Tekintettel arra, hogy a véleményezésre benyújtott településszerkezeti és szabályozási terv által érintett 
ingatlanok külterületi mezőgazdasági hasznosítás alatt álló termőföldterületet nem érintenek, a 
véleményezésre megküldött egyeztetési anyagban foglaltak ellen a Pest Megyei Kormányhivatal ÉBFNTE 
Főosztály Földügyi és Földmérési Osztálya földvédelmi szempontból kifogást nem emel. 
Felhívom a figyelmet arra, hogy a tervezett beruházások megvalósulását követően, - 30 napon belül — a 
megvalósulás tényét a területileg illetékes Dabasi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya részére be kell jelenteni, 
továbbá az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXL1. törvény 28.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint 
előírt dokumentumokat be kell nyújtani.” 
Önkormányzat válasza: 
A tájékoztatást köszönjük. Az észrevétel tervi módosítást nem igényel. 
 
Pest  Megyei  Kataszt rófavédelmi Igazgatóság Kataszt rófavéde lmi Hatósági  Osztá ly  
Észrevéte l :  
„Gyál Város településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának módosításáról, a katasztrófa-védelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 24. § (1) bekezdése, 
valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról ás a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 38. §-a szerint az alábbi véleményt adom: 
tűz- és polgári védelmi, valamint iparbiztonsági szempontból kifogást nem emelek. Tájékoztatom továbbá, 
hogy a véleményezési eljárás további szakaszában is részt kívánunk venni.” 
Önkormányzat válasza: 
Az észrevétel egyetértő, tervi módosítást nem igényel. 
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Főváros i  Kataszt rófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettes i  S zervezet  
Katasztrófavéde lmi Hatósági  Osztá ly  
 Észrevéte l :  
„Az FKI-KHO a benyújtott dokumentumok alapján kifogást nem emel, észrevételt nem tesz. 
Tájékoztatom, hogy az FKI-KHO az egyes konkrét létesítmények építési és használatbavételi engedélyezése 
során az engedélyező hatóság megkeresésére szakhatósági állásfoglalást ad ki. A szakhatósági 
állásfoglalásban megadja a szükséges kikötéseket amelyek betartása mellett a felszíni- és felszín alatti vizek 
mennyiségi, minőségi és áramlási viszonyaira, az árvíz- és a jég levonulására, valamint a földtani közeget 
érintően káros hatás bekövetkezése nem valószínűsíthető. 
Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben az elhelyezésre kerülő új létesítmények vízellátása, szennyvíz- és 
csapadékvíz elvezetése közüzemi hálózattal megoldott, nem keletkezik előtisztítást igénylő, a kommunálistól 
eltérő minőségű szennyvíz, továbbá az ingatlan nem érint vízbázis védőterületet, illetve parti sávot, az 
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerinti bevonás és közreműködés 
feltétele nem teljesül, az FKI-KHO vízvédelmi szempontból szakhatósági hatáskörrel nem rendelkezik. 
Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét.” 
Önkormányzat válasza: 
A Tájékoztatást köszönjük. Az észrevétel tervi módosítást nem igényel. 
 
NIF Nemzet i  Infrastruktúra Fe j lesztő  Z rt .  
Észrevéte l :  
„Gyál város tárgyi részterületre vonatkozó településrendezési eszközök módosítása nem érintik a NIF Zrt. 
előkészítési projektjeit, az eljárásban észrevételt nem kívánunk tenni. 
Jelezzük, hogy az eljárás további szakaszaiban nem kívánunk részt venni. 
A településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök készítése során esetlegesen felmerülő 
további kérdéseikben - az érintett országos közúti és vasúti infrastruktúra elemeivel kapcsolatban - állunk 
szíves rendelkezésükre.” 
Önkormányzat válasza: 
Az észrevétel módosítást nem igényel. 
 
MAGYAR ÁLLAM VAS UTAK Zrt .  Infrast ruktúra Fej lesztés i  Igazgatóság  
Észrevéte l :  
„Hivatkozott számú megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy Gyál város számunkra megküldött helyi 
építési szabályzata es szabályozási terve módosításának tervezetét áttekintettük, s azzal kapcsolatban kifogást 
nem emelünk. Megjegyezzük azonban, hogy a 2. sz. módosítással érintett 4266/11 hrsz. ingatlan a fejlesztés 
előtt MI6 Kőbánya-Kispest Lajosmizse --- Kecskemét alsó — Kecskemét vasútvonalhoz közel helyezkedik el, így 
azon szálláshely létesítés esetén a zaj- es rezgésvédelem megoldása az ingatlanfejlesztő feladata. 
A Város helyi építési szabályzata es szabályozási terve módosítása során a vasúti közlekedéssel es 
vasútfejlesztéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő további kérdések tisztázása érdekében szervezetünk 
továbbra is készségesen áll az Önkormányzat es a Tervezők rendelkezésére.” 
Önkormányzat válasza: 
A figyelemfelhívást köszönjük, az észrevétel tervi módosítást nem igényel.  
 
Nemzeti  Fe j lesztés i  Min isztérium 
Észrevéte l :  
Ismerteti a Vasúthatósági jogszabályokat. 
Ismerteti az érintett vasútvonalat vagy annak környezetét érintő fejlesztések esetében betartandó 
jogszabályokat és a beruházás előkészítése során végrehajtandó teendőket. 
Az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni. 
Önkormányzat válasza: 
Az észrevétel tervi módosítást nem igényel. 
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Pest  Megyei  Kormányhivata l  B ányafe lügye let i  Főosztá ly  
Észrevéte l :  
„A tárgyi tervezettel szemben nem emel kifogást. 
A módosítások nem érintik a Bányafelügyelet hatáskörét.” 
Önkormányzat válasza: 
Az észrevétel egyetértő, tervi módosítást nem igényel. 
 
Honvédelmi M in isztér ium Hatósági  Főosztá ly  
Észrevéte l :  
„A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit nem érintik, a Magyar 
Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért az abban foglaltakkal 
kapcsolatban külön észrevételt nem teszek.” 
Önkormányzat válasza: 
Az észrevétel egyetértő, tervi módosítást nem igényel. 
 
Érd i  Járás i  Hivata l  Fö ldműve lésügyi  és  Erdőgazdálkodás i  Főosztá ly  
Észrevéte l :  
„A CD adathordozón küldött tájékoztató anyagban és a tervezéssel érintett területek áttekintő helyszínrajzáról 
megállapítható, hogy az 1. számú módosítás érint erdőterületet. A módosítási feladat a Bem József utca-Kőrösi 
út közötti területen a Gyáli-patak mentén településszerkezeti és szabályozás lapon feltüntetett útterület 
megszüntetésére irányul. Ennek keretében a szabályozási vonal törlése az érintett szakaszon és a 
településszerkezeti terven ábrázolt meglévő és tervezett útkapcsolati nyomvonal megszüntetése tervezett. A 
módosítási feladat az alábbi területeket érinti: 7702, 4363/4, 03, 02/7 hrsz. Ezek közül a Gyál 02/7 hrsz-ú 
földrészlet érint erdőterületet (Gyál 19 B és C erdőrészlet). Mivel a tervezett módosítás egy korábban tervezett 
útszakasz megszüntetésére irányul, a tervezett módosítással egyetért Főosztályunk..” 
Önkormányzat válasza: 
Az észrevétel egyetértő, tervi módosítást nem igényel. 
 
Nemzeti  Média-  és  Hírköz lés i  Hatóság  
Észrevéte l :  
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) Gyál TSZT és HÉSz részleges 
módosítása Autóker Kft. és vasútállomás melleti terület részünkre megküldött anyagát megvizsgálta. 
A terület gazdasági és idegenforgalmi fejlődéséhez elengedhetetlen hírközlési ellátás fejlesztése. Az EU 2020 
Stratégiában foglalt és a Magyar Kormány által a szélessávú lefedettséggel kapcsolatban kitűzött 2018. évi 
célok teljesítéséhez szükséges a vezetékes és vezeték nélküli hírközlési hálózatok fejlesztése. 
A Hatóság tájékoztatja, hogy csak a településképi szempontból kiemelt védelmet érdemlő helyszíneken 
tiltható meg a léges hálózat elhelyezése, általános tiltást tenni nem lehet, a hírközlési infrastruktúra 
elhelyezhetőségét a településrendezési eszközök készítése során biztosítani szükséges. 
A Hatóság felhívja a figyelmet, hogy a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program" második ütemében Közép-
Magyarországon is elkezdődhetnek a szükséges fejlesztések 
A Hatóság kéri, hogy a kapcsolódó beruházások, fejlesztések megvalósításának biztosítása érdekében a 
településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítése során ezt is figyelembe venni 
szíveskedjenek. 
A hírközlési szolgáltatók elkötelezettek a "Digitális Jólét Program" mellett, így jelentős hálózat fejlesztéseket 
hajtanak végre egyaránt vezetékes és vezeték nélküli hálózatán az elkövetkezendő 2 év során. E fejlesztések 
közt saját és állami finanszírozású optikai hálózat fejlesztési projektek is futnak, és ezen projektek, több tízezer 
háztartást érintenek. 
Az állami finanszírozású pályázatok elbírálása jelenleg folyik, a saját finanszírozású beruházások esetében a 
kiviteli tervek készítése és a kivitelezési munkák párhuzamosan valósulnak meg. 
A DNFP- keretein belül megvalósuló fejlesztések kapcsán túlnyomóan optikai hozzáférési hálózatot építenek ki 
a szolgáltatók, amelyhez elsősorban a meglévő alépítmény hálózatokat, illetve ritkábban beépített területeken 
saját, vagy az elektromos kisfeszültségű, meglévő oszlopsorokat terveznek igénybe venni. 
Zöldmezős beruházások esetén új, földalatti infrastruktúra kiépítését tervezik. Korlátozott mennyiségben 
kerülhet sor meglévő oszlopsoros hálózat kiegészítésére, vagy meghosszabbítására, kizárólag műszaki 
racionalitás alapján. 
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A megvizsgált településrendezési eszközök elfogadása ellen a Hatóság kifogást nem emel.  
Fenti véleményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján lefolytatott egyeztetés során adta a Hatóság. 
 
Önkormányzat válasza: 
A tájékoztatást köszönjük. 
Az észrevétel egyetértő, tervi módosítást nem igényel. 
 
Budapest  Főváros  Önkormányzata  Városfej lesztés i  Főpolgármester -helyettes  
Észrevéte l :  
„A vélemény a hivatkozott Korm. rendelet 38. § (4) bekezdés c) pontja értelmében az infrastrukturális 
kapcsolatokra, valamint az egyéb környezeti hatásokra vonatkozik. 
A településszerkezeti terv es a helyi építési szabályzat részleges módosításának célja, hogy - egy területen - a 
Gyáli-patak mentén - az útterületet megszüntesse, illetve- két kisebb területen gazdasági területfelhasználású 
területet településközpont vegyes területbe átsoroljon. 
A Gyál Város tárgyi településrendezési eszközeinek tervezett módosításai Budapest közigazgatási határától 
távol esnek, ezért a fővárosra nézve közvetlen hatással nem járnak. A javaslatok a főváros közlekedési és 
közmű infrastruktúráját nem érintik. 
A módosítások nem jelentenek változást Budapest szempontjából, ezért a tárgyi településrendezési eszközök 
módosításának jóváhagyását a Fővárosi Önkormányzat nem kifogásolja.” 
Önkormányzat válasza: 
Az észrevétel egyetértő, tervi módosítást nem igényel. 
 
Budapest  XVII I .  Kerület  Pestszent lő r inc-Pestszentimre Po lgármester  
Észrevéte l :  
„Gyál Város településrendezési eszközeinek részleges módosításáról az államigazgatási egyeztetési 
tervdokumentációt köszönettel megkaptuk. 
Tájékoztatom, hogy a rendezést befolyásoló tervekkel nem rendelkezünk. A XVIII. kerületre vonatkozó jelenleg 
hatályos területrendezési terveket a bp18.hu oldalon találják meg. Az eljárás további szakaszaiban is részt 
kívánunk venni, a végleges dokumentációt elektronikus adathordozón kérjük.” 
Önkormányzat válasza: 
Az észrevétel tervi módosítást nem igényel. 
 
Budapest  Főváros  XXI I I .  kerü let  S oroksár Önkormányzatának POLGÁRM ES TERE  
Észrevétel: 
„Köszönettel vettük a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdése alapján történt megkeresésüket Gyál 
településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatban. 
Tájékoztatom, hogy a módosításokkal érintett területek építési rendje szempontjából jelentős változást 
eredményező terveink nincsenek. A Gyáli-patak mentén a településszerkezeti és szabályozás lapon feltüntetett 
útterület megszüntetésével, az érintett szakaszon a szabályozási vonal törlésével es a településszerkezeti terven 
ábrázolt meglévő és tervezett útkapcsolati nyomvonal megszüntetésével kapcsolatban észrevételt nem 
teszünk. A település belterületének déli határában a Kőrösi és Móra Ferenc utca által határolt tömbben 
található, Gksz területfelhasználásba és övezetbe lévő 4266111 és 4266/3 hrsz-ú területek Vt településközpont 
vegyes területbe sorolása ellen szintén nem emelünk kifogást.” 
Önkormányzat válasza: 
Az észrevétel tervi módosítást nem igényel. 
 
Fe lsőpakony Nagyközség Önkormányzata  
Észrevéte l :  
„Gyál Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása — a hatályos településszerkezeti terv és a 
HÉSZ (mellékletként a szabályozási terv) részleges módosítása az AUTÓKER Logisztikai kft. területén és a Gyál 
vasútállomás melletti területen az államigazgatási egyeztetési tervdokumentáció megküldése" tárgyú levelét 
köszönettel megkaptam. 
Az államigazgatási egyeztetési tervdokumentációval kapcsolatban észrevételt, javaslatot nem kívánunk 
tenni.” 
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Önkormányzat válasza: 
Az észrevétel tervi módosítást nem igényel. 
Ócsa Város  Polgármestere  
Észrevéte l :  
„A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8) Korm. 
rendelet 38. alapján nyilatkozom, hogy a megküldött dokumentációval kapcsolatban észrevételt nem teszek, 
kifogást nem emelek. 
Az eljárás további szakaszaiban nem kívánunk részt venni.” 
Önkormányzat válasza: 
Az észrevétel tervi módosítást nem igényel. 
 
Vecsés  Po lgármestere  
Észrevéte l :  
„Tárgyi terv államigazgatási egyeztetési dokumentációjával kapcsolatban észrevételt nem teszünk, mivel nem 
érinti a településünket. 
A véleményezési eljárás további szakaszában nem kívánunk részt venni.” 
Önkormányzat válasza: 
Az észrevétel tervi módosítást nem igényel. 
 
 
III. Az alábbi közigazgatási szervek véleményt nem nyilvánítottak, a tervvel észrevétel nélkül 
egyetértőnek tekinthetők:  
 

1. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gyáli rendőrkapitányság 
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IV. Az alábbi közigazgatási szervek véleményükben módosítási javaslattal élnek – ezekre az 
alábbi szakmai és megbízói állásfoglalások elfogadását javasoljuk: 
 

1. Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály Építésügyi Osztály Váradi Tibor Állami Főépítész 

2. Pest Megye Főépítésze 
3. Magyar közút Nonprofit Kht. Pest megyei Igazgatósága 
4. PM Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi 

Osztály 
 
 
Pest Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi, Hatósági, Oktatási 
és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály Építésügyi Osztály  

1. A vizsgálati és alátámasztó munkarészekkel kapcsolatos 
megjegyzéseink: 
1. A vizsgálati és alátámasztó munkarészekkel kapcsolatban 
észrevételünk nem merült fel. A jóváhagyandó munkarészekkel 
kapcsolatos megjegyzéseink: 

2. A HÉSZ-tervezet 10.§ (1) bekezdésével kapcsolatban kérjük a R. 43.§ (1) 
a) pont szerint a hatályba léptetéssel kapcsolatos előírások 
figyelembevételét. 
Kérjük, hogy a szabályozási tervlapokat jelmagyarázattal 
szíveskedjenek ellátni.  
A további észrevétel az eljárás további menetét írta le. 

Önkormányzat válasza: 
 

Az észrevételt köszönjük. A Végső véleményezési szakaszban mellékeljük a 
hatályos jelmagyarázatot is. 

 
Pest Megyei Kormányhivatal 
Pest megye Főépítésze 
Észrevétel: 

„Mivel a településrendezési eszközök módosító javaslatai az Országos 
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT), és a Budapesti 
Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (BATrT) 
előírásaival, valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció céljaival nem 
ellentétesek, ezért a TSZT tervmódosítás Képviselő-testületi jóváhagyását 
nem ellenzem, de az alábbi észrevételek vonatkozásában kérem a tervek 
javítását. TSZT határozattervezet és alátámasztó munkarész vonatkozásában 
az alábbi észrevételeket kérem figyelembe venni. 
1.A települési térség növekménye a 2014-ben jóváhagyott terv szerint 1,0 ha 
volt. A jelenlegi módosítás 2014-re vonatkoztatva két értéket jelöl a 
táblázatban: 1.0,5 ha illetve 0 ha. Feltehetően mindkettő elírás. Kérem a 
2014-ben jóváhagyott határozattal összevetve javítani az adatokat. 
2. Az erdőtelepítésre másodlagosan alkalmas terület övezetének 
érintettségére vonatkozó térképrészlet jelmagyarázata hibás. Kérem javítani.” 

Önkormányzat válasza: 
 

A Figyelemfelhívást köszönjük. A 2014 évi tényleges települési térségi 
növekmény helyesen 0,5 ha volt. Ennek megfelelően javítjuk a települési 
térségre vonatkozó leírást a jelen módosító tervanyagban. 
A javaslat alapján az 2. pont észrevételeinek megfelelően javítjuk a 
tervanyagot. 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Pest megye Főépítésze 
Észrevétel: 

„A HÉSZ vonatkozásában az alábbi észrevételeket teszem: 
1. A HÉSZ 5. § (4) bekezdés törlésnek indokolása nem történt meg. A 
módosítási szándékok nem teszik szükségessé a bekezdés törlését, amely az 
OTrT szerinti ökológiai folyosó fennmaradását és a vízvédelmet is biztosítja a 
korábbi természetvédelemért felelős szervekkel való egyeztetés alapján. A 
tervezett módosítás ellentétes a város céljaival: „takarékos területhasználat, a 
városrészek közötti kapcsolatok erősítése, a zöldfelületek, zöldterületek 
bővítése". Nem tudom támogatni a bekezdés törlését az illetékes 
államigazgatási szerv hozzájáruló véleménye nélkül. 
2. A HÉSZ 9. § (4) bekezdésének kiegészítése nem indokolt, ha a 10 m-es sáv 
kijelölése megtörténik a SZT-en az ökológiai folyosó védelme érdekében. A 
HÉSZ előírása, valamint a korábbi természetvédelemért felelős szervekkel 
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való egyeztetés alapján szükséges a SZT-en jelölni a 10 m-es sávot, ahol 
lehetséges. 
3. Az 1. sz. módosítás esetében a SZT-en hiányoznak az alátámasztó 
munkarészben is felsorolt vízvédelmi, vízkezelési sávok ábrázolásait, 
amelyeket 2014-ben a KDV VZIG is kért biztosítani. (A véleménye elfogadásra 
került. Alátámasztó munkarész 11. oldal): 
„egyéb védelmi és korlátozó elemek: 
- az önkormányzati és társulati kezelésben lévő árkok part éleitől 3-3 m, a már 
elépített helyeken a nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3 m, 
a másik oldalon legalább 1 m, az önkormányzati és egyéb kezelésben levő 
tavak part élétől 5-5 m szélességű sáv szabadon kell hagyni. 
Gyáli patak vízügyi védőtávolsága, part élétől mért min. 10 m (az ökológiai 
védőterület ennél jellemzően szélesebb)" 
A felsorolt védőtávok ábrázolásának pótlása szükséges. Kérem fentiek szíves 
figyelembe vételét!” 

Önkormányzat válasza: 
 

1. Az illetékes államigazgatási szerv, valamint a DINPI véleménye sem 
kifogásolta a HÉSZ 5. § (4) bekezdés törlését. 
2. A hatályos HÉSZ előírása tartalmazza a 10-m es széles ökológiai védősáv 
meghatározását, amely az SZT tervlapokon nem került ábrázolásra. A HÉSZ 
előírás ezen része változatlanul hatályban marad. Az SZT lap kiegészítése nem 
szükséges.  
3. A hatályos HÉSZ előírása tartalmazza a vízvédelmi, vízkezelési sávok 
méretét és vonatkozó korlátozásait. Mivel a tervlap méretaránya sem teszi 
lehetővé pl. a 3 méteres védősáv ábrázolását, ezért továbbra is a HÉSZ 
előírásai rögzítik a vonatkozó korlátozást. 
 
Megjegyezzük, hogy mivel az észrevétel és javaslat túlnyúlik a jelen tervezési 
területen és megbízáson, ezért a HÉSZ és szabályozási terv soron következő 
felülvizsgálatakor az észrevételt felülvizsgáljuk. 

 
Magyar közút Nonprofit Kht. 
Pest megyei Igazgatósága 
 

„Tárgyi ügy célkitűzéseivel szemben elvi kifogást nem teszünk. 
A dokumentáció több fejezetében a 4601 j. út 20+265 km szelvényének 
környezete Nagykőrösi útként került megnevezésre, azonban a 4601 j. út 
ezen szakaszának helyes megjelölése Kőrösi út. Kérjük a Nagykőrösi út — 
Kőrösi út utcaneveket a tényleges elnevezésnek megfelelően alkalmazni, 
illetve a szöveges és rajzi munkarészeket eszerint javítani! 
Az 1. részterület esetében a 7702, 4363/4, 03 és 02/7 hrsz.-ú ingatlanok 
területét érintő meglévő és tervezett útkapcsolati nyomvonal 
megszüntetésével és tervekről való törlésével szemben elvi kifogást nem 
teszünk. Azonban szükségesnek tartjuk a szabályozási vonal tervezett 
megszüntetésének felülvizsgálatát. A keleti tervezett elkerülő út a 4601 j. út 
és 4602 j. út környezetében jelenleg is működő és tervezett iparterületek 
megközelítését megkönnyítené, valamint Gyál település átmenő forgalmát is 
mérsékelné. 
A közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. törvény 42/A. §-
a (1) bekezdése szerint: „A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges: 
a) külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, 
autópálya, autóút és főútvonal esetén száz méteren belül építmény 
elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, 
nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, 
homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút 
területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy 
kivágásához, valamint 
b) belterületen — a közút mellett — ipari, kereskedelmi, vendéglátó-
ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, 
rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi építési szabályzatban, 
valamint a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül 
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nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút 
területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez 
vagy kivágásához. 
Ennek megfelelően a 4266/3 és 4266/11 hrsz.-ú ingatlanok területén 
tervezett létesítmények, valamint a 15. oldalon szereplő helyszínrajzon 
ábrázolt parkoló, zöldterület és útcsatlakozás engedélyezési terv 
dokumentációját 3 példányban közútkezelői hozzájárulás kiadása érdekében 
Igazgatóságunkhoz be kell nyújtani (jelen egyeztetési eljárás keretein kívül). 
A 4601 j. út 20+265 km szelvényének környezetében található útcsatlakozás 
méreteinek tervezésénél kérjük figyelembe venni a 4266/3 és 4266/11 hrsz.-ú 
ingatlanok területén tervezett létesítmények forgalomvonzó hatását is. Az 
alátámasztó javaslat 15. oldalán található tanulmányterv részleten a 4601 j. 
út 20+275 km szelvényének környezetében található gyalogos átkelőhelyhez 
vezető járda meglévő létesítményként került ábrázolásra. A csomópont 
tervezett fejlesztésével együtt a gyalogos átkelőhelyhez vezető járda 
érvényben lévő előírásoknak megfelelő tervezése és kiépítése / átépítése is 
szükséges. Amennyiben a tervezett létesítmények forgalomvonzó hatása 
miatt a jelzőtáblás csomópont baleseti gócponttá válna, abban az esetben 
vizsgálni kell a jelzőlámpás csomópont kialakításának lehetőségét. 
Amennyiben az alátámasztó javaslat 30. oldalán a „3.3.2. Autóbusz 
közlekedés" fejezetben ismertetett javaslatok, tervezett módosítások 
országos közutat is érintenek, abban az esetben kérjük figyelembe venni, 
hogy az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 
szóló, többször módosított 20/1984.(XII.21.) KM rendelet 2. § (9) bekezdése 
szerint: „Az út kezelőjének hozzájárulása szükséges tömegközlekedési járat 
útvonalának és megállóhelyeinek kijelöléséhez." Így új buszmegálló 
létesítésének folyamatába és a pontos helyszín kijelöléséhez kapcsolódó 
eljárásba Igazgatóságunkat be kell vonni, valamint az új megállóhely terveit 
közútkezelői hozzájárulás kiadása érdekében Igazgatóságunkhoz be kell 
nyújtani. 
Egyes vonatkozó hatályos jogszabályok, műszaki alapdokumentumok jelen 
közútkezelői állásfoglalásunkban meg nem történt felsorolása nem mentesít 
azok betartása alól. Kérjük, a fentiek szíves figyelembe vételét.” 

Önkormányzat válasza: Az észrevételt köszönjük. Az észrevétel alapján a szabályozási vonal tervezett 
megszüntetését felülvizsgáltuk. 
Az AUTÓKER Logisztikai Kft. a szabályozási vonal megszüntetését elsősorban a 
tulajdonában álló 7702 hrsz. területen kezdeményezte. Mivel a további 
szakaszoknak így megszűnik a távlati összekötő szerepe, ezért az 
önkormányzat a kezdeményezést – az alátámasztó munkarészben rögzített 
indokok alapján támogatta. 

 
PM Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala Közlekedési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Útügyi Osztály 

„A PESTTERV Kft 2017. októberi keltezésű tervének 1 számmal jelzett 
módosítását érintően egyetértünk a HÉSZ 4.§ (5) bek. b pont tervező által 
javasoltakkal. Egyebekben közlekedési szempontból nincs észrevételünk.” 

Önkormányzat válasza: Az észrevétel tervi módosítást nem igényel. 
PM Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala Közlekedési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Útügyi Osztály 

„A 2 és 3 számmal jelzett módosítást érintően: 
Az állomáshoz vezető út Körösi úti torkolatában felvetjük a burkolat szél 
lekerekítő ívek sugarának növelését az állomáshoz érkező buszok és 
tehergépjárművek saját nyomon történő kanyarodásának biztosítására. 
Szorgalmazzuk a P+R parkolók kiépítésének napirendre tűzését. 
A terület tervezési paramétereinek módosítása közlekedési érdeket nem 
sért.” 

Önkormányzat válasza:  Az észrevételt köszönjük. 
PM Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala Közlekedési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 

„Általánosságban a Közművek elhelyezésénél javasoljuk a közműhálózat 
tervezésekor, amennyiben közműépítés során az útburkolat alá közművek 
kerülnek elhelyezésre, a tisztítóaknák illetve a szerelvények elhelyezését 
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Útügyi Osztály lehetőleg a forgalmi sáv közepére tervezni, illetve a mértékadó 
keréknyomokat (pld. kapubejárat) figyelembe venni. Útkereszteződésben 
javasoljuk ezeket a létesítményeket a kereszteződés területén kívül elhelyezni 
- amennyiben ez megoldható. 
A Szabályozási Terv általános felülvizsgálatával kapcsolatban továbbra is 
várjuk megkeresésüket. A munkarészeket digitális változatban kérjük csatolni. 
Módosító indítványok következtében felmerülő új úthálózati elem 
létesítésének szükségessége vagy egy út jelenlegi státusának (közforgalomra 
megnyitás, lezárás — 1988. évi I. tv. 32§(3) bek.) a változása esetén az 
eljárásba hivatalunkat be kell vonni.” 

Önkormányzat válasza: A javaslatot köszönjük. 
 
 
 
 
Gyál, 2018. január 03. 
  
 Pápai Mihály 
 polgármester 
 
 
 
Az önkormányzati állásfoglalás szakmai észrevételeinek megfogalmazásban közreműködtek: 
 

 
Kiss István  
főépítész 

 
  
 Makkai Krisztina, 
 Burányi Endre, 
 Rhórer Ádám  
   /PESTTERV Kft./  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Féléves Magyar Állampapír 
elnevezésű kamatozó kincstárjegy 
vásárlására. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az Önkormányzat 2017. évben 800 millió Ft támogatást kapott a Sportcsarnok építésére. A kapott támogatás 
összegéből várhatóan 2018. július 31-ig 670 millió Ft kerül kifizetésre, ezért 130 millió Ft átmenetileg szabad 
pénzeszköz keletkezik erre az időszakra. 
A 2018. február 01. – 2018. július 31.-i időtartamra elkészített likviditási tervünk alapján a rendelkezésre álló 
bevételeink és a bankszámlán meglévő összeg várhatóan fedezi a felmerülő kiadások összegét, sőt 300 millió Ft, 
mint átmenetileg szabad pénzeszköz jelenik meg, féléves időtartamra. 
Az átmenetileg szabad pénzeszközt betétként elhelyezni nem tudjuk, mivel a betéti kamat összege igen csekély 
mértékű, nem éri el a 0,01 %-os mértéket sem. 
Számlavezető bankunktól tájékoztatást kértünk arra vonatkozóan, hogy milyen lehetőségek vannak az 
átmenetileg szabad pénzeszköz magasabb kamatozású, vagy hozamú befektetésére. 
Az Erste Bank Hungary Zrt ajánlatot küldött Önkormányzatunk részére Féléves Magyar Állampapír elnevezésű 
kamatozó kincstárjegy jegyzésére vonatkozóan, amelyet az előterjesztéshez mellékelünk. A Bank tájékoztatása 
szerint valószínűleg ugyanilyen kondíciókkal tudjuk majd megvásárolni a Kamatozó Kincstárjegyet január 
végén-február elején is. 
A Kamatozó Kincstárjegy tőke és hozamgarantált, hozama féléves futamidő esetén fix évi 1,5, %, a lejáratkor 
fizetendő kamat mértéke 0,75 %. 
A Kamatozó Kincstárjegy dematerizált értékpapír, amelynek a forgalma értékpapírszámlán bonyolódik. Az 
értékpapírszámla számlavezetési díja díjmentes, egyéb, a jegyzéshez kapcsolódó díj nincs. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékleteit megvitatni és döntésüket meghozni 
szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 
1. a Sportcsarnok építésére kapott támogatás összegéből keletkező 130 millió Ft átmenetileg szabad 
pénzeszközből FélévesMagyar Állampapír elnevezésű kamatozó kincstárjegyet vásárol az Erste Bank Hungary 
Zrt közreműködésével, az adott nyilvános ajánlatában foglaltak szerint. 
2. a bankszámlán keletkező 300 millió Ft átmenetileg szabad pénzeszközből Féléves Magyar Állampapír 
elnevezésű kamatozó kincstárjegyet vásárol az Erste Bank Hungary Zrt közreműködésével, az adott nyilvános 
ajánlatában foglaltak szerint. 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. február 15. 
Felelős  Polgármester 
 
Az előterjesztés elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2018. január 9. 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



 
N Y I L V Á N O S  A J Á N L A T T É T E L  

Féléves Magyar Állampapírok forgalomba hozataláról 
 
Általános információk és kibocsátói felhatalmazás 
  
A Féléves Magyar Állampapír elnevezésű kamatozó kincstárjegy (Féléves Magyar Állampapír) 
forgalomba hozatalára a vonatkozó jogszabályi felhatalmazás alapján és a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint az államháztartásért felelős miniszter által 
elfogadott éves finanszírozási terv – a jelen sorozat indulásakor a 2018. évi Finanszírozási Terv – 
keretében és abban kapott felhatalmazás szerint az ÁKK Zrt. Finanszírozási Bizottsága által meghozott 
határozat alapján kerül sor. 
A Magyar Állam (Kibocsátó) a kincstárjegyről szóló 286/2001. (XII.26.) Korm. rendelet alapján és az 
éves központi költségvetési törvény szerint Féléves Magyar Állampapírt hoz forgalomba.  
A Féléves Magyar Állampapírban a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy lejáratkor annak 
névértékét és kamatát az értékpapír tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti. 
A Féléves Magyar Állampapír névértékére és kamatára vonatkozó igény nem évül el. 
A Féléves Magyar Állampapír kibocsátásából befolyó összeg a központi költségvetés hiányának részbeni 
finanszírozására, valamint az államháztartás központi alrendszere adósságának megújítására szolgál. A 
Féléves Magyar Állampapír által megtestesített adósság az államadósság részét képezi. 
 
 
1. Az értékesítésre kerülő Féléves Magyar Állampapír adatai 
 
Elnevezés (egyben sorozatszám): 
 
Sorozat kódjele: 
 

Féléves Magyar Állampapír 2018/29 
 
F180718 
 

ISIN-kód: 
 

HU0000550751 
 

Kibocsátás napja: 
 

2018. január 16. 

A lejárat napja:  
 

2018. július 18. 

Futamidő:  Hat hónap, azaz 183 nap, amely az értékpapír 
kibocsátásának napjától a lejárat napjáig tart. 
 

Névérték: 
 

10.000,- Ft, azaz Tízezer forint 

Előállítási mód: Dematerializált értékpapír 
 
 
 
2. A forgalomba hozatal feltételei 
 
A Féléves Magyar Állampapír forgalomba hozatala jegyzés útján történik. 
 
Jegyzési időszak: 2018. január 8. – 2018. január 12. 

 
Jegyzési árfolyam: 100,00%  
   
A jegyzés során értékesítendő 
mennyiség: 

9.700.000.000 Ft, azaz Kilencmilliárd-hétszázmillió 
forint 
 

A pénzügyi teljesítés napja:  2018. január 15. 

   



3. Kamat, kamatfizetés és törlesztés 
 
Törlesztés: A névérték kifizetése a lejárat napján esedékes.  
  
Kamatfizetés: A Féléves Magyar Állampapír kamatozása a kibocsátás napján 

kezdődik, a lejárat után tovább nem kamatozik. A kamat kifizetése a 
lejárat napján esedékes.  
 

Kamatozás: A Féléves Magyar Állampapír fix kamatozású, a lejáratkor 
kifizetendő kamat mértéke: évi 1,50% (1,50% p.a.), a 
lejáratkor fizetendő kamat mértéke 0,75%. 
 

4. Tájékoztatás az elérhető hozam mértékéről 
 
A jegyzési időszak során a befektetők által elérhető maximális hozam mértéke (egységesített értékpapír 
hozam mutató – „EHM”):  1,47%. 
A másodpiaci forgalomban történő vásárlás esetén elérhető hozam aktuális mértékét (EHM) a 
forgalmazóhelyeken a 82/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján kifüggesztett árfolyam táblázat 
tartalmazza. 
 
5. A Féléves Magyar Állampapír vásárlóinak köre 
 
A Féléves Magyar Állampapírt a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és 
devizakülföldinek minősülő természetes személyek valamint devizabelföldi jogi személyek és jogi személyiség 
nélküli szervezetek szerezhetik meg, a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok 
és a Tpt. 5. § (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek kivételével. A 
Féléves Magyar Állampapírt a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon) 

a) megvásárolhatják és egymás között átruházhatják az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek; 
továbbá 

b) kizárólag az árjegyzési kötelezettségük teljesítése érdekében (saját számlára) megvásárolhatják az 
ÁKK Zrt-vel a Féléves Magyar Állampapír forgalomba hozatalára és forgalmazására megbízási 
szerződést kötött elsődleges forgalmazók (a továbbiakban: Elsődleges forgalmazók) és a Magyar 
Államkincstár, azzal, hogy ezen Elsődleges Forgalmazók és a Magyar Államkincstár kizárólag (i) az 
elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek részére ruházhatják át, illetve (ii) a Magyar Nemzeti 
Bank részére óvadékba adhatják, illetve fedezeti ügylet keretében a Magyar Nemzeti Bank részére 
ruházhatják át az így megszerzett Féléves Magyar Állampapírt. 

A félreértések elkerülése végett a Kibocsátó rögzíti, hogy a Magyar Nemzeti Bank a fenti b) (ii) alpont szerinti 
jogcímen megszerezheti a Féléves Magyar Állampapírt. 
Devizakülföldi természetes személyek a Féléves Magyar Állampapírt a hatályos devizajogszabályok 
figyelembe vételével vásárolhatják meg és ruházhatják át.  
 
A Kibocsátó a jogszabályok által előírt befektetői célpiac és azon belül a befektetői célcsoport 
meghatározásnak a Féléves Magyar Állampapírok vásárlására jogosultak körének fenti meghatározásával 
kíván megfelelni, összhangban azzal, hogy a Féléves Magyar Állampapírok kondícióinak kidolgozása során a 
Bszt. szerinti lakossági ügyfelek, ezen belül is az alacsony kockázatvállalási hajlandóságú, megbízható 
hozamelvárású, rövidtávú megtakarítás iránt érdeklődő, tényleges megtakarítással rendelkező befektetők 
elérését célozta meg, és kifejezetten nem tekinti a Féléves Magyar Állampapír jellemzőivel és kibocsátói 
céljával összeegyeztethetőnek a vásárlói körből kizárt személyeket. 
 
Egyéb tájékoztatás 
 
A Féléves Magyar Állampapír forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az 
„ISMERTETŐ FÉLÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ” című, 2017. 
október 2. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2017. szeptember 27-től (kiadás időpontja) 
megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu), valamint 
az MNB által üzemeltett honlapon (kozzetetelek.mnb.hu).  
 
Budapest, 2018. január 2.   
 
 
 Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

http://www.akk.hu/


 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde 
vezetői állás pályázatának ismételt 
kiírására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 243/2017. (XI.30.) sz. határozatával döntött arról, hogy 
pályázatot hirdet a Gyáli Bóbita Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezető) állásának betöltésére. A 
pályázati felhívás 2017. december 6. napján jelent meg a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 
szerv internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu). Pályázatok benyújtására 2018. január 5-éig – személyesen – 
volt lehetőség. A törvényes határidőn belül nem érkezett pályázat a felhívásra. 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megvitatására, és elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ismételten pályázatot hirdet a Gyáli Bóbita Bölcsőde 
magasabb vezetői állásának betöltésére az alábbi tartalommal 

 
P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gyáli Bóbita Bölcsőde 
(intézményvezető) magasabb vezetői állásának betöltésére. 

 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, újonnan 
létesített közalkalmazotti jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével. 
 A foglalkoztatás jellege:   teljes munkaidő 
 A vezetői megbízás időtartama:  2018. április 1-jétől 2023. március 31-ig 
 A munkavégzés helye:   2360 Gyál, Klapka u. 7. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 

A bölcsődevezető felelős a gyermekek ellátásának megszervezéséért, az intézmény működéséért, a 
személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosításáért és a szakszerű irányításáért. Felelős a Gyáli Bóbita 
Bölcsőde szakszerű és törvényes működésének biztosításáért. 
 
Feladata: 
• az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő 

ellátásának biztosítása, 
• az intézmény felelős vezetése, irányítása, 
• a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés, magas színvonalú szakmai 

munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése, 
• a jogszabályok és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok aktualizálása, 

végrehajtása, 
• az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése, közreműködés pályázatok 

készítésében. 
 
Illetmény és juttatások: 
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint az e törvénynek a szociális valamint gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Kjtvhr.) rendelkezései, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

http://www.kozigallas.gov.hu/
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végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép.r.) (39/J §) az 
irányadóak. A magasabb vezetői pótlék összege a pótlékalap 200 %-a. 
 
Pályázati feltételek: 
 
• a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I. rész I/2. B) pontjában meghatározott 
felsőfokú végzettség, 
• a 257/2000. (XII.26.) Kr. 3. § (3) bekezdés alapján legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy 
felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, 
illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
• büntetlen előélet, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, 
• magyar állampolgárság, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, 
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 
• hasonló területen szerzett 3-5 év vezetői tapasztalat 
• jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség 
 
A pályázat benyújtásának határideje:  
 
• a Kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való 
megjelenéstől számított 30. nap 
 
A pályázat elbírálásának határideje:  
 
• a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 
• a pályázatok a hatályos jogszabályokban meghatározott szervezetek részére átadásra kerülnek 
véleményezésre, majd a kiírásnak megfelelő pályázókat a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott 
bizottság (Szociális és Egészségügyi Bizottság) személyesen meghallgatja, ezt követően a Képviselő-
testület dönt, a Kjtvhr. alapján. 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 
• részletes szakmai életrajz, 
• intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzelésekkel, 
• a szükséges végzettséget és a képesítést igazoló okiratok másolata, a személyes meghallgatások 
során az eredeti okiratok bemutatása mellett, 
• közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány, 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 
1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen történő bizottsági 
és képviselő-testületi tárgyalásához, 
• nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. 
 
A pályázatot „Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 
másolati példányban) kell leadni Gyál Város Polgármesteri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati 
Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. I.em. 121. szoba.). 
 
Határidő: 2018. január 30. 
Felelős:  polgármester 
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A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Pap Krisztina csoportvezető 
 
 
Gyál, 2018. január 5. 
 
            
             Erős József 
           alpolgármester 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Előterjesztés a Gyáli Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatára 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Gyál Város Önkormányzata és a Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat az önkormányzati választásokat 
követően együttműködési megállapodást kötött a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
(továbbiakban: Njtv.) 80.§.(2) bekezdésének előírásai alapján, melynek legutóbbi hatályos szövegezése a 
133/2015.(V.28.) sz. önkormányzati és a 10/2015.(V.21.) roma nemzetiségi önkormányzati határozattal került 
elfogadásra (a megállapodás az előterjesztés 1. sz. melléklete).  Az Njtv. említett bekezdése szerint ezt a 
megállapodást minden év január 31-ig felül kell vizsgálni, amelyre a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező 
kormányhivatali levél is felhívja a figyelmet. 
A megállapodás felülvizsgálata megtörtént és annak alapján az alábbi technikai jellegű módosításokra teszünk 
javaslatot: 

-  javasoljuk a megállapodás V.1.a) pontjában az egyéb előírásainkkal összhangban az írásbeli 
kötelezettségvállalás határát 200.000,-Ft-ra emelni. 

- a Polgármesteri Hivatal szervezeti változásából adódóan az V.5. pont szerinti, törzskönyvi 
nyilvántartással kapcsolatos feladatokat már a Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda végzi. 

- javítani kell a megállapodás fejezeteinek számozását. 
 
Fentek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozat javaslat elfogadására. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta a Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötött együttműködési megállapodását, és jóváhagyja annak módosítását a jelen előterjesztés 3. sz. mellékletét 
képező tartalommal, egyben felhatalmazza a polgármestert az aláírására. 
 
Határidő: 2018. január 31.  
Felelős: Pápai Mihály polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2018. január 9. 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
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Együttműködési Megállapodás módosítása 
amely létrejött egyrészt Gyál Város Önkormányzata (2360. Gyál, Kőrösi út 112-114., képviselő: 
Pápai Mihály polgármester), másrészt a Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat (2360. Gyál, 
Kőrösi út 112-114., képviselő: Jakab József elnök) között a mai napon az alábbiak szerint: 

Felek Gyál Város Önkormányzatának 133/2015.(V.28.) számú és a Gyáli Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 10/2015.(V.21.) számú határozata alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 6/C §. (1) és (2) bekezdésének és a 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ban foglaltak 
végrehajtására együttműködési megállapodást kötöttek. Az együttműködési megállapodás tartalmát 
felek felülvizsgálták és a következők szerint módosítják: 
 
1. Az együttműködési megállapodás V.1.a) pontjának utolsó mondata az alábbiakra változik: 

„Kötelezettségvállalás 200.000,- Ft feletti kiadás esetén csak írásban és a kötelezettség ellenjegyzése 
után történhet.” 

2. Az együttműködési megállapodás V.5. pontja a következőkre módosul: 

„A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésért, a módosítások 
bejelentésért a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodája a felelős úgy, hogy a 
bejelentésben szereplő adatok változását az elnök a változást követő 3 napon belül jelzi feléjük.” 

3. Az együttműködési megállapodás „V. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje” 
című fejezet számozása „VI.”-ra, „VI. Belső ellenőrzés” című fejezet számozása „VII”-re, „VII. 
Hatályba lépés” című fejezet számozása „VIII”-ra változik. 

Jelen módosítás 2018. február 1-jén lép hatályba. 
 
Gyál, 2018. január 31.  

 
 

Jakab József   Pápai Mihály   Rozgonyi Erik 
   elnök   polgármester   címzetes főjegyző 
 
 

A Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ……………….. sz. roma 
nemzetiségi önkormányzati határozatával jóváhagyta az Együttműködési megállapodást.  
 
Gyál, 2018. január  
 
         Jakab József 

elnök 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ………………… sz. önkormányzati 
határozatával jóváhagyta az Együttműködési megállapodást. 
 
Gyál, 2018. január 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Előterjesztés a Gyáli Román Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatára 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Gyál Város Önkormányzata és a Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat az önkormányzati választásokat 
követően együttműködési megállapodást kötött a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
(továbbiakban: Njtv.) 80.§.(2) bekezdésének előírásai alapján, melynek legutóbbi hatályos szövegezése a 
134/2015.(V.28.) sz. önkormányzati és a 18/2015.(V.20.) román nemzetiségi önkormányzati határozattal került 
elfogadásra (a megállapodás az előterjesztés 1. sz. melléklete).  Az Njtv. említett bekezdése szerint ezt a 
megállapodást minden év január 31-ig felül kell vizsgálni, amelyre a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező 
kormányhivatali levél is felhívja a figyelmet. 
A megállapodás felülvizsgálata megtörtént és annak alapján az alábbi technikai jellegű módosításokra teszünk 
javaslatot: 

-  javasoljuk a megállapodás V.1.a) pontjában az egyéb előírásainkkal összhangban az írásbeli 
kötelezettségvállalás határát 200.000,-Ft-ra emelni. 

- a Polgármesteri Hivatal szervezeti változásából adódóan az V.5. pont szerinti, törzskönyvi 
nyilvántartással kapcsolatos feladatokat már a Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda végzi. 

- javítani kell a megállapodás fejezeteinek számozását. 
 
Fentek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozat javaslat elfogadására. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta a Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötött együttműködési megállapodását, és jóváhagyja annak módosítását a jelen előterjesztés 3. sz. mellékletét 
képező tartalommal, egyben felhatalmazza a polgármestert az aláírására. 
 
Határidő: 2018. január 31.  
Felelős: Pápai Mihály polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
     
Az előterjesztést készítette:  Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2018. január 9. 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
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Együttműködési Megállapodás módosítása 
amely létrejött egyrészt Gyál Város Önkormányzata (2360. Gyál, Kőrösi út 112-114., képviselő: 
Pápai Mihály polgármester), másrészt a Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat (2360. Gyál, 
Kőrösi út 112-114., képviselő: Fehér Szabolcs elnök) között a mai napon az alábbiak szerint: 

Felek Gyál Város Önkormányzatának 134/2015.(V.28.) számú és a Gyáli Román Nemzetiségi 
Önkormányzat 18/2015.(V.20.) számú határozata alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 6/C §. (1) és (2) bekezdésének és a 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ban foglaltak 
végrehajtására együttműködési megállapodást kötöttek. Az együttműködési megállapodás tartalmát 
felek felülvizsgálták és a következők szerint módosítják: 
 
1. Az együttműködési megállapodás V.1.a) pontjának utolsó mondata az alábbiakra változik: 

„Kötelezettségvállalás 200.000,- Ft feletti kiadás esetén csak írásban és a kötelezettség ellenjegyzése 
után történhet.” 

2. Az együttműködési megállapodás V.5. pontja a következőkre módosul: 

„A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésért, a módosítások 
bejelentésért a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodája a felelős úgy, hogy a 
bejelentésben szereplő adatok változását az elnök a változást követő 3 napon belül jelzi feléjük.” 

3. Az együttműködési megállapodás „V. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje” 
című fejezet számozása „VI.”-ra, „VI. Belső ellenőrzés” című fejezet számozása „VII”-re, „VII. 
Hatályba lépés” című fejezet számozása „VIII”-ra változik. 

Jelen módosítás 2018. február 1-jén lép hatályba. 
 
Gyál, 2018. január 31.  

 
 

Fehér Szabolcs   Pápai Mihály   Rozgonyi Erik 
   elnök   polgármester   címzetes főjegyző 
 
 

A Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ……………….. sz. roma 
nemzetiségi önkormányzati határozatával jóváhagyta az Együttműködési megállapodást.  
 
Gyál, 2018. január  
 
         Fehér Szabolcs 

elnök 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ………………… sz. önkormányzati 
határozatával jóváhagyta az Együttműködési megállapodást. 
 
Gyál, 2018. január 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 



Tárgy: Javaslat a kialakuló gyáli 2013/3 hrsz.-ú út (Dózsa 
György utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 Róth Antal, 1131 Budapest, Násznagy utca 135. szám alatti lakos telekalakítási kérelme alapján a Pest 
Megyei Kormányhivatal Dabas Járási Hivatala Földhivatali Osztálya a 800.261/4/2017. számú jogerős 
határozatában engedélyezte a gyáli 2013, 2014/1 és 2014/2 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítását, amely során Gyál 
Város szabályozási tervének megfelelően, a Dózsa György utca szélesítését elősegítve, kialakításra kerül a 
2013/3 hrsz.-ú 34 m2 területű kivett helyi közút megnevezésű földrészlet. 

 A tulajdonos - a mellékelt felajánlásban foglaltak szerint – a kialakuló fent nevezett kivett helyi közút 
tulajdonjogát térítésmentesen, anyagi ellentételezés nélkül felajánlja Gyál Város Önkormányzata részére, hogy 
ezzel is segítse a Dózsa György utca településrendezési terv szerinti szabályozását.  

 Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 
 
a.) Róth Antal, 1131 Budapest, Násznagy utca 135. szám alatti lakos felajánlása alapján a gyáli 2013, 

2014/1 és 2014/2 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása során kialakuló 2013/3 hrsz.-ú 34 m2 területű kivett 
helyi közút megnevezésű földrészletet t é r í t é s m e n t e s e n köszönettel tulajdonba veszi. 

 
b.) felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására. 

Határidő:  2018. március 15. 
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 

 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Kiss István városfejlesztési irodavezető 

Gyál, 2018. január 8. 

   

                                                                                                                          Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 

 
 

Melléklet: 

 1 pld. felajánlás 
 1 pld jogerős telekalakítási engedély 
 1 pld. változási vázrajz  
 3 pld. tulajdoni lap másolat 
 1 pld. szabályozási tervlap részlet 
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Tárgy: Javaslat a Gyáli Települési Értéktár 
Bizottság 2017. II. félévi tevékenységéről 
szóló beszámolójának elfogadására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A Gyáli Települési Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és 
a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet és Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek 
szerint végzi. A Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának a Bizottság Működését szabályozó III. /3. 
pontja értelmében „A Bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő negyedév utolsó napjáig (március 31., és 
szeptember 30.) beszámol tevékenységéről Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének, mely 
előterjesztést előzetesen az Oktatási és Kulturális Bizottságnak kell tárgyalnia.” 
 
Fentiekben foglaltakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ismerje meg és fogadja el a jelen 
előterjesztés mellékletét képező beszámolót.  
 
Határozati javaslat : 

 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2017. II. félévi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Pápai Mihály polgármester  

 
A határozati javaslat elfogadása nyílt ülésen, egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző  
 
G y á l, 2018. január 03.  
 
 
 
 
 
  Juhász Ida  
             Gyáli Települési Értéktár Bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
Melléklet:  
A Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2017. II. félévi tevékenységéről szóló beszámoló 
 



Tárgy: A Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2017. II. félévi beszámolója 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Rövid említés a Bizottság létjogosultságáról. 

- A 2012. évi XXX. törvény, a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról. 

- 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 
gondozásáról. 

- 123/2013. (V.30.) Gyál Város Képviselőtestülete döntött a Települési Értéktár Bizottság 
létrehozásáról. 

A TÉB elkezdte munkáját és többszöri személyi változás után, a jelenlegi összetételű 
Bizottság 2017 második felében kezdte el feladatát. 

2017. augusztus 9.-én új taggal bővült a Bizottság, s ugyanekkor új elnököt választottak. 

Összetétel: 

  Elnök: Juhász Ida, nyugalmazott iskolaigazgató 

  Tagok:  
   1. Kovalik Józsefné, nyugalmazott iskolaigazgató, Gyál díszpolgára 

   2. Dóka Péterné, nyugalmazott pedagógus 

   3. Méhész Árpádné, nyugalmazott könyvtárvezető 

   4. Karikás Pál, Ipartestület elnöke 

   5. Orosz László, zenész, festőművész 

   6. Heffler Gábor, katolikus plébános 

   7. Tóth István, nyugalmazott zeneiskolai igazgató 

 

Az új elnök vezette TÉB első értekezletét 2017. 11. 08.-ra hívta össze. 

Addig megtörtént, az előző évek bizottsági munkájának áttanulmányozása, a törvény által 
megfogalmazott célok, lehetőségek, feladatok elemzése, értelmezése. 

Ennek jegyében, igen részletes, mindenre kiterjedő és egységes nézet kialakítása, illetve a 
kötelező, jogszabály által előírt nyomtatványok ismertetése, az Értéktárba kerülés 



feltételeinek meghatározása, a működési feltételek kialakítása, a szakmaiság fontossága, 
dokumentumkezelés, 2018-as tervkészítés, nyilvánosság biztosítása (média használata), 
megyei kapcsolatok kialakítása – az értekezlet témája volt. 

Döntés született az alábbiakról: 

1. 

- Az Értéktárba történő javaslattétel kizárólag, a 114/2013.(IV.16.) Kormányrendelet 1. sz. 
mellékleteként szereplő nyomtatványokon keresztül történhet. 

- Ezen nyomtatványok megjelentek a gyal.hu információs oldalon, bárki számára 
kinyomtatható és kitölthető. 

- Papír alapon a Gyáli Művelődési Ház információs pultjánál is kapható, illetve ott leadható. 
Összegyűjtése az elnök feladata. 

- Elektronikus úton a TÉB elnökéhez is eljuttatható. 

 

Dokumentumkezelés felelőssége: Méhész Árpádné – Bizottsági tag 

2. 

- A Települési Értéktárba kerülés feltételeinek meghatározása. 

- szakmaiság, jogszabályok, következetes betartása, betartatása 

- érték fogalmának értelmezése, s minden javaslattételhez, az előírt nyilatkozatok beszerzése, 
csatolása 

3. Tervek, feladatok kijelölése: 

Február végi következő értekezletre javaslatok elkészítése 

- Juhász Ida: Kaszás kerttel kapcsolatos anyag összeállítása 

- Dókáné Bodor Magdolna: Az előző években felsorolt, esetleges javaslatok rendszerezése, 
kategóriákba sorolása, a szempontoknak megfelelő kiválogatása 

- Kovalik Józsefné: A Kaszás iskola történetének összeállítása, fogadóóra tartása a 
Művelődési Házban 

- Méhész Árpádné: A TÉB irattárának összeállítása a Városi Könyvtár által összegyűjtött 
gyáli anyagok összeállítása (történeti, helyi jellegzetesség) 

- Tóth István: gyáli Posta (Pataki ház) történetének feldolgozása, feltárása 

- Karikás Pál: Gyál - Felső Vasútállomással kapcsolatos anyag összeállítása 

- Heffler Gábor: Nagy Árpád munkásságának feldolgozása 



Döntés született még: 

A 2018-as munkaterv részeként, egy emléktábla elhelyezéséről, amely a Kaszás ház falára 
kerülne, a Kolozsvári út 4. sz alá. Ott éltek az 1970-es években a leszármazottak is. Jelenleg a 
dédunoka gyáli lakos. 

A megvalósításhoz kérjük az Önkormányzat anyagi támogatását. 

4. A 2017-es évben, még szó esett a hosszú távú tervekről is, amiben szerepel egy állandó 
kiállítás, Gyál történetéről – kezdetektől napjainkig. A helyszín biztosításához a 
Képviselőtestület és a Polgármester Úr támogatása szükséges. 
Megtörtént a Bizottság bemutatása, céljainak, feladatainak, működésének ismertetése, 
többféle módon. 

- interjú a körzeti televízióban 

- Bemutatkozó, a gyal.hu oldalon 

- Interjú a Gyáli Mi Újságban 

- November 20.-án személyesen találkoztam a Megyei Referens Asszonnyal, Kisfaludy 
Arankával. Nagyon értékes eszmecserét folytattunk, nagyon jó, baráti, illetve munkatársi 
viszony alakult ki. 
Átbeszélésre kerültek, a Megyei Értéktárba való bekerülés feltételei. Tájékoztatott arról, hogy 
a megye még nem értesült a gyáli Bizottság létrejöttéről. Ezt pótolom. 

- November 22.-én OKB ülésen vettem részt, ahol a Bizottság támogatta kitűzött céljainkat, és 
egyetértett a működési elvekkel. 
A továbbiakban a TÉB tagjai, döntöttek arról is, hogy a törvény által előírt, kötelező, évi 2 
alkalommal tartandó TÉB értekezletek számát, gyakoribbá teszi, kb. 2-3 havonta, mert csak 
így tudjuk folyamatosan biztosítani, hogy az Értéktárba bekerüljenek a helyi értékek, kézzel 
fogható eredményeket produkáljunk. 
A javaslattételeknek nincs határideje, folyamatos. 
Mindeközben, pályázatok figyelése is a Bizottság feladata. 
Megpróbálunk valami logikai, illetve kronológiai sorrendet is betartani a javaslatok 
beadásánál, de ettől el lehet térni. 
A Bizottság munkája, amennyiben komolyan foglalkozunk, a kijelölt feladatokkal nagyon 
fontos, sokrétű, érdekes és időigényes. Nagy lelkesedéssel kezdtem el az elnöki megbízással 
járó munkát, és nagy reményekkel folytatom tovább. 

 

 Gyál, 2018. 01. 08. 

 

  Juhász Ida 
a TÉB elnöke 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál 2018. évi útfelújítás tárgyú 
közbeszerzési eljárás megkezdésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelősminiszterrel közösen pályázatot hirdetett 
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és 
c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra. 
 
A pályázat főbb adatai: 
Támogatási és megvalósítási időszak: 2017-2018 (támogatás felhasználásának határideje: 2018.12.31.); 
Támogatási összeg (c alpontnál): maximum 30 millió Ft; 
Támogatás mértéke: 50% (Gyál Város egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján); 
 
A Képviselő-testület 95/2017. (IV.27.) sz. határozatában döntött a pályázat benyújtásáról, ami alapján a pályázat 
határidőben beadásra került, majd a 114/2017. (V.17) sz. határozatában módosította a pályázat előírásainak 
megfelelően a fedezet rendelkezésre állását. 
 
A pályázat eredményesen zárult, az Önkormányzat 30 000 000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 
A tavaszi, időjárási körülményeket figyelembe véve lehető leghamarabbi munkakezdéshez szükséges a 
kivitelező kiválasztására szolgáló közbeszerzés megindítása, amihez a következő lépés az ajánlattételi felhívás és 
dokumentáció elfogadása. 
 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5.§(1) bekezdése alapján az ajánlatkérőknek minden év 
március 31-ig összesített közbeszerzési tervet kell elfogadniuk. Gyál Város Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzata III. fejezetének 8. pontja alapján „ A közbeszerzési terv elkészítése előtt indítandó eljárásról a 
Képviselő-testület határozatban dönt.” A felhívásban szereplő határidők iránymutatásul szolgának, a felhívás 
tényleges kiküldésének dátumát figyelembe véve automatikusan aktualizálásra kerülnek. 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, a „Gyál 2018. évi útfelújítás” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, 
dokumentációját, továbbá megteszi a szükséges intézkedéseket a közbeszerzési eljárás megindítása és 
eredményes lefolytatása érdekében. 

2. a Bíráló Bizottságba az alábbi eseti tagokat jelöli: Perfectus Kft. által megnevezett személy, vagy 
személyek, akik az eljárás lebonyolításában közreműködnek. 

3. ajánlattételre a következő cégeket kívánja felkérni: PUHI-TÁRNOK Kft., VIA-NORTONIA Kft., 
VITÉP ’95 Kft., BÁCS-BAU SYSTEM Kft., PHAROS '95 Kft. 

4. a tárgyalás lefolytatására jogosult szerv: közbeszerzési munkacsoport. 
5. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2018. március 31. 
Felelős:  Munkacsoport 
 

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Vitéz Péter 
 

Gyál, 2018. január 12. 
Donhauzer Ádám 

ügyvezető 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
Melléklet:  Ajánlattételi felhívás, dokumentáció tervezete 



2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Ajánlati/részvételi felhívás

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Gyál Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: 
AK16208

Postai cím: Kőrösi út 112-114.

Város: Gyál NUTS-kód:HU102 Postai irányítószám:2360 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Telefon: 29/540-937

E-mail: jegyzo@gyal.hu Fax: 29/340-028

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://www.gyal.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL) http://www.gyal.hu/

I.2) Közös közbeszerzés

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

 Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

 Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
 Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a

szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
 Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció

x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő 
címen:(URL) https://drive.google.com/drive/folders/1F3vxecMpQt5L-K1gvr8DpKdyDoGRX85m?usp=sharing

 A közbeszerzési  dokumentumokhoz történő hozzáférés  korlátozott.  További információ a következő helyről  érhető
el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be

a fent említett cím

x másik cím: (adjon meg másik címet)
PERFECTUS Kft.

Széchenyi tér 35.

Kapcsolattartási pont(ok): dr. Dóka Zsolt 
Címzett: dr. Dóka Zsolt 
2000 Szentendre
MAGYARORSZÁG

1

http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/ajanlatkero/portal_AK16208/
https://drive.google.com/drive/folders/1F3vxecMpQt5L-K1gvr8DpKdyDoGRX85m?usp=sharing


Telefon: +36 302010302 
E-mail: perfectuskft@gmail.com
Fax: +36 26303678

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

 elektronikus úton: (URL)

 a fent említett címre

 x a következő címre: (adjon meg másik címet)

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. címen a 121-es iroda.

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a 
következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

x Regionális/helyi szintű

 Közjogi szervezet

 Közszolgáltató

 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

 Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

x Általános közszolgáltatások

 Honvédelem

 Közrend és biztonság

 Környezetvédelem

 Gazdasági és pénzügyek

 Egészségügy

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Szociális védelem

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Oktatás

 Egyéb tevékenység:

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Villamos energia

 Földgáz és kőolaj kitermelése

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és 
kitermelése

 Víz

 Postai szolgáltatások

 Vasúti szolgáltatások

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-
szolgáltatások

 Kikötői tevékenységek

 Repülőtéri tevékenységek

 Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: Gyál 2018. évi útfelújítás Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód: 45000000-7

Kiegészítő CPV-kód: 

II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Gyál 2018. évi útfelújítás 

II.1.5) Becsült érték: nettó 50.243.719,-Ft + 5% tartalékkeret

Pénznem:  HUF
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(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás 
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.1.6) Részekre bontás

 Részajánlat tételére lehetőség van.

Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre  legfeljebb a következő számú részre: [ ]  csak egy részre

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda 
szerződéseket:

x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzését és megállapította, hogy a 
beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részajánlattétel lehetőségét. A részekre bontás kihatással lenne a 
szolgáltatás minőségére is, valamint jelentős munkaszervezési problémákat hárítana az ajánlatkérőre. A részekre bontás 
gazdasági, műszaki, és minőségi szempontból ésszerűtlen lenne.

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1

II.2.1) Elnevezés: Gyál 2018. évi útfelújítás Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2

Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU102 A teljesítés helye: Gyál  

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Gyál 2018. évi útfelújítás
GÁBOR ÁRON UTCA teljes hosszában
MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA teljes hosszában
TOLDI MIKLÓS UTCA teljes hosszában
KODÁLY ZOLTÁN UTCA teljes hosszában

II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbi értékelési szempontok

x Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20

Szempont megnevezése Súlyszám
Jótállási idő naptári évben megadva (legalább 2 év, az ez alatti megajánlás az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi és hiánypótlással nem orvosolható, a 4 év feletti 
megajánlásokat ajánlatkérő a 4 év megajánlásokkal együtt egységesen maximum ponttal 
értékeli) 

25

Az eljárást megindító felhívás III.1.3. pont M/2. pontjára bemutatott szakember az 
alkalmassági feltételeken felüli rendelkezik legalább 12 hónap időtartamban szilárd burkolatú 
(aszfalt, beton) útépítés-kivitelezés felelős műszaki vezetésében szerzett tapasztalattal.

5

Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozási díj nettó … Ft + ÁFA + 5% tartalékkeret / Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték: 2

Érték ÁFA nélkül: 50.243.719,-Ft + 5% tartalékkeret Pénznem: HUF

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam: 3 hónap a 2018. április 10-i munkaterület átadástól számítva
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vagy Kezdés:  Befejezés: 

A szerződés meghosszabbítható  igen x nem A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ]

vagy
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen x nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók  igen x nem Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

 Az  ajánlatokat  elektronikus  katalógus  formájában  kell  benyújtani,  vagy  azoknak  elektronikus  katalógust  kell
tartalmazniuk

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  igen  x nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A  kizáró  okok  felsorolása:  Az  eljárásban  nem  lehet  ajánlattevő,  alvállalkozó,  és  nem  vehet  részt  alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya
alatt áll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdés szerint. Az 
ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot 
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az 
ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes 
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő
nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt
kizáró okok.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlattevő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon
letelepedett ajánlattevő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Magyarországon  letelepedett  ajánlattevő  esetén  a  nyilvántartásban  szereplés  tényét  az  ajánlatkérő  ellenőrzi  a
céginformációs  szolgálattól  ingyenesen,  elektronikusan  kérhető  cégjegyzék-adatok,  illetve  az  egyéni  vállalkozók
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nyilvántartásának  adatai  alapján;  nem  Magyarországon  letelepedett  ajánlattevő  esetén  a  2014/24/EU  irányelv  XI.
mellékletében  felsorolt  nyilvántartások  szerinti  igazolást  (kivonatot)  vagy  egyéb  igazolást,  vagy  nyilatkozatot  kell
igazolásként benyújtani.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

P/1. Ajánlattevőnek előzetesen arról kell nyilatkozni, 
hogy megfelel az előírt alkalmassági feltételnek. Az 
Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra
csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) 
bek. b) pontja alapján jelen felhívás feladását megelőző 
3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év saját 
vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti 
beszámolóját, ha a gazdasági szereplő letelepedése 
szerinti ország joga előírja a közzétételét. Amennyiben 
az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs 
szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait 
az ajánlatkérő ellenőrzi.

A Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései megfelelően 
alkalmazandók.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (2)-(3) bekezdése 
megfelelően alkalmazandó.
Minősített ajánlattevők tekintetében a 321/2015 (X.30) 
Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint jár el 
Ajánlatkérő.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. 
§ (2) bekezdése alapján a fenti igazolási mód helyett 
elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát
is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt gazdasági 
és pénzügyi alkalmassági követelményeknek.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a számviteli szabályok 
szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye jelen 
felhívás feladását megelőző utolsó 3 (három) 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év során egynél több 
évben negatív volt.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (2) bekezdése 
szerinti esetben akkor alkalmas az ajánlattevő, ha az 
ajánlattevő működése ideje alatt a közbeszerzés tárgyából 
(út, vagy járda építés) származó - általános forgalmi adó 
nélkül számított - nettó árbevétele eléri vagy meghaladja az 
eljárást megindító felhívás II.2.6) pontja szerinti, 
tartalékkeret nélküli becsült érték 75%-ának megfelelő HUF 
értéket. 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Az alkalmassági feltételek igazolása az alábbi 
jogszabályok alapján történik:
M/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) 
bekezdés a) pontja, 22. § (3)-(5) bek., 23. §, 24. §, Kbt. 
69. § (4) bek. 
M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) 
bekezdése b) pontja alapján, azoknak a szakembereknek 
(szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért 
felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük, és 
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, 
akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó továbbá 
a szakember végzettségét, képzettségét igazoló 
dokumentum egyszerű másolata, valamint csatolandó a 
szakmai tapasztalat ismertetését is tartalmazó a 
szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a jelen 
közbeszerzésre rendelkezésre állási nyilatkozat is. A 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2

Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M/1
Nem rendelkezik a jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé 
számított 5 éven belüli sikeres műszaki átadás-átvétellel 
teljesített, befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően teljesített, összesen 3.000  m2 alapterületű út, vagy 
járda építési-kivitelezési referenciával.

M/2.

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között 
nem rendelkezik legalább 1 fő, legalább a 266/2013 (VII.11.) 
Korm. rendelet 1. melléklet/IV/3. rész/2. pontjában előírt, 
Közlekedési építmények szakterület (MV-KÉ) felelős műszaki 
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, legalább a 
névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, 
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becsatolt szakmai önéletrajz a szakmai tapasztalat 
meglétének igazolására szolgál, ezért ezt oly módon kell
becsatolni, hogy az előírt szakmai tapasztalat megléte 
egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a 
bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési 
jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban a 
névjegyzéki/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja.

illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a 
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal 
(tapasztalattal) rendelkező szakemberrel.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2

 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

III.1.6) A szerződés biztosítékai: a szerződés tervezet szerinti késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, az ajánlat 
szerinti jótállás.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § 
(1)–(3) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint, továbbá az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § szerint. A tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított teljes 
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előleg igénybevételének lehetősége biztosított.

A jelen közbeszerzés részben a Belügyminisztérium, mint támogató által a BMÖGF/107-6/2017. iktatószámú 
miniszteri döntésnek megfelelően nyújtott vissza nem térítendő támogatásból kerül finanszírozásra.

Számla a megrendelő által igazolt rész-, vagy végteljesítés esetén nyújtható be, 30-60-90-100%-os műszaki készültség 
elérését követően, az árazott költségvetés alapján az adott műszaki tartalomhoz kapcsolódó értékben nyújtható be.  

Tartalékkeret a nettó vállalkozási díj 5%-a.

Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a magyar forint.

További részletes fizetési feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: nincs lehetőség 2

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: a közbeszerzési dokumentumokban lévő szerződés tervezet
szerint

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

(klasszikus ajánlatkérők esetében)
 Nyílt eljárás 

 Gyorsított eljárás

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
 Nyílt eljárás

 Meghívásos eljárás
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Indokolás:

 Meghívásos eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

x Tárgyalásos eljárás (Kbt. 115. § (1) bek. alapján

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Versenypárbeszéd

 Innovációs partnerség

 Tárgyalásos eljárás

 Versenypárbeszéd

 Innovációs partnerség

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentesére irányuló információ

 Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:  
A tárgyalás várható időpontja 2018. február 15. napja 13:00 óra, helyszín ajánlatkérő székhelye, melynek során 
ajánlatkérő a szerződési feltételekről ajánlattevőkkel együttesen tárgyal, majd megfelelő ajánlattételi határidőt követően 
írásbeli, végső ajánlattételre sor. A végső ajánlatok bontására a Kbt. vonatkozó szabályai irányadóak.

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2018/02/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja 4(részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
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Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy

Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2018/02/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Hely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. földszint nagyterem.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2

A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen x nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

 A megrendelés elektronikus úton történik

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk: 2

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

 Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely
meghatározott,  ellenőrzési  körén kívül eső,  bizonytalan jövőbeli  esemény az ajánlattételi,  illetve részvételi  határidő
lejártát követően következik be.

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
     Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 

A befizetés helye, vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

 Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele

x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a
részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,
az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi  jelentkezés benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2

Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása
esetében újabb hiánypótlás elrendelése  igen x nem

A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2
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Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné 
nyilvánítja1Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ 2

 Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.

Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100

VI.3.9)  A  módszer(ek)  meghatározása,  amellyel  a  VI.3.8)  pont  szerinti  ponthatárok  közötti  pontszámot
megadásra kerül:

Az ár értékelési szempont esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, jótállási idő értékelési szempont esetében a 
legmagasabb érték a legkedvezőbb.
Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
Az alkalmazandó képlet:
Ár részszempont:
P= (Alegjobb/Avizsgált) * 100
Jótállási idő részszempont:
P= (Avizsgált /Alegjobb) * 100
A fentebbi képletek esetében
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
Ajánlatkérő az alkalmazott értékelési szempontokra az ismertetett módszerekkel kiosztja a pontszámokat. A kapott 
pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra. Az ár és a jótállási idő értékelési szempont vonatkozásában 
kizárólag pozitív egész számban kifejezett értékek ajánlhatók a kért mértékegységben, a nulla, a tört számban kifejezett,
a negatív előjelű, vagy egyéb, nem pozitív egész számban kifejezett megajánlások az ajánlat érvénytelenségét 
eredményezik. 

A felelős műszaki vezető szakember többlettapasztalata részszempont esetén az „igen” válasz 100 pontot kap, a „nem” 
válasz 0 pontot kap.

A pontszámok felszorzásra kerülnek a szemponthoz tartozó súlyszámmal. A súlyozott pontszámok ajánlattevőnként 
összesítésre kerülnek. A legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlatot benyújtó ajánlattevő, míg – amennyiben megjelölésre kerül - a második legtöbb összesített pontszámot elérő 
ajánlattevő a gazdaságilag második legelőnyösebb ajánlatot nyújtó ajánlatot tevő.

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

 Ajánlatkérő  az  áru,  szolgáltatás  vagy építési  beruházás  értékeléskor  figyelembe vett  költségét  életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését
követően végzi el.

x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.

VI.3.12) További információk:

1. Az  ajánlattételre  felhívott  gazdasági  szereplők  közösen  nem tehetnek  ajánlatot.  Az  ajánlattételre  felhívott
gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem
küldött ajánlattételi felhívást.

2. Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb 
szervezet nevében aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, 
továbbá folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott 
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változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről, a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű 
másolatban. Nemleges tartalmú változás bejegyzési nyilatkozatot is kell csatolni.
Ajánlattevőnek be kell csatolnia  a Kbt. 66. § (6) bekezdés a), b) pontjai, az 67. § (4) bekezdése valamint a 66. 
§ (2) és (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat valamint a 66. § (5) bekezdés szerinti Felolvasólapot az 
iratminta szerint. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

3. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek csatolniuk kell a közöttük létrejött együttműködési megállapodást 
(az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot, az egymással szembeni felelősségvállalás 
szabályait, valamint a feladat- és hatáskörök bemutatását is, továbbá a képviseletre történő meghatalmazást), 
amelyet a közös ajánlattevők mindegyikének cégszerűen alá kell írnia.
Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell 
elkészíteni. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentum ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja 
ajánlatkérő. Magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.
Idegen nyelvű iratok, dokumentumok becsatolása esetén magyar nyelvű fordítás mellékelése is kötelező. 
Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell büntetőjogi felelőssége tudatában, hogy az idegen nyelvű 
irat a fordítással mindenben megegyezik.
Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos 
feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
A Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve a Kbt. 66. § 
(2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, melyet eredeti példányban kell az ajánlathoz csatolni. 
A felolvasólapot az ajánlathoz kötelező kitölteni, és eredetiben aláírva benyújtani.

4. Az ajánlattevőknek a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai 
követelményeknek megfelelően kell ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk.

5. Az ajánlat elkészítésével, összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség teljes 
egészében Ajánlattevőt terheli, az semmilyen jogcímen nem hárítható át az ajánlatkérőre.

6. Az ajánlatokat a felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi 
határidő lejártáig munkanapokon 08:00-12:00-ig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 08:00-13:00-ig. 
(Postázás esetén az ajánlattételi határidőre meg kell érkeznie az ajánlatnak a bontás helyszínére. Postai 
küldemény esetén a késedelmes kézbesítésért ajánlatkérő nem vállal felelősséget.

7. A felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi 
CXLIII. törvény (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni.

8. Ajánlattevő a projekttársaság alapítását ajánlattevők esetében kizárja. Az ajánlatokat 1 eredeti példányban, 
személyesen vagy ajánlott levélpostai küldeményként, zárt csomagolásban, példányonként sérülésmentesen, 
nem bontható kötéssel, folyamatos oldalszámozással (az első oldaltól kezdve) kell benyújtani ajánlatkérő 
címére. A borítékra rá kell írni: „Gyál 2018. évi útfelújítás tárgyú közbeszerzés. Az ajánlattételi határidő előtt 
nem bontható fel”. Az ajánlatot 1 pld-ban, elektronikus adathordozóra mentett pdf formátumban (teljes 
ajánlat), továbbá az árazott költségvetést xls, vagy xlsx formátumban is be kell csatolni.

9. Az eredeti, illetve elektronikusan becsatolt példányok közötti eltérés esetén ajánlatkérő a papír formában 
becsatoltat tekinti irányadónak.

10. A benyújtandó iratok listáját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
11. Az ajánlattevőnek a szerződés aláírásáig csatolnia kell a közbeszerzés tárgya szerinti (építés-szerelés) 

tevékenységi körre kiterjedő, legalább 25 MFt/káresemény és legalább 50 MFt/év  kártérítési kifizetési 
limitösszegű, az alvállalkozói tevékenységre is kiterjedő, érvényes, C.A.R. típusú építés-szerelési kivitelezői 
felelősségbiztosításának megkötését igazoló biztosítási kötvényt, vagy szerződést. Az ajánlatban ennek 
megfelelően szándéknyilatkozatot kell benyújtani, amelyben ajánlattevő vállalja, hogy nyertessége esetén az 
ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt feltételeknek mindenben megfelelő felelősségbiztosítási 
szerződést fog kötni. Amennyiben az ajánlattevő már rendelkezik az ajánlattételi felhívásban és 
dokumentációban meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő felelősségbiztosítási szerződéssel, akkor 
erről kell nyilatkozni, de az ezt igazoló kötvényt nem kell csatolni az ajánlathoz. A biztosítási kötvény 
ajánlatkérő részére történő bemutatása ugyanakkor a szerződéskötés feltétele, amelynek elmulasztását 
ajánlatkérő visszalépésnek minősíti, és ennek alapján jogosult a szerződést a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel) megkötni.

12. A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők, http://pontosido.hu/ weboldal „pontos idő” adata szerint.
13. A közbeszerzési szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Megrendelő 

területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A 
Megrendelő jogot szerez továbbá az ilyen alkotás átdolgozására is. 

14. A Kbt. 73. § (1) bek. e) és pontja alapján – figyelemmel a 73. § (4) bekezdésére -  érvénytelen az ajánlat, ha 
nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a 
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Ajánlattevő ezért köteles tájékozódni a 
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környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 
teljesítése során meg kell felelni. Azon szervezetek nevét, címét, ahonnan ajánlattevő tájékoztatást kaphat, a 
közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.

15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
16. A jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatkérői oldalon közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó: dr. Dóka Zsolt (lajstromszám: 00271).
17. Ajánlatkérő jelen ajánlati felhívásban valamennyi alkalmasság feltételeit és azok igazolását, a minősített 

ajánlattevők jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
18. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok 

értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok 
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésében megjelölte.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/01/17 (éééé/hh/nn/)
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ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK, NYILATKOZATMINTÁK

Tárgy:
Gyál Város Önkormányzata

Gyál 2018. évi útfelújítás 
tárgyú közbeszerzési eljárása
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Tárgy:
Gyál Város Önkormányzata
Gyál 2018. évi útfelújítás 
tárgyú közbeszerzési eljárása

Tisztelt Ajánlattevő!

1. Jelen  dokumentáció  célja  a  tárgyi  közbeszerzési  eljárásban  történő  ajánlattételhez  szükséges
információk megadása.

2. Ahol  a  jelen  dokumentációban  jogszabályi  hivatkozás  szerepel,  és  a  jogforrás  külön  nincs
megjelölve,  ott  a  közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi  CXLIII.  törvényre  történik  hivatkozás.  A  jelen
dokumentáció  nem tartalmazza  az  adott  közbeszerzési  eljárásra  vonatkozó valamennyi  jogszabályt,  a
jogszabályi hivatkozások és idézetek csupán az ajánlattétel könnyítését szolgálják.  

3. Az ajánlatra vonatkozó egyes tartalmi követelmények

66. §  (1) Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési  dokumentumokban meghatározott  tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
(2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
(4) Az ajánlatban, az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról,
hogy  a  kis-  és  középvállalkozásokról,  fejlődésük  támogatásáról  szóló  törvény  szerint  mikro-,  kis-  vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
(5)  Az  ajánlatnak  felolvasólapot  kell  tartalmaznia,  amely  feltünteti  ajánlat  esetében  a  68.  §  (4)  bekezdése,
részvételi jelentkezés esetében a 68. § (5) bekezdése szerinti információkat.
(6) Az ajánlatban meg kell jelölni
a)  a  közbeszerzésnek  azt  a  részét  (részeit),  amelynek  teljesítéséhez  az  ajánlattevő  (részvételre  jelentkező)
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.

4. Kizáró okok hiányáról szóló nyilatkozat

67. § (4) Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a 62. §, szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

5. Közös ajánlattétel

35. § (1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.
(2) A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében
eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
(3) A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell
a közös ajánlattevők megjelölését.
(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás
megadása  [56.  §],  a  hiánypótlás  [71.  §],  a  felvilágosítás  [71.  §]  és  indokolás  [72.  §]  kérése  esetében  az
ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését,  tájékoztatását,  illetve felhívását  a (2) bekezdés szerinti
képviselőnek küldi meg.
 (6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
(7) A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás
nem következhet be.

6. Ajánlattétel különböző minőségben

36. § (1) Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban 
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].
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115.  §  (4)  Az  eljárásban  kizárólag  az  ajánlattételre  felhívott  gazdasági  szereplők  tehetnek  ajánlatot.  Az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplő  jogosult  közösen ajánlatot  tenni  olyan gazdasági  szereplővel,  amelynek az  ajánlatkérő nem küldött
ajánlattételi felhívást.

7. Üzleti titok

44. § (1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített
módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra
hozatalát  megtilthatja.  Az  üzleti  titkot  tartalmazó  irat  kizárólag  olyan  információkat  tartalmazhat,  amelyek
nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A
gazdasági  szereplő  az  üzleti  titkot  tartalmazó,  elkülönített  irathoz  indokolást  köteles  csatolni,  amelyben
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon
okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az
általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára
megismerhetők,
b)  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3)
bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca)  korábban  teljesített  közbeszerzési  szerződések,  illetve  e  törvény  szerinti  építés-  vagy  szolgáltatási
koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és
adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a
jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által
igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak
azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő
által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
(3) A gazdasági  szereplő nem tilthatja meg nevének,  címének (székhelyének,  lakóhelyének),  valamint olyan
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát,
amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés
hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra
hozatalát megtilthatja.
(4)  Ha  a  gazdasági  szereplő  meghatározott  információk,  adatok  üzleti  titokká  nyilvánítása  során  az  (1)-(3)
bekezdésben  foglaltakat  nem  tartotta  be,  az  ajánlatkérő  hiánypótlás  keretében  köteles  felhívni  az  érintett
gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

8. Az eljárás dokumentálása 

A közbeszerzési  eljárás előkészítésével,  lefolytatásával kapcsolatban keletkezett  összes iratot a közbeszerzési
eljárás  lezárulásától  [37.  §  (2)  bekezdés],  a  szerződés  teljesítésével  kapcsolatos  összes  iratot  a  szerződés
teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás
indult, az iratokat annak - bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább öt
évig kell megőrizni.

Fentiekre tekintettel az ajánlat egésze vagy egyes részei visszaadására nincs lehetőség.

9. Határidők számítása 

48. §  (1) A (…) határidők tekintetében a napokban, hónapokban vagy években megállapított határidőbe vagy
időtartamba (a  továbbiakban együtt:  határidő)  a  kezdőnap nem számít  bele.  Kezdőnap az  a  nap,  amelyre  a
határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik.
(2) A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapot
követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.
(3) Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár
le.
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(4)  A  hirdetményben  (felhívásban)  megjelölt  határidő  a  hirdetmény  (felhívás)  feladását,  illetve  a  felhívás
közvetlen megküldését követő napon kezdődik.
(5) Az (1)-(3) bekezdést az ajánlati kötöttség és a 131. § (6) bekezdése szerinti időtartam számítása során is
alkalmazni kell.

10. A közbeszerzési eljárás nyelve 

A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar nyelv. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok
ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.

11. Kiegészítő tájékoztatás

Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet
az ajánlatkérőtől, vagy az általa meghatározott szervezettől.

A  kiegészítő  tájékoztatást  az  ajánlattételi  vagy  részvételi  határidő  lejárta  előtt  ésszerű  időben  köteles  az
ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez,
illetve  részvételre  jelentkezéshez  szükséges,  azonban  az  ésszerű  időben  történő  válaszadáshoz  és  a  válasz
figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre,  az 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet  az
ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

12. Az ajánlatok értékelésére vonatkozó sajátos szabályok

A 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.

13. Az ajánlat kötelező elemei

A jelen dokumentáció részét képező tartalomjegyzék minta szerinti tartalommal kérjük az ajánlatot összeállítani.

14. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az alábbiakban közli azoknak a szervezeteknek a
nevét és webcímét, amelyektől ajánlattevő tájékoztatást kaphat a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni:

Nemzetgazdasági Minisztérium 

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek 

Pest Megyei Kormányhivatal 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=27&lng=1 

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 
www.  ommf  .gov.hu  

15. Költségvetés árazása

Az ajánlatban meg kell adni a teljes beszerzésre megajánlott árat a dokumentáció részét képező költségvetési
kiírás beárazásával. A költségvetési kiírást valamennyi tétel valamennyi oszlopának beárazásával, a kiadotthoz
képest változatlan formában kell benyújtani. A költségvetési kiírás beárazását oly módon kell elvégezni, hogy az
egyes tételek anyag- és díj egységárai reálisan lehetővé tegyék az adott tétellel jellemzett munka kivitelezését, az
ajánlatkérő  előírásainak,  továbbá  az  egyéb  jogszabályok,  szabványok  és  a  teljesítés  során  irányadó  egyéb
szabályok teljeskörű betartásával. A költségvetés azon részeinél, ahol ajánlattevő olyan árakat alkalmaz, mely
felveti  az  ajánlatkérőnél  a  Kbt.  72.  §-ban  foglaltak  alkalmazásának  szükségességét,  ajánlattevő  köteles
ajánlatában jól elkülönített módon az adott tétel adott részére hivatkozással konkrétan megjelölni, milyen okból
alkalmazott  olyan  ajánlati  árat,  ami  felveti  a  Kbt.  72.  §-ban  foglaltak  alkalmazásának  szükségességét,  így
különösen, ha valamely tételnél az anyag, vagy a díj ára 0 Ft, vagy olyan alacsony összeggel szerepel, ami az
adott piaci körülmények között nem ad fedezetet a munka indokolt költségeinek fedezésére, így különösen a
bérköltségekre és az építőanyag költségekre, továbbá egy megfelelő üzleti haszon realizálására. 
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16. Egyenértékűség

A közbeszerzési dokumentumokban, a költségvetésben vagy az egyéb műszaki dokumentumokban gyártmány,
eredet, típus, márka, megnevezés megadása csak a közbeszerzés tárgya jellegének egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő minden esetben elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” termékeket
is. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell bizonyítania. 

17. A  jelen  közbeszerzési  eljárásban  ajánlatkérői  oldalon  közreműködő  felelős  akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó:

dr. Dóka Zsolt /lajstromszám: 00271/ 2000 Szentendre, Városház tér 1-3., jelen eljárásban: PERFECTUS Kft.
2000 Szentendre, Széchenyi tér 35., e-mail cím: perfectuskft@gmail.com, tel: 06-30-2010302
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AJÁNLOTT NYILATKOZATMINTÁK

Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy legalább az alábbi nyilatkozatminták szerinti tartalommal adják meg a
megfelelő nyilatkozatokat!
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 AJÁNLAT

Tárgy:
Gyál Város Önkormányzata
Gyál 2018. évi útfelújítás 
tárgyú közbeszerzési eljárása

Ajánlatkérő:
Gyál Város Önkormányzata

Ajánlattevő:
cégnév:
Székhely: 
Képviseli: 
Telefon:
E-mail:
Fax:
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Tárgy:
Gyál Város Önkormányzata
Gyál 2018. évi útfelújítás 
tárgyú közbeszerzési eljárása

Tartalomjegyzék

… oldal Borítólap
… oldal Oldalszámokat feltüntető tartalomjegyzék
… oldal Ajánlati nyilatkozat (felolvasólap) nyilatkozatminta kitöltésével 
… oldal Nyilatkozat alvállalkozókról, kapacitást nyújtó szervezetekről 
… oldal Kizáró okok hiányának igazolása 
… oldal Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása az eljárást megindító felhívás III.1.2) pontjában foglaltak

szerint 
…  oldal  Műszaki,  illetve  szakmai  alkalmasság  igazolása  az  eljárást  megindító  felhívás  III.1.3)  pontjában

foglaltak szerint
… oldal Nyilatkozat a felelősségbiztosításról
… oldal Kitöltött szerződés
… oldal Aláírási címpéldány, aláírásminta
… oldal Árazott költségvetés
… oldal Egyéb iratok szükség szerint
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Ajánlati nyilatkozat
(felolvasólap)

Tárgy:
Gyál Város Önkormányzata
Gyál 2018. évi útfelújítás 
tárgyú közbeszerzési eljárása

Elfogadva a fenti közbeszerzés ajánlattételi felhívását és a közbeszerzési dokumentumokat, valamint a szerződés
tervezetet,  ajánlatot  teszünk  a  közbeszerzés  teljesítésére.  A  szerződés  megkötésére  és  teljesítésére  készek
vagyunk.

Ajánlattevő neve:
székhelye:
levelezési címe:    
adószám:
cégjegyzékszám:
telefonszáma: 
faxszáma:
e-mail címe: 
(Kitöltendő)

Ajánlatunk értékelésre kerülő, számszerűsíthető elemei:

Szempont megnevezése Ajánlat
Vállalkozási díj  … Ft + ÁFA

Jótállási idő naptári évben 
megadva (legalább 2 év, az ez 
alatti megajánlás az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi és 
hiánypótlással nem orvosolható, a
4 év feletti megajánlásokat 
ajánlatkérő a 4 év 
megajánlásokkal együtt 
egységesen maximum ponttal 
értékeli)

… év

Az eljárást megindító felhívás 
III.1.3. pont M/2. pontjára 
bemutatott szakember az 
alkalmassági feltételeken felüli 
rendelkezik legalább 12 hónap 
időtartamban szilárd burkolatú 
(aszfalt, beton) útépítés-
kivitelezés felelős műszaki 
vezetésében szerzett 
tapasztalattal.

igen/nem (a megfelelő válasz aláhúzandó)

Ajánlattevőként  nyilatkozzuk,  hogy a  teljes  körű  teljesítéshez  szükséges  feladatokat  elvégezzük.  Tudomásul
vesszük, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban megadott feltételek ránk, mint
ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek. Ajánlattevő nevében nyilatkozunk, hogy készek és képesek vagyunk a
szerződést az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek szerint, az
ajánlatban  meghatározott  ellenszolgáltatás  fejében  teljesíteni,  az  ajánlattételi  felhívásban  és  közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeket elfogadjuk.   
Ajánlattevőként  nyilatkozzuk,  hogy  adott  közbeszerzésnek  az  ajánlattételi  felhívás,  és  a  közbeszerzési
dokumentumok szerinti  megvalósításához  szükséges  valamennyi  munkarész  elvégzésére  vonatkozik  ajánlati
összegünk,  és  azt  nem  módosítjuk,  ajánlatunkhoz  az  ajánlati  kötöttség  beálltától  számított  60  napig  kötve
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vagyunk, cégünkkel a közbeszerzési  szerződés ezen időszak alatt  megköthető. Ajánlattevőként nyilatkozzuk,
hogy az ajánlati ár ellenében a teljes körű teljesítést a megfelelő mennyiségben és minőségben elvégezzük.

Cégünknek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti
besorolása: 

 mikro vállalkozás
 kisvállalkozás
 középvállalkozás
 nem tartozik a Kkvt. hatálya alá.

(A megfelelő szövegrész „x”-szel jelölendő!)
Hozzájárulunk ahhoz, hogy ajánlatkérő a Kbt-ben meghatározott nyilvánosság biztosításával kapcsolatosan előírt
kötelezettségének eleget tehessen.
Cégünkkel,  illetőleg  az  ajánlatadás  során  cégünk  által  igénybe  vett  személyekkel  szemben  nem áll  fenn  a
közbeszerzési törvény szerinti összeférhetetlenség.
Nyilatkozunk,  hogy  ugyanezen  közbeszerzési  eljárásban  nem  teszünk  másik  ajánlatot  más  ajánlattevővel
közösen, más ajánlattevő alvállalkozójaként, kapacitást biztosítójaként nem veszünk részt.
Nyilatkozunk, hogy cégünket illetően cég változásbejegyzési eljárás folyamatban van: 

IGEN / NEM 

(a megfelelő rész aláhúzandó!)

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről, a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban

 ………………………., 2018. …………….…….

 
                               ……………………………

Ajánlattevő megjelölése és képviselő aláírása
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Nyilatkozat alvállalkozókról, kapacitást nyújtó szervezetekről

Tárgy:
Gyál Város Önkormányzata
Gyál 2018. évi útfelújítás 
tárgyú közbeszerzési eljárása

Ajánlattevő

neve:…………………………………………………………………………….......

székhelye: ……………………………………………………………………….…......       

nyilatkozom, 
hogy a közbeszerzési eljárásban

I.
A közbeszerzésnek azok a részei, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni:

 
….

vagy

nincs a közbeszerzésnek olyan része, melynek a teljesítésével összefüggésben ajánlattevő alvállalkozót venne
igénybe.

II.
az fenti részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

alvállalkozó neve alvállalkozó címe alvállalkozó 
adószáma, 
cégjegyzékszáma

alvállalkozó 
teljesítésének 
megjelölése (az 
általa elvégzendő 
feladat)

alvállalkozó 
teljesítésének %-
os aránya

… … … … …
… … … … …
… … … … …

III.

Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et kívánjuk 
igénybe venni:

Kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet (név, cím)

Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást
nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik (a felhívás

vonatkozó pontjának megjelölése)

… …
… …
… …

………………………., 2018. …………….…….

                                       ……………………………
Ajánlattevő megjelölése és képviselő aláírása
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Kizáró okok hiányának igazolása
Tárgy:
Gyál Város Önkormányzata
Gyál 2018. évi útfelújítás 
tárgyú közbeszerzési eljárása

Ajánlattevő 

neve:…………………………………………………………………………….......

székhelye: ……………………………………………………………………….…......       

nyilatkozom, 
hogy nem állnak fenn sem cégünkkel, sem az általunk esetleg igénybe venni kívánt alvállalkozókkal, sem az 
általunk esetleg igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezetekkel, személyekkel szemben a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

I.
Nyilatkozunk, hogy cégünk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy 
amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek (a megfelelő rész aláhúzandó!)

I/a. 
Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló 
törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve, és 
állandó lakóhelye:

tényleges tulajdonos neve tényleges tulajdonos állandó lakóhelye
… …
… …

VAGY

I/b.
Nyilatkozunk, hogy cégünknek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosa.

………………………., 2018. …………….…….
                                       ……………………………

Ajánlattevő megjelölése és képviselő aláírása
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Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása 
Tárgy:
Gyál Város Önkormányzata
Gyál 2018. évi útfelújítás 
tárgyú közbeszerzési eljárása

Ajánlattevő 

neve:…………………………………………………………………………….......

székhelye: ……………………………………………………………………….…......       

nyilatkozom, 

hogy ajánlattevő megfelel az eljárást megindító felhívás III.1.2) pontjában meghatározott gazdasági és pénzügyi 
alkalmassági feltételeknek.
 
………………………., 2018. …………….…….

                                       ……………………………
Ajánlattevő megjelölése és képviselő aláírása
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Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása 
Tárgy:
Gyál Város Önkormányzata
Gyál 2018. évi útfelújítás 
tárgyú közbeszerzési eljárása

Ajánlattevő 

neve:…………………………………………………………………………….......

székhelye: ……………………………………………………………………….…......       

nyilatkozom, 

hogy ajánlattevő megfelel az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki, illetve 
szakmai alkalmassági feltételeknek.
 
………………………., 2018. …………….…….

                                       ……………………………
Ajánlattevő megjelölése és képviselő aláírása
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Nyilatkozat a felelősségbiztosításról

Tárgy:
Gyál Város Önkormányzata
Gyál 2018. évi útfelújítás 
tárgyú közbeszerzési eljárása

Ajánlattevő 

neve:…………………………………………………………………………….......

székhelye: ……………………………………………………………………….…......       

nyilatkozom, 

nyertességem esetén  vállalom, hogy a  szerződés  aláírásáig  ajánlatkérőnek  benyújtom a  közbeszerzés  tárgya
szerinti (építés-kivitelezés) tevékenységi körre kiterjedő, legalább 25 MFt/káresemény és legalább 50 MFt/év
kártérítési kifizetési  limitösszegű,  az alvállalkozói tevékenységre is kiterjedő, érvényes,  C.A.R. típusú építés-
szerelési kivitelezői felelősségbiztosítás megkötését igazoló biztosítási kötvényt, vagy szerződést. 

Tudomásul  veszem,  hogy  amennyiben  nyertes  ajánlattevőként  kiválasztásra  kerülök  és  a  szerződéskötés
időpontjában  nem  rendelkezem  az  Ajánlatkérő  által  a  felhívásban  előírt  kritériumoknak  megfelelő
felelősségbiztosítással, vagy annak igazolását  nem nyújtom be, abban az esetben az a szerződéskötéstől való
visszalépést jelenti és az ajánlatkérő a második legkedvezőbbnek jelölt ajánlattevővel köthet szerződést.

………………………., 2018. …………….…….

                                       ……………………………
Ajánlattevő megjelölése és képviselő aláírása
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Kitöltött szerződés
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Aláírási címpéldány, aláírásminta
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Árazott költségvetés
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Egyéb iratok szükség szerint

19



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás 
megkötésére a FEGY Polgárőr és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Belügyminisztérium a IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezeten belül a közbiztonság javítása 
érdekében végrehajtott átcsoportosítás alapján, BMÖGF/944-2/2017. számon támogatói okiratot (1. sz. 
melléklet) adott ki. A támogatói okirat 2. pontja rögzíti, hogy Gyál Város Önkormányzata részére az 1978/2017. 
(XII. 19.) Korm. határozat 2. sz. melléklete alapján a belügyminiszter 550.000,- forint vissza nem térítendő 
támogatást biztosít, melyet az Önkormányzat a közbiztonság javítása érdekében támogatás nyújtására használhat 
fel. 

A támogatás felhasználási határideje 2018. június 30. 

A támogatás felhasználása érdekében az Önkormányzat az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező tartalommal 
megállapodást kíván kötni a FEGY Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, melyben részletesen rögzítésre 
kerülnek a támogatás felhasználásának részletszabályai. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglalt 
tartalommal együttműködési megállapodást köt a FEGY Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel a támogatás 
felhasználására. 

 
 

Határidő: 2018. február 1. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
 
G y á l, 2018. január 19. 
 
 
 
  Rozgonyi Erik 
  címzetes főjegyző 
 
 
 
Mellékletek: 1. sz. melléklet Támogatói Okirat 
                     2. sz. melléklet Együttműködési megállapodás tervezete (később kerül kiküldésre) 
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BB E L Ü G Y M I N I S Z T E R

Iktatószám: BMÖGF/944-2/2017

A Belügyminisztérium a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belül a közbiztonság javítása érdekében
végrehajtott átcsoportosítás alapján kiadja az alábbi

TÁMOGATÓI OKIRATOT

1. Az „A helyi közbiztonság javítása érdekében történő átcsoportosításról a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezeten belül” szóló 1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontja alapján a
helyi közbiztonság javításának érdekében támogatás nyújtása céllal a belügyminiszter a Korm. határozat 2.
mellékletében meghatározott települési önkormányzatok számára, az ott meghatározott összegben, külön pályázat és
támogatási kérelem benyújtása nélkül, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit
meghatározó támogatói okirat alapján költségvetési támogatást nyújt.

2. A Belügyminisztérium, mint Támogató (a továbbiakban: Támogató) rögzíti, hogy Gyál Város Önkormányzata (a
továbbiakban: Kedvezményezett) részére a Korm. határozat melléklete alapján 550 000 forint, azaz ötszázötvenezer
forint vissza nem térítendő támogatást biztosít, melyet a Kedvezményezett a jelen támogatói okiratban foglaltak
szerint, a helyi közbiztonság javításának érdekében támogatás nyújtására használhat fel.

3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/A. § (2) bekezdése alapján jelen
támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre. Jelen okirat a kötelezettségvállaló elektronikus
aláírásával lép hatályba és hatálya a jelen okiratból eredő valamennyi kötelezettség Felek általi maradéktalan
teljesítéséig áll fenn.

4. A támogatás forrása a Korm. határozat 2. pontja szerinti, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53.
A helyi közbiztonság javításának támogatása cím.

5. A támogatás folyósítása a Támogató utalványozása alapján a támogatói okirat kiadását követő
15 napon belül egy összegben történik. A Támogató a támogatást a Magyar Államkincstár útján folyósítja az érintett
települési önkormányzatok számára.

6. A támogatás felhasználási határideje: 2018. június 30.

7. A támogatás nyújtására irányuló szerződésben rögzíteni kell a feladatellátás megvalósításának jelen okirattal
összhangban álló szabályait is, így a támogatás nyújtására irányuló szerződésnek tartalmaznia kell azon feltételeket
és kötelezettségeket is, amelyeket a Kedvezményezett részére jelen okirat előír.
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8. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 3.
§ (1) bekezdése értelmében a támogatás a polgárőr egyesület alapfeladatainak, így különösen a helyi közrend és
közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálat,
figyelőszolgálat, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében
jelzőőri tevékenység ellátásához, továbbá a Ptv. 3. § (2) bekezdés a)-j) pontjaiban felsorolt, az (1) bekezdésben
foglalt polgárőri tevékenységen túlmenően kiegészítő feladatként önkéntes közreműködésen alapuló feladatok
ellátásához kapcsolódó működési költségekre használható fel.8. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység
szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 3. § (1) bekezdése értelmében a támogatás a
polgárőr egyesület alapfeladatainak, így különösen a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a
bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, a közúti baleset
helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenység ellátásához,
továbbá a Ptv. 3. § (2) bekezdés a)-j) pontjaiban felsorolt, az (1) bekezdésben foglalt polgárőri tevékenységen
túlmenően kiegészítő feladatként önkéntes közreműködésen alapuló feladatok ellátásához kapcsolódó működési
költségekre használható fel.

9. A támogatás felhasználásával kapcsolatban a területi polgárőr szövetséggel előzetesen egyeztetni szükséges.

10. A Kedvezményezett 10 (tíz) napon belül tájékoztatja a Támogatót minden olyan, a jelen okiratban szereplő
adatban, illetve egyéb körülményben bekövetkezett változásról, amely érdemben érinti a támogatás felhasználását.

11. A támogatás felhasználásának elkülönített nyilvántartásáról és elszámolásáról a Kedvezményezett gondoskodik.

12. Támogatás felett Kedvezményezett rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

13. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési
beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

14. A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 90 (kilencven) napon belül, de legkésőbb
2018. szeptember 30-ig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be papír alapon egy eredeti példányban a területi
polgárőr szövetség útján a Támogató részére, amelyben szöveges indokolással, szükség esetén fényképes
dokumentációval, a kötelezettségvállalás és teljesítés dokumentumaival, így különösen a felhasználási határidőn
belül keletkezett, pénzügyileg rendezett számlákkal, azok összesítőjével, tárgyi eszköz beszerzés esetén a könyvviteli
nyilvántartásba vételt igazoló dokumentummal alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatói
okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról. A beszámoló eredeti példányához a számlák
hitelesített másolatát kell benyújtani. A számlák eredeti példányára rá kell vezetni az „1978/2017. (XII. 19.) Korm.
határozat alapján folyósított költségvetési támogatás terhére elszámolva” záradékot.

15. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 76. § (2) bekezdése alapján támogatott tevékenység megvalósítása
során a költségvetésből nyújtott támogatás és – ha előírásra került – a saját forrás terhére a százezer forint értékhatárt
meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. E
bekezdés alkalmazásában írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az
írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység
költségei között nem vehető figyelembe.
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16. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 53/A. § (2) bekezdése alapján a
támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a költségvetési támogatás visszavonása
esetén a Kedvezményezett a költségvetési támogatás összegét ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal
növelt mértékben köteles visszafizetni. Az Ávr. 98. § (1)-(2) bekezdései szerint az ügyleti kamat mértéke a jegybanki
alapkamat kétszerese, a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes
jegybanki alapkamat. Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a költségvetési támogatás folyósításának napja,
utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a
kötelezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. Az Ávr. 99. §
(5) bekezdése alapján a Kedvezményezett a támogatással összefüggésben keletkező visszafizetési kötelezettségét a
Kincstár által megjelölt fizetési számlára történő befizetéssel teljesíti.

17. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásának, illetve a felhasználás megvalósulásának ellenőrzését a
Támogató, továbbá minden olyan szervezet és hatóság részére lehetővé tenni, melyeket erre jogszabály jogosít,
illetve kötelez. Köteles továbbá az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához
szükséges tájékoztatást és segítséget megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni
ellenőrzést lehetővé tenni.

18. A Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatási iratokat, valamint a támogatási összeg felhasználását
alátámasztó bizonylatokat teljes körűen a mindenkori iratkelezési szabályoknak megfelelően kezelni, és a támogatás
elszámolását követő 10 (tíz) naptári évig hiánytalanul megőrizni.

19. A támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az Áht., Ávr., a Kvtv., a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), a Mötv. mód., valamint a Korm. határozat
rendelkezéseit kell alkalmazni.

20. A központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás,
ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló 35/2015. (XII.9.) BM utasítás 4.1. pontjában foglaltak alapján a
támogatás kötelezettségvállalására Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár jogosult.

21. Jelen okirat elektronikusan az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kerül kiadásra a Kedvezményezett
részére, a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága részére, valamint papír alapon a Támogató Irattára
részére.

A miniszter nevében és megbízásából
Pogácsás Tibor

önkormányzati államtitkár
Belügyminisztérium
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A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll:

dr. Papp Emese dr. Tálas Zoltán
főosztályvezető

Önkormányzati Gazdasági Főosztály Peres Képviseleti és Szerződés-előkészítő Főosztály
Belügyminisztérium Belügyminisztérium

Budapest, 2017. december 20. Budapest, 2017. december 20.
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